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® Ana Boghină, Erou al 
Muncii Socialiste, in mii» 
locul tovarășilor «1 du 
muncă, la revelionul or
ganizat in Întreprindere, 
(„Industria Bumbacului"). 
® Pace șl prietenie in
tre toate popoarele lumlil 
(La carnavalultlneretuluI 
de la Palatul Republicii). 
® Tot la Palatul Repu
blicii, actorul Pulu Căli 
neică in costumul unui 

vainic mușchetar.
® Alt aspect de la ne
uitatul revelion din Pa

latul Republicii.
® Actorul Mircea Colan 
și regizorul Traian Ze- 
cheru Închină un pahar 
in cinstea noului an cu 
Ana loan, muncitoare 
texlillstă. șl cu Ivan Iile, 
muncitor brutar. (Reve
lionul organizat la Casa 
de cultură a tineretului 
din raionul I. V. Stalin). 
® La fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheor- 

ghiu*Del".
© O „privire4 indiscretă 
a fotoreporterului prin 
fereastra Casei de cultură 
a tineretului din raionul 

I. V. Staltn.
® Aho, aho, copil șl frații 
(Echipa Casei de cultură 
a tineretului din raionul 

Grlvlta Roșie).



Fotoreportaj^^ 
de

A. PETRUT (text)
A. MIHAILOPOL 

(fotografii)

...Ai fl spus că te afli într-o adu
lare de constructori, de zidari, beto- 
dști, macaragii, tîmplari, dulgheri, 
îvident așa ai fi crezut, dat fiind 
ă în acea adunare a membrilor de 
lartid din uzină era vorba mereu 
1 mereu despre apartamente. „Mun- 
itorii din secția noastră — spunea 
e pildă un tovarăș — se angajează 
ie anul 1960 la o economie echiva- 
entă cu cinci apartamente..." „Noi 
-- spunea altcineva — propunem 
utare măsură tehnico-organiza- 
orică în secția noastră, care să 
cadă prețul de cost cu atîtea 
irocente, din care se vor putea vărsa 
tîtea mii de lei sfatului popular 
entru construcția de apartamente 
estinate oamenilor muncii". Și 
șa mai departe. Totuși, în sală, 
lici pomeneală de zidari sau dul- 
heri; dar „apartamentele" reve- 
eau în fiece cuvîntare.
Comuniștii de la uzina „21 Decem- 

rie“ din Capitală, strungari și 
actificatori de precizie, maiștri 
lontori, ingineri, tehnicieni dis- 
utau în ziua aceea de sfîrșit de an 
espre sarcinile uzinei lor pe anul 
960, despre datoria lor de comu- 
iști de a fi elementul mobilizator 
1 întregului colectiv al uzinei în 
salizarea și depășirea planului.
Deținătoare a drapelului de frun- 

așă pe țară, uzina aceasta de 
lecanică fină și-a încheiat activi- 
itea pe anul 1959 cu frumoase 
mlizări. Planul anual al producției 
lobale a fost realizat la 27 noiem- 
rie și reprezintă un plus de 11,5% 
iță de sarcină; angajamentul de 
-.onomii în valoare de 1.600.000 lei 
fost și el depășit cu circa 300.000 
d; succese au fost obținute și în 
j privește reducerea prețului de

leșterul Van Anton de la secii» 
cărcare termometre fi vacuumetre 
are că se pierde tn pădurea de 
«blurl... Nici o teamă, le file el rostul.



Tovarășilor Nicolae 
Vasile (sfînga) și 
Victor Amărăscu li 
s-a încredințat o pre
țioasă mașină de înat 
fă tehnicitate: mași
na pentru trasat șl 
găurit prin coordo- 

4— nate.

ceilalți indici etc. Micrometrele și 
șublerele, manometrele și compa
ratoarele, matrițele linotip și apa
ratele de desen produse de uzina 
„21 Decembrie" se bucură de faimă 
în toată țara. Serviciul tehnic al 
uzinei studiază îndrăznețe proiecte 
de viitor pentru sporirea sortimen
telor: aparataj medical (tensio
metre și aparate pentru respirație 
artificială), dendrometre (pentru 
măsurarea înălțimii arborilor din 
păduri), aparate pentru măsurarea 
tasării pămîntului la turnătorii, 
planimetre, truse accesorii de cale 
(cu precizie de ordinul micronilor) 
etc.
Iată deci suficiente temeiuri pen

tru abordarea cu curaj a planului 
sporit pe 1960. Problema econo
miei, a reducerii prețului de cost, 
este, evident, în centrul atenției 
generale. Fiind vorba în speță de 
produse de mecanică fină, materia 
primă, carburanții etc. ocupă un 
loc secundar în componența prețului 
de cost al produselor; aici mano
pera determină ponderea cea mai 
mare. „Adică — au remarcat comu
niștii în adunarea lor generală — 
la noi este vorba de îmbunătățirea 
necontenită a procesului tehnolo
gic, pe de o parte, de perfecționarea 
calificării cadrelor, pe de altă parte. 
A ici stă secretul economiilor". Și, în 
raport cu aceste criterii, ei și-au luat 
angajamente ce depășesc apreciabil 
sarcinile de plan fixate de minis
terul de resort (Ministerul Industriei 
Grele). Așa, de pildă, numai la capi
tolul „preț de cost" sarcina de redu
cere fixată de minister era de 9%, 
iar angajamentele comuniștilor au 
ridicat-o la 10,5%. Resursele? Le-au 
aflat ei cercetînd cu pricepere 'și 
seriozitate rezervele existente în 
uzină. Să se modifice radical — au 
cerut ei—procesul tehnologic, greoi 
astăzi, la fabricarea cutărui produs. 
Să se folosească material plastic în 
loc de metal la cutiile de amba
laj ale instrumentelor de măsurat; 
e mai frumos și mai ieftin. Să se 
fabrice în uzină carcasa cutărui 
tip de manometru, pentru ca prețul 
de cumpărare plus transportul să 
nu încarce prețul produsului. Să se 
scurteze timpii de lucru la confec
ționarea cutărei piese, fiindcă posi
bilități există. Să fiestimulată activ 
mișcarea inovatorilor și raționali- 
zatorilor. Să se studieze cu simț de

(î) O harnică brigadă la secția mon- 
faj-manometre (principalul produs al 
uzinei). Ilie Petrescu (sfînga, în rîndul 
doi) e un exemplu pe brigadă- șl pe 

întreaga fabrică.
(D Inovatorul. Inginerul Traian Șer
ban, Inițiatorul șl constructorul unei 
mașini pentru confecționarea în uzină 
a plăcilor marcate la aparatele de 
măsurat presiuni. Inovația sa a adus 

uzinei însemnate economii.
(3) Frumos club are uzina (păcat că nu 
are șl o cantină la fel), Iar amatorii 
de șah, pietre, table, radio, televizor 
etc. găsesc aici tot ce poftesc... 
Numai cei ce vor să citească gă
sesc adesea pe ușa bibliotecii cu 
3.000 de volume doar niște Intran
sigente sigilii. Ce părere au tova
rășii din comitetul de întreprindere 
despre organizarea muncii la biblio

tecă ?



pundere posibilitățile de meca- 
are și automatizare în sectoarele 
oase în urmă... Și tot așa, pro- 
aerile comuniștilor se completau, 
amplificau, sporind încrederea 
nenilor în propriile lor posibi- 
iți, în viitoarele lor succese, 
la în orice adunare de comuniști, 
;ica s-a manifestat viu la adresa 
>r servicii (ca planificarea, de pil- 
sau a unor secții care îngreunea- 
nunca în ansamblu. De asemenea 
iu propus comuniștii — măsu- 
tehnico-organizatorice adoptate 

fie aplicate punctual, conform 
ticului de termene prevăzut. Iar 

wuînmu leisdje, secretarul organi
zației de bază, colaboratorilor săi 
apropiati — angajamentele noastre 
sînt frumoase. Totul e... să le de- 
4“ pățim".

Ion Niculescu, priceput ajustor, din 
mtipile căruia micrometrul iese ceea 
ce trebuie să fie: o piesă de mare 

precizie |

dacă se vor anticipa aceste termene, 
cu atît mai bine...

In imaginile fotografice de față 
veți cunoaște cîteva aspecte din 
uzină, pe cîțiva dintre muncitorii, 
tehnicienii și inginerii ei care, 
laolaltă cu întregul colectiv, lao
laltă cu oamenii muncii din în
treaga țară, își închină toate for
țele lor aplicării în viață a direc
tivelor partidului nostru, în lupta 
pentru o viață mai bună.

în această luptă, comuniștii merg 
mereu în frunte.

Asamblarea pieselor 
la comparatoare este 
o treabă extrem de 
migăloasă ce se 
execută, precum se 
vede, cu ajutorul 
aparatelor optice 
de mărit. Tovarășul 
B. Dobran e renumit 
pentru aptitudinile lui 
în lucrările de înaltă 

precizie.

...Și, ca încheiere, 
o fotografie luată la 
încheierea zilei de 

lucru. ,

int r-u n
Ku-Krî-Nik-Sî! Despărțiți-1 în si

labe și pseudonimul acesta va 
începe să-și dezvăluie „enigma" 
și să-și afirme componența uma

nă. Prin urmare: Ku — de Ia Ku- 
prianov, Krî — de la Krîlov și Niksî 
— de la Nikolai Sokolov. Laolaltă, 
o semnătură care, notată modest în 
colțul unei caricaturi politice viru
lente, al unei mari compoziții picturale, 
al unui peisaj delicat sau al unei 
șarje amicale, a devenit cunoscută, 
de-a lungul ultimilor 30 de ani, în 
întreaga lume. Tn zilele acestea, opera 
Kukrînikșilor ne vizitează la noi acasă, 
nu prin Intermediul paginilor de ziar 
sau al reproducerilor colorate, ei „în 
persoană'*: în persoana colectivă a 
vreo 300 de lucrări. Iar sălile Muzeului 
Simu i-au oferit ospitalitate, prididind 
acum cu greu să primească pe vizitatorii 
interesați într-o cunoștință directă cu 
această surprinzător de variată operă.

îi cunoaștem din ziare pe cei trei 
mari artiști sovietici — sudați într-o 
personalitate artistică atît de armonioasă 
și unitară — ca pe niște pasionați pu
bliciști, luptînd pe baricadele actuali
tății cu armele satirei plastice. Și îi 
revedem ca atare în expoziție: caricaturi 
incisive, exprimînd cu vehemență ura 
împotriva fascismului, mari afișe mo
bilizatoare, vitrinele „Tass“ în care 
imaginea e însoțită de versurile lui 
Marșak, ni-i arată pe cei trei Kukrî- 
niksî ca pe niște ostași pe frontul luptei 

KUKR1NIKSÎ i „Fuga fasciștilor din Novgorod'*-ulei.

antifasciste și, în general, în bătălia 
împotriva vechiului.

Și iată că într-o sală alăturată ni se 
oferă o altă fațetă a talentului lor. 
Pseudonimul s-a desfăcut în silabele-i 
componente, fiecare artist și-a reluat 
numele propriu și, singur în fața pînzei, 
într-o oră de răgaz, a lăsat să vibreze 
coarda lirică a sufletului său: Ku- 
prianov s-a simțit atras de peisajul 
marin, în care bărcuțe saltă ușor pe 
valuri calme, profilîndu-se pe un cer 
de un albastru pur, peisaj în care 
totul e scăldat în lumina caldă a amur
gului; Krîlov a pictat cu sentiment 
copii și flori, făcîndu-ne confesii asupra 
unei sensibilități pline de gingășie; iar 
Sokolov ne-a dăruit pe pînză străzi, 
case și colțuri de natură. Și în toate 
aceste picturi simți același puternic 
sentiment de dragoste pentru natura 
rusă, pentru frumusețile mai mărunte 
sau mai mari ale vieții, pentru viața 
însăși.

Apoi, iată din nou semnătura Ku- 
krîniksî și pe cei trei artiști reuniți 
pentru a da împreună marile lor com
poziții în ulei. Sînt doar cîteva picturi 
de acest fel în expoziția bucureșteană, 
dar ele sînt suficiente pentru a ne edi
fica asupra intensei forțe dramatice 
și a științei compoziționale a celor trei

KUKRÎNIKSii „Ilustrație la Don
Quilotte". 

artiști. Tema o constituie viața poporu
lui, lupta și eroismul lui sau necruță- 
toarea demascare a dușmanilor săi. 
Să privim tabloul „Pravda": o fată 
tînără, pe chipul căreia deslușești 
dîrzenie și neînfricare, deschide ușa 
și întinde gazdei pe furiș ziarul „Prav- 
da“, în timp ce în încăperea alăturată 
se zăresc benchetuind ocupanții bitle- 
riști. Chiar și în anii întunecați ai 
cotropirii fasciste, „Pravda** și-a spus 
mai departe cuvîntul. Sau iată-1 pe 
Kerenski, jalnic și ridicol în „Ultima 
lui apariție", îmbrăcîndu-și în fața 
oglinzii rochia unei surori de caritate, 
în timp ce chipul îi e împietrit de 
spaimă.

Intri în altă sală și, în fața desenelor 
ilustrînd „Mama" lui Gorki, „Don 
Quijotte" al lui Cervantes, „Calvarul" 
lui A. Tolstoi ori lucrări ale lui Cehov, 
încerci un sentiment cu adevărat co
pleșitor: publiciștii satirici, marii crea
tori de compoziții picturale, liricii cîn- 
tăreți ai peisajelor și ai florilor, s-au 
supus de astă dată lui Gorki, lui Cer
vantes și Tolstoi și, într-o tehnică nouă, 
variată, mereu alta, au transmis ideile 
lucrărilor acestora într-un limbaj plas
tic original, expresiv.

Cînd revezi apoi șarjele prietenești 
făcute unor actori ai Comediei Franceze, 
cînd contempli din nou acea admirabilă 
serie de portrete satirice „De la Renaș
tere la abstracționism", făcute unor 
cunoscuți artiști plastici, capeți defi-



pseudonim

P KORIN i „Pictorii sovietici Kukrîniksî"

N. A. SOKOLOV t „L. O. Grițenko 
artistă a poporului"-ulei.

nitiva convingere că în fiecare din aceste 
lucrări s-au contopit, într-adevăr, trei 
talente neobișnuite.

★
Se povestește că, prin anul 1925, 

s-au prezentat la redacția revistei mos
covite „Komsomolia“ trei tineri care 
și-au oferit serviciile ca graficieni. La 
răspunsul că revista, avînd un caracter 
literar, nu prea obișnuiește să publice 
desene și că, în general, trei plasticieni

ar fi prea mult „„«ru necesitățile re
vistei, ei au precizat:

— Dar noi desenăm împreună și e 
ca și cum am fi unul.

— Și semnați eu trei nume?
— Nu, cu unul: Kukrîniksî.
— Și ce știți să faceți?
— Caricaturi, desene...
Li s-a cerut celor trei tineri să dea 

o probă și drept modele s-au oferit cei 
doi scriitori aflați în redacție. Sub 
privirile uimite ale celor de față, 
băieții s-au pus pe treabă. Pe o hîrtie

albă, primul din ei a început desenul, 
apoi cel de-al doilea a mai adăugat 
cîteva trăsături, iar ultimul l-a defini
tivat și l-a înaintat redactorului: cari
catura era excepțională.

Așa au început să lucreze împreună 
trio-ul Kukrîniksî. Ce au dat de-a lungul 
acestor trei decenii și mai bine, putem 
vedea — în parte — și în expoziția 
din Muzeul Simu.

Sanda FAUR-DIMA

KUKRÎNIKSÎ t Vitrina TASS nr. 899 > 
„In audiență la un comandant turbat" 

— afiș.

KUKRlNIKSt < „Tunsoare a la Wall- 
Street" - caricatură in tuș.

K UKRiNlKSl > Afișul „In propriul său

KUKRlNIKSl: ..Ultima apariție a lui Kerenski“-ulei.



i .,peon“ — muncitor agricol 
raguayan — amestec de in

dian și spaniol.

de Maria DIMITRIU

Regiunea cataractelor Yguazii, locul de unde a pornit răscoala.

a Asuncion am sosit pe 
bordul avionului care 

"* face . escală numai de 
>uă ori pe săptămână în ca- 
tala Paraguayului. Poate 

nu întîmplător toate a- 
oanele care circulă pe linia 
raniff, ce străbate întreaga 
tnerică Latină, poartă în- 
rise cu litere mari același 
mie, cinic și amenințător: 
11 Conquistador" (Cucerito- 
1). Ca să le fie mereu treaz 

minte sud-americanilor, 
i și azi cuceritorii sînt 
eia care dictează în țările 
r, chiar dacă nu e vorba 
s cuceritorii spanioli înză- 

de acum cîteva veacuri, 
de conquistadori moderni, 
armați atît cu cecuri cu 
operire în'doi ari, cît și cu 
itraliere și avioane de 
>m bard ament... Dar, cum 
i-am dat seama în timpul 
zitei prin mai multe țări 
n America Latină, para- 
ayenii, ca și celelalte po
are din această regiune 
globului, vor să scape cît 
îi curînd de noii cuceritori, 
și de cei care le fac jocul, 

dovedesc cu prisosință re
ntele evenimente. Dar asu- 
a acestui lucru voi reveni. 
Cum am coborît din avion, 
uă lucruri mi-au atras 
enția: o statuie și numărul 
are de polițiști și soldați, 
atuia generalului Alfredo 
roessner— omul monopo- 
rilor americane —te urmă- 
ște parcă la tot pasul. Sta- 
ile, tablourile, numele dic- 
„orului le găsești peste tot; 
mși aeroportul poartă nu
de lui Stroessner. Tot așa, 
ȚInești pretutindeni poli- 

£7 

ție și armată. Și faptul nu e 
fără legătură. Și astăzi îmi 
stăruie în minte cuvintele 
pline de ură și revoltă pe 
care cineva lo-a șoptit lîngă 
mine, în timp ce priveam 
statuia din incinta aeropor
tului: „Fără polițiști, nici 
măcar statuia nu i s-ar mai 
afla aici". întorcînd capul 
spre a vedea cine rostise 
aceste cuvint e, am mai putut 
vedea doar o siluetă ce se 
îndepărta...

O șosea lungă de 15 km 
duce de la aeroport pînă în 
capitală. Ne-am așteptat să 
dăm peste un oraș cît de 
cît modern, care să merite 
denumirea de capitală a țării. 
E drept că încă de la aeroport, 
văzînd placardele care che
mau cetățenii să contribuie cu 
bani la canalizarea orașului, 
am fost oarecum edificați. O 
dată ajunși în oraș, am con
statat însă că, oricît de îna
poiată am fi putut bănui că 
e capitala unei țări jefuite 
și subordonate imperialis
mului, aspectul provincial 
al orașului Asuncion ne-a 
uluit. Mizeria din țară răz
bate și aici, ca o plagă ce se 
întinde. Un singur cartier 
este mai îngrijit: Miraflores, 
unde locuiesc însuși dicta
torul și acoliții săi. Capitala 
nu are decît o singură arteră 
cu canalizare. în rest, poți 
vedea în oraș case mai puțin 

O stradă centrală din Ăsuncidn» capitala Paraguayului-

Car colonial cu care muncitorii agricoli transportă trestia de zahăr-

decît modeste, cu curți in
terioare numite „patio" și 
în care mai sînt folosite 
și azi fîntînile de fier de pe 
vremea spaniolilor. Pe străzi 
și chiar în „centru", pe lîngă 
numeroși polițiști, puzderie 
de cerșetori desculți și zdren
țăroși încearcă în fel și chip 
să te convingă să cumperi 
diferite amulete sau alte 
„suveniruri", dar de fapt sînt 
mulțumiți dacă le arunci un 
„guarani" (monedă para
guay ană — n.a.).

Aspectul sărăcăcios al ca
pitalei și al locuitorilor ei 
iți oferă imaginea concretă 
a roadelor aservirii unei țări 
relativ bogate imperialis
mului hrăpăreț. Ca și în alte 
țări latino-americane, înrobi
rea Paraguayului de către mo
nopolurile americane se face 
și aici sub paravanul faimo
sului „ajutor" american. La 
Asuncion, ca și oriunde am 
mers în Paraguay, am văzut 
acele mașini care aveau în
scrise pe ele doar cuvintele; 
„Punctul patru". Fste bine
cunoscut acest „punct patru" 
al doctrinei Truman, care, 
prin acordarea de așa-zise „îm
prumuturi", tinde la înro
birea de fapt a economiei ță
rilor care le-au acceptat. 
Paraguayenii, care au simțit 

pe propria lor piele ce în
seamnă „punctul patru", ur
măresc cu ură și neliniște 
mașinile cu această inscrip
ție, știind că regiunea cu
treierată de ele va fi, mai 
devreme sau mai tîrziu, aca
parată de monopolurile ame
ricane. Am fost, de pildă, în 
provincia Chaco, una din 
cele mai bogate regiuni ale 
țării. Și pe-aici au trecut 
mașinile „punctului patru". 
Rezultatul? Firma „King 
Ranch" a obținut un teri
toriu de 10.000 ha pentru 
plantații de bumbac și 
„yerba mate" (renumitul ceai 
sud-american), iar „Standard 
Oii" și „Union Oii of Cali
fornia" au acaparat aproxi
mativ 30% din întregul 
teritoriu al provinciei. Cum 
trăiesc oamenii de pe plan
tațiile monopolurilor? Am 
fost acasă la un „peon", unul 
din miile de muncitori agri
coli din această regiune. 
„Locuința" sa nu este decît 
un bordei mizer, fără aco
periș. Ne-a primit o femeie 
căreia nu-i puteai da mai 
puțin de 50-60 do ani. 
Am aflat cu surprindere că 
n-are decît 30 de ani, dar 
lipsurile și necazurile au 
îmbătrînit-o de timpuriu, 
înainte, mai putea munci 
alături de bărbatul ei, pe 
plantație, dar acum foamea 
și bolile au transformat-o 
într-un schelet.

Poporul paraguayan s-a 
ridicat în nenumărate rîn- 
duri la luptă pentru a pune 
capăt acestor condiții ne
omenești de trai. Dar im
perialismul yankeu își avea 
Ia Asunciân omul de încre
dere — generalul Alfredo 
Stroessner — al cărui regim 
de teroare „liniștea" de fie
care dată spiritele, cu ajutorul 
gloanțelor, bâtelor și gazelor 
lacrimogene.

Acum, știrile care sosesc din 
Paraguay vestesc o nouă ră
bufnire explozivă a mâniei po
porului asuprit și exploatat.

Răscoala declanșată în re
giunea Misiones, unde se 
află pitoreștile cataracte de 
la Yguazii, s-a dezlăntu.. 
asemeni torentului năvalnic 
al apelor. La această miș
care, care are un dublu 
caracter — antioligarhic și 
antiimperialist — participă 
mase largi ale populației: 
muncitori, țărani, o parte a 
burgheziei naționale. în 
ciuda terorii dezlănțuite de 
poliția lui Stroessner, în 
care se află la loc de cinste

PARAGUAY

hitleriști „cu experiență", 
lupta poporului Paraguayan 
a intrat într-o nouă etapă. 
După formarea Frontului u- 
nic de eliberare națională, 
cu participarea mai multor 
partide de opoziție, printre 
care și partidul comunist 
— aflate toate în ilegalitate 
— în mai multe regiuni ale 
țării au izbucnit răscoale. 
O parte a armatei s-a alătu
rat răsculaților, iar Stroes
sner este tot mai izolat, 
fiind părăsit pînă și de cea 
mai mare parte a conducerii 
și membrilor partidului 
„Colorado" — partidul gu- 
vețnamental. Astfel, așa 
cum relata deunăzi agenția 
„Associated Press", o parte 
din detașamentele de guerilă 
sînt conduse de Villamayor, 
lider al grupării politice 
formate recent de Mendes 
Fleitas, fost președinte al 
Băncii centrale a Paragua
yului și membru pînă nu de
mult al partidului „Colo
rado". Luptele dintre insur
genți și trupele guvernamen
tale au cuprins principalele 
orașe, răsculații înaintând 
spre centrul țării. în capi
tală, la Ăsuncidn, unde oa
menii umblă desculți pe 
lîngă limuzinele luxoase ale 
reprezentanților monopol u- 
rilor străine ce jefuiesc țara, 
tablourile atârnate pretutin
deni din ordinul dictatorului 
și însuși scaunul lui Stroes
sner au început să se clatine.

A fost o vreme când mono
polurile străine, pentru a 
înlocui un dictator cu altul 
care le convenea mai mult, 
organizau din culise așa- 

at‘zisele „revoluții de pal 
Astăzi, poporul este cel c.care,
în Paraguay ca și în alte țări 
latino-americane, a pornit la 
luptă pentru înlăturarea dic
taturii de tip fascist și pentru 
scuturarea jugului imperia
list.
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Doar cu o zi înainte, în pa
latul lui Batista se adu
naseră pol iticieni cunos- 

cuți, cu fețe foarte grave, reprezen
tanți ai cercurilor industriale din 
Cuba, consilieri ai dictatorului. 
Printre, cei prezenți se aflau însă 
și Earl Smith, ambasadorul ame
rican la Havana, Manuel Arteaga, 
arhiepiscopul Havanei, și cîțiva 
diplomați. 'Crupele insurgente nu 
pătrunseseră încă în capitală. Aici, 
in palatul lui Batista, s-a hotărît 
în acele ore să se recurgă la o stra
tagemă clasică: pentru a înșela 
masele, dictatorul să fie înlocuit 
de ochii lumii cu un altul, cu un 
anume dr. Piedra. Acesta urma să 
„asigure" apoi reprimarea „rebeli
unii". Dar, la sfîrșitul celor cîteva 
ore ale consfătuirii lor oculte, 
complotiștii din palatul preziden
țial, în cap cu ambasadorul ameri
can, au trebuit să-și ia tălpășița 
prin ușa de serviciu, sub ocrotirea 
unor gărzi înarmate. Orașul fier
bea. Străzile Havanei intraseră 
în stăpînirea poporului. înlocuirea 
„pașnică" a lui Batista era tardivă.

O zi mai tîrziu — la 2 ianuarie 
1959 — intrarea triumfală în Ha
vana a insurgenților, care străbă
tuseră Cuba de la Santiago pînă în 
bîrlogul lui Batista, punea capăt 
regimului dictatorial.

Din 1933 și pînă în 1959, cu o 
întrerupere doar de cîțiva ani, 
Cuba s-a aflat sub stăpînirea dic
tatorului Batista, omul monopolu
rilor americane. Economia țării 
era supusă marilor monopoluri din 
Statele Unite, 90% din planta
țiile de zahăr, cafea și tutun ale 
acestei țări bogate erau secătuite 
de capitalul străin. I.a o populație 
de 6 milioane de locuitori, 500.000 
erau șomeri, iar alți 900.000 lu
crau numai 3-4 luni pe an. Aceas
ta se petrecea în țara pe care Cristo- 
for Golumb, cu 467 de ani în urmă, 
o caracterizase drept „cel mai 
minunat ținut din cile au apărut 
vreodată în fala privirii omenești".

Ziua de 2 ianuarie va rămîne

Muncitorii agricoli care au cunoscut apăsarea Jugului exploatării monopoliste au sălutat ți sprijină cu en
tuziasm Înfăptuirea reformei agrare promulgate de actualul guvern.

înscrisă cu litere de foc în istoria 
poporului Cuban. Este începutul 
unei perioade noi, care a făcut 
Cuba să renască, care a dat impuls 
luptei întregului popor pentru con
solidarea independenței patriei sale 
abia cucerite, pentru izgonirea to

tală a jefuitorilor străini. în scur
tul răstimp de un an, Cuba a făcut 
pași serioși înainte și aceasta în 
ciuda marilor piedici care au fost 
create de reacțiunea internă și ex
ternă. Reforma agrară, hotărît^ 
în munții Sierra Maestre, leagănul

mișcării din „26 Iulie", a începu 
să fie transpusă în fapt și urmeazl 
să împroprietărească în scurt tini] 
200.000 de țărani. Au fost expro 
priate 117 companii străine. Ma 
rile monopoluri americane își văi 
puse sub semnul întrebării toat

NOTE

ÎN DOSUL SÎRMEI GHIMPATE
Cinci africani din Rho- 

dezia, arestați după procla
marea stării excepționale, 
au demascat, într-o scrisoa
re adresată ziarului englez 
-Guardian”, viafa de Iad a 
populafiai de culoare din 
Africa, finufă tn dosul sîrmei 
ghimpate a lagărului de 
concentrare.

-Noi trăim — relatează autorii scrisorii — în 
condiții îngrozitoare, în barăci dărăpănate, ase
mănătoare unor grajduri pentru vite. Acoperișurile 
sînt stricate și, cînd plouă, înăuntru toarnă cu 
găleata”. Pentru a completa sumbrul tablou al 
viefii acesteia de ghetou, cei cinci africani arafă 
că -mîncarea nu este bună nici pentru porci”.

CASE... PE ROTI
Potrivit cifrelor oficiale 

date publicității de biroul 
englez al locuințelor, aproa
pe 150.000 de oameni din 
Anglia locuiesc tn vagoane 
de cale ferată, neputîndu-și 
permite a închiria alte lo
cuințe. Locatarii vagoanelor 
— în cea mal mare parte 
muncitori — sînt nevoifi să 
plătească, pe lîngă nenumăratele rate care li se 
percep pentru ca vagoanele să devină „proprie
tatea” lor, șl suma de 16 șilingi pe săptămînă 
pentru folosirea terenului pe care staționează 
aceste „locuințe”.

DE-ALE MCCARTHYSMULUI
Un cunoscut avocat american, Martin Popper, 

secretar general al Uniunii avocatilor americani, 
a fost trimis în judecată pe motiv că „a insultat

Congresul”, refuzînd să declare dacă este sau ni 
comunist.

Deși, precum se știe, McCarthy a murii 
practicile mccarfhysfe nu au dispărut înc 
din S.U.A.

SUPĂRAREA CARDINALULUI

Recent, cardinalul francez 
Pelfain s-a plîns de perma
nenta descreștere a credin
ței religioase în rîndurile 
parizienilor. -Potrivit celor 
mal recente date statistice 
— a precizat el —: numai 
10 la sută dintre locuitorii 
Parisului și împrejurimilor 
Iul frecventează bisericile
în zilele de duminică". Această constatare i-a pri 
lejuit cardinalului un furibund atac împotriva ca 
racterului laic al școlii franceze.



Aspect de la un uriaș miting antllmperlallit tn capitala Cubei, la 
care a luat cuvîntul primul ministru Fidel Castro.

Una din victimele bombarda
mentelor efectuate recent asu
pra Cubei de către avioane 

venind din S.U.A.

■ Un nuiâr din inima Deltei... 
■ nu luai smi la... invălămră 
■ In doi, via|a a mal niHăi IN

Șase tineri bucureșteni — trei băieți și trei fete — se întîlnesc în aceste 
pagini. Cine sînt ei? înainte de a-i prezenta, îngăduiți-ne să-i întîmpinăni 
cu un bogat buchet de garoafe și cu calde strîngeri. de mină, pentru că este 
vorba de trei perechi, din numeroasele perechi de tineri proaspăt căsătoriți, 
„promoția" — ca să zicșm așa — a anului care s-a încheiat...

...Pe tinerii de care vorbim nu i-am cunoscut, fntîlnirea cu ei. a suscitat 
deci o mie și una de întrebări: despre viață, despre iubire, despre vîrstă, despre 
studii, despre familii, despre aspirații... — toate acestea foarte utile pentru 
cunoașterea lor. Două întrebări s-au dovedit complet desuete. Prima: s-au 
căsătorit din dragoste sau din dragoste... pentru zestre? A doua: s-au cunoscut 
singuri sau au apelat la. serviciile vreunei... pețitoare?

Intîlnlrea cu noua tinerețe ne-a dovedit cît de anacronice sînt astăzi ase
menea întrebări, ce puteau rezulta doar din niște moravuri astăzi lichidate. 
Iile au dispărut de mult — le-a alungat viața nouă — o dată cu agențiile 
matrimoniale, cu „mica publicitate", cu tot ce „furniza" — contra taxă sau 
tarif — cele mai „fericite" oferte și cereri în căsătorie.

Așadar, nu-i de loc de mirare că tinerii cu care ne întîlnim azi, cei trei 
băieți și cele trei fete, s-au căsătorit fără pețitor și fără „pretenții de zestre".

S-au căsătorit pur și simplu fiindcă se cunoșteau bine, fiindcă se iubeau, 
fiindcă aveau aceleași năzuințe, aceeași educație sănătoasă.

De atunci, de cînd s-au căsătorit, a trecut un an sau aproape un an. Cum 
stau azi lucrurile în căminele lor? Iată-le. Vi le prezentăm pe scurt în text 
și imagini...

un nurliii uin inimn deltei...

Asemenea Imagini ale mizeriei 
puteau fl văzute la Havana ca 
și tn alte orașe ale Cubei, tn 
Imediata apropiere a vilelor 
luxoase ale reprezentanților mo
nopolurilor americane, pe vre

mea regimului Iul Batista. 

domeniile lor potențiale de profit 
în Cuba. Pupa cum scrie ziarul 
„La Prensa", revoluția cubană n-a 
dat un moment pace cercurilor im
perialiste din S.U.A. Iată de ce 
imperialiștii americani au tunat 
și fulgerat împotriva noului regim 
instaurat în Cuba. Un senator ame
rican, dl. Morse, declara în primele 
zile după revoluție: „11 vom pune 
în genunchi pe Castro". Iar ziarele 
reacționare americane au cate
gorisit drept „reformă barbară", 
„lege draconică", „lipsă de demo
crație" tot ce se face în Cuba spre 
binele maselor, împotriva colonia
lismului. Furioși la culme că vic
toria celei de-a șaptea revoluții an- 
tiimperialiste cubane îi va lăsa 
fără „zaharnița" lor de pînă acum, 
imperialiștii americani au trecut 
și la atacuri criminale. Ei au or
ganizat din umbră o serie de aten
tate împotriva lui Fidel Castro, 
primul ministru al Cubei, iar de pe 
teritoriul S.U.A. și-au luat zborul 
acele avioane „de naționalitate 
necunoscută" care au bombardat 
în mod barbar localități din Cuba, 
făcînd nenumărate victime.

Cînd, cu decenii în urmă, Aduna
rea Constituantă a Cubei a adoptat, 
sub presiunea S.U.A., documentul 
cunoscut sub numele de „Enmienda 
Platt" (amendamentul Platt), care 
consacra dominația S. U. A. în 
Cuba, acaparatorii americani nu-și 
închipuiau că vreodată Cuba le 
va scapa din mîini.

Și iată că astăzi, la un an de cînd 
paginile presei internaționale pu
blicau știrea intrării trupelor răs
culate în Havana, cercurile impe
rialiste din S.U.A. își dau seama, 
scrîșnind din dinți, că „politica 
bîtel" nu mai este astăzi eficace, 
că întreaga Americă Latină urăște 
colonialismul yankeu și luptă pen
tru lichidarea lui.

S. VERONA

Costel și Nina. El 26, ea 21 de 
ani. Profesiunea ? Amîndoi 
muncesc la Complexul „Gri- 

vița Roșie". Și totuși povestea lor 
de dragoste s-a înfiripat departe 
de București. A început nu cu un 
trandafir, nici cu un buchețel de 
viorele, ci cu o floare mai rară: un 
nufăr alb, cules de Costel din inima 
Deltei pentru inima Ninei. Cît a 
trecut de-atunci? Parcă ieri au 
fost în excursie pe Dunăre. Și 
totuși... a trecut un an de cînd 
Nina, absolventa școlii medii de 
metalurgie, este soția lăcătușului 
Costel Neagoe. Un cămin cald, 
plăcut, o viață echilibrată, curată, 
așa cum și-au dorit-o. Și toate 
acestea, realizate la proporția 
condițiilor lor materiale și a avîn- 
tului cu care au pornit în viață. 
Sînt fericiți? Fără îndoială.

Cineva le-a pus totuși o între
bare indiscretă:

Mereu, mereu eu gîndul la Danieli... Sau poate la DanielaI...

— Ați avut și neînțelegeri?
— Sincer vorbind, una sin

gură I — se apără Nina. Cauza? 
Fotbalul. A trecut însă... I

Nu ne-a fost greu să aflăm cum 
s-au aranjat lucrurile în această 
privință. Costel, suporter cu tra
diție al „Rapidului", a trebuit să 
opteze. Nu înfavoareaaltei echipe, 
ci în favoarea Ninei. Fiindcă Ninei 
nu-i prea place sportul cu balonul 
rotund. îi plac călătoriile,muzica, 
excursiile, alpinismul. Costel s-a 
adaptat și iată-1 acum, față în 
față cu reporterii, răsfoindu-și 
însemnările de călătorie din ul
timul an.

— Concediul din '59? Da, noi 
l-am petrecut împreună pe malul 
mării, la Eforie... Ne-am vizitat 
apoi familia în împrejurimile 
Calafatului... Ceva mai tîrziu, 
un schimb de experiență cu ute- 
miștii din Transilvania ne-a
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adus pe amîndoi, pentru două, 
zile, la Cluj. Apoi... recent... 
am vizitat Moscova și Kievul... O 
călătorie de neuitat într-o excursie 
a A.R.L.U.S.-ului. Aici însă 
am fost singur, trimis de U.T.M. 
De fapt — încearcă să precizeze 
Costel — seria călătoriilor în stră
inătate a familiei noastre a des
chis-o Nina... A fost la Sofia cu 
ansamblul artistic al Clubului 
Grivița Roșie,din care face parte.

— Sînteți deci ch it 1

— Nu cred. Eu am călătorit 
cu TU-104. Așa ceva nu și-a 
planificat încă Nina. Poate în 
acest an. Pînă atunci ne mai tre
buie și altele. Să vi le spun? Mobi
lă nouă și... casă nouă. Cu casa 
nu ne-am grăbit. Să ne vie mai 
întîi... Daniel!

— Cine?
— Primul nostru... urmași
— Dar dacă-i fată?
— Simplu: Daniela I Vă place 

numele? 1 O zl de neuitat din vlafa lui Costel șl Nina Neagoe: ziua căsătoriei

Depunerile la C.E.C. 
ale tinerilor sofi Neagoe 
sporesc lună de lună. Și, 
din cînd în cînd, fn cli
pele de răgaz, socotesc 
cu chibzuință cum vor 
folosi banii. Deci: attta 
pentru mobilă de cea 
mai bună calitate (am
biția Iul Costel I); attta 
pentru lucrușoarele co
pilului (ambiția Nlnel: 
să fie din cele mal fru
moase); attta pentru a- 
ragaz (afi ghicit: ambi
ția mamel-soacre I Șl cu 
mama-soacră — v-o spu
nem noi — nu e bine să 
te certO—

Pe litoral, la Eforie. Nina și Costel, Iulie 1959...

Diminețile de duminică Costel șl le petrece adesea tntovărășindu-șl i 
la ttrgulell. Șl, după ctt se vede, îndeletnicirea aceasta nu-l dlspl 

Sot Ideal, ce mal I

AU LUAT STARTUL LA... ÎHUHATURfi
Într-un bloc din str. Episcopul 

Vulcan s-a mutat recent o pereche 
tînără și simpatică:PetricășiNuți 

Trandafir. Vîrsta lor: 26 și respec
tiv 21 de ani. Cine-s noii noștri pri
eteni? Dacă cunoașteți viața spor

tivă a Capitalei, îi identificați pri 
cis. El: interul dreapta al „Lamim 
rului“; ea: pretendentă la un titl 
de campioană la popice (palmarei 
392 doborâte d intr-o sută de Iov 
turi trase în 45 minute; recorc

Ctt e de... cuminte Petrlcăl... Nici n-ar putea ,fj-altfel, mal ales ctnd e vor 
de tnvăfătură. Explicațiile pe care I le dă Nufl tn rezolvarea unei problei 
de matematică tl vor prinde bine. Căci ea este tn clasa a X-a, tn vrei 

ce el urmează acum clasa a Vlll-a...



a rîndul ei, tînăra sofie urmează 
u sfințenie sfaturile solului în timpul 
ntrenamenfelor... Doar e pretendentă 
s titlul de campioană la popice...

uzîcă, muzică, dar ademenitor este 
mirosul bucatelor pe care le pre- 

âfeșfe cu pricepere Nuji, vrednica 
solie.

ntrenament pe toată linia I De data 
:easta, antrenamentul are loc la 
ala" de... bucătărie. L-am surprins 
: interul dreapta al echipei de 
tbal -Laminorul" antrenîndu-se la... 
ersul farfuriilor. E și aceasta o probă 
iligatorie pentru obținerea titlului 
i ...„sot model". Pentru cine-l rîv- 

nește, de bună seamă I 

turnatoria uzinelor „Boleslaw Bie- 
rut“; ea — normat,oare Ia laminorul 
aceleiași întreprinderi. V-am spus 
tot? Nu! Interesant în momentul de 
față e să aflăm și noi, să aflați și 
dv. ce-au „cucerit" tinerii în pri- 
rtiul an de căsnicie.

Pe cine să intervievăm mai întîi?
— Pe amîndoi!
— De acord! Răspundeți însă 

pe rînd!

"X nghel Niculae, electrician la 
/-I „Grivița Roșie" și-a luat de 

* soție o musceleancă brunetă, 
voinică, isteață și frumoasă. „Bravo 
și să-ți trăiască!' ■— i-au zis prietenii, 
vecinii și tovarășii de muncă.

La început. însă, lucrurile nu mer
seseră chiar atît de ușor, cu părinții 
fetei.

— Dați-nii fata de nevastă...
—• Peste un an... Cînd o avea și ea 

zestrea adunată! — i-au răspuns mus- 
celenii.

— O iau fără!—a ripostat, mîn- 
dru și ambițios, Anghel. Am meserie 
bună, Marla voastră, așijderea: e 
doar soră dă spital. în doi — pleda 
el cu convingere — viața e și mai 
ușoară, și mai frumoasă. Așa că, 
zestrea ne-oin face-o noi!

Așa a luptat tînărul pentru fata 
iubită.

Părinții l-au crezut. I-au acordat 
credit moral și... fata.

De atunci n-a trecut nici un an. 
S-au ținut tinerii de cuvînt? Vizita- 
ți-i la locuința lor din bulevardul 
Pieptănari 12 — așa cum am făcut 
și noi — și vă veți convinge. Șifonier 
triplu, divan elegant, radio și altele. 
Cum și în ce fel au realizat ei toate 
astea numai în șase-șapte luni? 
„Intr-un singur fel — explică azi 
Anghel — muncind amîndoi, chi
vernisind bănuții, plătind regulat 
ratele. Nu-i tocmai ușor, dar trebuie. 
Sîntem doar la începutul vieții: eu

Sfînga: în fala hărții C.F.R., o problemă 
greu de rezolvat: cum își vor folosi cefe
ristul Anghel Niculae și tînăra sa sofie, 
biletele de tren gratuite... El ar dori un 
voiaj în Transilvania; ea, o călătorie în 
Muscel. A cui dorință se va impune? Sîntem 
convinși că tinerii noștri vor pleca în Tran

silvania... via Pitești!
Dreapta : Maria e radioasă I Are și de ce. Au 
pornit să-ș! cumpere televizorul mult dorit. 
Jos: Maria Niculae, soră la Spitalul de 
copii -Emilia Irza", întîmpină șl ea... greu

tăți la locul de muncă.

— Ce-ați realizat în primul an 
de căsnicie?

— Un apartament — îl vedeți și 
dv. — în blocul uzinei... Un radio 
„Concert" — îl vedeți de asemenea... 
Un aragaz, două diplome sportive... 
O vacanță plăcută la Borsec și 
două excursii: una la munte, la 
Sinaia, alta la mare, la Vasile 
Roaită. Toate-n vară!

în doi, umu e biiii plăcută

Anghel e curios. Ăsta e cusurul lull Acum e curios să afle dacă fînăra sa 
solie, adîncită în studierea cărjil de bucate, a ajuns în sfîrșit la capitolul 

care tratează despre mîncarea sa preferată...

n-am decît25 de ani, ea n-a împlinit 
încă 20!"

De altfel, candidatul de partid 
Anghel Niculae și-a cîștigat faima de 
bun gospodar și-n atelierul în care 
lucrează. Brigada pe care o conduce 
a valorificat dintr-o dată 27.000 kg 
fier vechi.

. .........    «.„puț, , 
citim mult!

— Foarte bine, va felicităm; 
care-s preferințele dv. în această 
direcție?

Răspunsul vine pe două voci:
— Algebră... chimie... matema

tică... istorie... Sîntem... școlari 
— euîntr-aX-a, el într-a VIII-a.

— Atunci, vă urăm succes la 
examene!

De aceea, nu ne-am mirat prea 
mult aflînd că tînărul gospodar și-a 
planificat și la el acasă excedentele 
bugetare. în planurile lor există 
și un televizor, și un aragaz cu trei, 
ochiuri, și altele...

Precum se vede, în doi viața devine 
din. ce în ce mai frumoasă...

|

I t



fereastră în mare 
prin care faci cu- 
noștinfă cu viafa 
extrem de infere- 
santă a adîncu- 
rilor. Chiar dacă 
nu ețti copil, totul 
fi se pare fantas
tic în această lu

me de basm.
-t

Marea Neagră, 
orele 5,30 dimi
neața. Mahuna 
stațiunii de cer
cetări se întoarce 
de la plasele fixe 
din larg. Labora
toarele vor dez
vălui noi și noi 
secrete prin stu
dierea rarelor 
-piese" prinse în 
adîncuri (fotogra
fia din dreapta, 

jos).

A
m vrut să luăm un interviu mării, dar 
marea s-a scuzat politicos în mai multe 
rinduri. Era ocupată. în primăvară își 
înfrumuseța litoralul cu noi construcții 
și zorea să le termine degrabă. Ne-a refu
zat. Pe urmă, toata vara, marea a fost 
gazdă primitoare pentru sutele de mii de oameni ai 
muncii sosiți la odihnă și era și mai ocupată. Abia 

mai prididea cu musafirii. Se străduia să-i mulțu
mească pe toți și împărțea cu generozitate sănă
tate și bună dispoziție. N-a fost chip nici atunci.

Pe toamnă am fost din nou oaspeții mării. Am 
găsit-o mai liniștită. Musafirii plecaseră. Dar e 
un fel de a spune, mai liniștită. Marea nu e nici
odată prea calmă. Iși spărgea valurile de mal și 
gemea parcă, tînjind după zilele zgomotoase cînd 
pe plajă roiau mii de oameni.

Dar am stat de vorbă cu marea și ea ne-a poves
tit lucruri interesante. Ne-am dat •întîlnire pe

Dănut, fiul cercefătorîlor princi
pali sofii Porumb, de la Stațiunea 

de cercefări marine Agigea.



yamv, m ^rrpgctr, iuro iu^tmua uuuurueiar( marine 
„Proj. I. Borcea". Și convorbirea cu marea a avut 
loc prin intermediul acesteia.

Ce ascunde această imensitate de ape? Poate că 
la început întrebarea s-a născut din simpla curio
zitate a omului contemplînd marea. E sigur însă 
că a doua oară ea a izvorît din necesități de ordin 
științific și, în ultimă instanță, de ordin practic, 
impuse de viață

Marea cu frumusețile ei a fascinat pe rînd 
toate generațiile, a inspirat poeții de la Ovidiu 
încoace, artiști de toate genurile au venit la țărmu
rile ei să-și afle muza. Iar navigatorii o străbat 
de mult de-a lungul și de-a latul. Marea însă a 
rămas multă vreme o imensă necunoscută

Cînd în 1925 prof. I, Borcea punea bazele 
stațiunii de cercetări de la Agigea, despre apele 
noastre marine se știa cam tot atît cît știau și stră
moșii noștri cei mai îndepărtați: marea e bogată 
în pește... pe fundurile ei cresc alge... animalele 
și plantele sînt de mai multe feluri... Nimic precis.

Stațiunea, pe atunci modest utilată și trăind, 
din miluirea diverșilor potentați și din bugetul 
sărac al Universității din Iași, a cărei anexă era, 
își începea cercetările în condiții de pionierat. 
Prima mare întrebare la care trebuia să se răs
pundă era legată de felul speciilor și numărul lor. 
Studiul calitativ al faunei și florei marine în 
apele maritime românești trebuia să stabilească 
cu precizie numărul acestor specii de animale și 
plante și constituia prima etapă de cercetare. As
tăzi, ca urmare a studiilor începute atunci, se 
știe că în apele mării trăiesc 1.600 specii de ani
male și 350 specii de plante.

în a doua etapă de cercetare întrebările au deve
nit mai complexe și totodată mai dificile. Erau 
întrebări care priveau relațiile existente între 
diferitele specii, felul lor de viață, migrațiile lor, 
locurile unde se găsesc mai des anumite specii etc.

Cu această a doua etapă, stațiunea intră în anii 
regimului de democrație populară și cunoaște o 
mare dezvoltare și prețuire.

Imbogățindu-se cu noi laboratoare utilate 
cu cele mai moderne aparate necesare studiilor 
complexe,stațiunea își orientează cercetările înmult 
mai mare măsură decît în trecut, spre nevoile prac
tice. Astăzi, ca urmare a acestor studii întreprinse 
în ultimii ani, stațiunea constituie un mare aju
tor pentru întreprinderile piscicole de pe litoral. 
Empirismul pescarilor în prognoza pescuitului 
este înlocuit acum cu explicația științifică a feno
menelor care favorizează apariția unor specii de 
pești în apele noastre teritoriale.

Cercetările actuale asupra temperaturii, salini- 
tății, curenților și a elementelor din mediul de 
apă au o importanță deosebită în valorificarea 
rațională a bogățiilor noi. Se știe de pildă, astăzi, 
că apariția unei specii într-un anumit loc este deter
minată de existența în acel loc a hranei preferate, 
de factorul meteorologic și de sensul curenților. 
Chimistul care cercetează elementele din apă la 
apariția unei anumite hrane poate da ca imi
nentă apariția speciei cunoscute ca amatoare de ase
menea hrană.

Interesante sînt apoi cercetările de aclimatizare 
a diverselor specii care, obișnuit, trăiesc în apele 
Mării Mediterane sau la gurile fluviilor. Marea 
Neagră este denumită, uneori, un imens laborator 
viu, tocmai pentru faptul că fenomenele de aclima
tizare sînt foarte, frecvente. Pînă în 1933, se știa 
că pălămida intră în Marea Neagră doar în peri
oada de hrănire, iar pentru înmulțire se întoarce 
în Mediterană. Profesorul Borcea a găsit însă 
pui de pălămidă, cetățeni ai Mării Negre, unde 
se aclimatizaseră. La fel, pînă acum 5-6 ani, 
toată lumea știa că scrumbia albastră se înmul-

Homarul ți langusta în luptă. Două frumoase exem
plare aduse de pe țărmurile Siciliei au sugerat 
talentatilor tehnicieni restauratori, Paul Ionescu 
ți Luiza Lăceanu, executarea unei interesante piese 

de muzeu (sus).

Domeniul de studiu al tînărului Petrică Pascal îl 
constituie plantele marine de fund nisipos (mijloc).

Se mai întîmplă să uiți pentru moment aparatul de 
fotografiat pe biroul directorului stațiunii. Pentru 
siguranța aparatului, ti se dă un paznic care la 
prima vedere ÎJi strecoară mii de fiori. Un țarpe 
viu. Dar nu vă speriati, pentru că ți el este fot 

o piesă de studiu (jos).



țește tot în apele Mării Me- 
diterane. Pescarii au adus 
însă pui de scrumbie mici cit 
un bețișor de chibrit, culeși în 
apele noastre. Reieșea că unele 
exemplare și-au depus icrele 
în apele noastre și o parte din 
pui au supraviețuit. Fenome
nul acesta este joarte impor
tant nu numai pentru știință 
și nu este numai o curiozitate, 
ci, totodată, un indiciu că, 
prin intervenția omului, a-

Geneia și caracte
risticile Mării Negre

• De-a lungul erelor geolo
gice, Marea Neagra a fost pre
cedată de alte 11 mări. Ea face 
parte din uriașul bazin al mă
rii Tethys, care acum 30-40 
milioane de ani acoperea tot 
sudul Europei.

S Marea Neagră se deose
bește complet de alte mări 
atît prin conformația bazinu
lui și regimului său hidro
grafic, «ît și prin constituția 
fizico-chimică a apelor sale.
• Din cauza influenței ape

lor medjteraniene ce intră 
prin Bosfor, în Marea Neagră 
s-au format două straturi de 
apă cu salinități bine distinc
te, ce nu se amestecă între ele. 
De la 180 metri adîncime și 
pînă la fundul mării, adică 
9/10 din volumul ei, masele 
deapăsînt aproape lipsite de 
viață, datorită hidrogenului 
sulfurat provenit din activi
tatea bacteriilor anaerobe.

Suprafața Mării Negre 
este de 413.488 km p, adînci- 
mea maximă de 2.246 metri, 
iar salinitatea de 17-18 
gr/litru, adică de două ori 
mai redusă decît a oceanelor 
și a Mării Mediterane.
• Din 175 specii de pești 

existente în Marea Neagră și 
Marea de Azov, 105sîntemi- 
grant? din Marea Mediterană, 
31, autohtone și 37, de apă 
dulce.

Știați că...
• în Marea Neagră trăiesc 

aproximativ un milion de del
fini, care consumă anual o can
titate de pește ce depășește cu 
mult tot pescuitul țărilor rive
rane? Delfinii s|nt vînați acum 
pentru untura ^or bogată în 
vitamine și pentru pielea din 
care se va confecționa încăl
țăminte foarte rezistentă la ume- 
zealăși la rupere.

0 între algele care cresc pe 
fundul mării, cercetătorii noștri 
au arătat că se găsesc unele 
ce pot servi la extragerea iodului 
sau ca nutreț pentru vite, iar 
altele care conțin agar-agar, o 
substanță foarte întrebuințată 
în medicină pntru culturi de 
diverse bacterii ?

© Pe fundurile pietroase, între 
5-15 metri adîncime, trăiește 
căluțul de mare, un peștișor cu 
aspect asemănător algelor de 
care se agață răsucindu-și codița? 
Interesant este faptul că, la 
acest pește, grija pentru ges- 
tația progeniturii îi revine mas
culului.

în Marea Neagră trăiesc 
rechini care ajung pînă la 2 
metri în lungime și din ficatul 
lor se extrage un ulei care riva
lizează în vitamine cu untura 
de pește?
• Crabul de mare este supra

numit și sanitarul mărilor, de
oarece mănîncă animalele moarte 
de pe fund, după cum linul, în 
apele dulci, este numit doctorul 
peștilor, presupunîndu-se că peș
tii bolnavi, frecîndu-se de stra
tul de mucus cu care este acope
rit linul, s-ar vindeca?

@ Dorada este un pește care 
pătrunde din Marea Medite
rană și prezintă un interesant 
fenomen de hermafroditism: se 
comportă un an ca femelă, iar 
în anul următor ca mascul?

Ephedra, o plantă foarte rară la nc 
Specifică dunelor, se află în reze 
vație naturală chiar pe teritoriul st; 
fiunii, unde formează o adevărat 

pajiște.



Viitoarea etapă a cercetărilor 
ea trebui să răspundă unor pro 

Jflenie mai complexe. Pescuitul 
rațional, care trebuie făcut în 
așa fel încît să nu se atace spe
ciile, cere' stabilirea unor date 
precise. E necesar să se știe gradul 
de înmulțire a speciilor care pre
zintă o importanță economică, și 
in viitor, cantitatea acestora să fie 
exprimată în număr de bucăți sau 
tone, pentru ca pescuitul să nu 
depășească niciodată creșterea na
turală ce se realizează anual prin 
înmulțire. Se înțelege că aceasta 
este o treabă din cele mai dif icile, 
dar de pe. acum s-a stabilit, de 
pildă. că numărul delfinilor exis- 
tenți în apele Mării Negre este 
de circa un milion.

Pentru asemenea cercetări se 
folosesc diverse mijloace, printre 
care aviația. Se fac fotografii 
luate de sus, în care peștii din 
cârduri pol fi chiar și numărați.

Cercetarea adâncurilor este de 
neconceput fără colaborarea cu sta
țiunile similare aflate în celelalte 
țări, riverane. La Sevastopol se 
află una. din cele mai vechi sta
țiuni marine din lume, cu care 
de altfel cercetătorii noștri au 
stabilit legături de colaborare 
încă înainte de război, în con
dițiile dificile de atunci. Profe
sorul Cărăușu păstrează la loc 
de cinste o scrisoare primită din 
Sevastopol și datată 1937.Scrisoa
rea era semnată de profesorul 
Vodianițki și constituia începu
tul colaborării între cele două 
stațiuni de la Marea Neagră. 
Douăzeci de. ani mai tîrziu, cei 
doi oameni de știință se întîlneau 
la A gigea, cu ocazia vizitei, cerce
tătorilor din Sevastopol în țara 
noastră. Erau acum alte condi
ții. și colaborarea devenise cu 
adevărat fructuoasă. Iar în anii 
din urmă a fost constituit un 
comitet permanent internațional, 
cu reprezentanți, ai celor trei sta
țiuni de pe coastele Mării Negre 
— Sevastopol, Agigea și Varna 
— un adevărat comandament unic 
care coordonează cercetările din 
apele Mării Negre.

Traian PROSAN
Fotografii de A. MIHAilOPOl

Nea Mitică Diaconii este mecanic al stațiunii de peste 30 de ani. Cu o grijă aproape părintească construiește, repară 
șl supraveghează toate instalațiile și aparatura specială cu care lucrează cercetătorii.

A

s i—-

Prof. dr. Sergiu Cărăușu, laureat 
al Premiului de Stat, neobosit 
cercetător, este totodată și direc
torul Stațiunii de cercetări marine

Agigea. 4.

Toate cele cinci 
continente sînt 
prezente aici. Din 
Europa și Austra
lia, America, A- 
frica și Asia, a- 
proximativ 300 
de publicatii sînt 
primite cu regu
laritate de către 
stafiune (sus). Bi
blioteca stațiunii, 
foarte bine dotată 
cu literatură de 
specialitate, atra
ge cercetători din 
toată {ara, care 
găsesc aici mate
rial bogat de stu

diu (dreapta).



IA CEASUL LIBERTĂȚII
Harta lumii, așa cum am 

privit-o în ultima zi a 
tui 1959, nu mai seamă

nă cu cea din prima zi a lui 
1960. Nu e o greșeală a carto
grafilor, ci cu totul altceva: 
familia popoarelor care și-au 
cucerit independența s-a îm
bogățit cu încă un membru 
— poporul Camerunului.

în bordeie săpate în pă- 
mînt, camerunezii au absol
vit școala conștiinței poli
tice. Din suferință s-a născut 
revolta anticolonialistă. Din 
suferință s-a născut liber
tatea acestui popor. Diplo- 
mați englezi și francezi, 
folosind răsuflate argumente 
colonialiste, au căutat în 
fel și chip să împiedice actul 
independenței Camerunului. 
La tribuna O.N.U., dum
nealor vărsau lacrimi de 
crocodil jurîndu-se că n-ar 
exista „condiții încă priel
nice pentru obținerea depli
nei independențe". (Adică 
nu fusese prădat încă 
totul...) Cînd „argumentele" 
s-au epuizat, 60.000 de baio
nete au fost îndreptate spre 
mulțimile însetate de li
bertate. 60.000 de baionete 
n-au fost însă suficiente... 
Să fim înțeleși: eșecul nu se 
datorește unui calcul strate
gic greșit al comandamentu
lui colonialist. Baionete sînt 
multe la număr și ucigă
toare, dar lupta pentru li
bertate a poporului este d 
armă mult mai puternică, 
invincibilă.

Probabil că înainte de a-și 
face bagajele, guvernatorul 
colonialist al Camerunului a 
mai privit nostalgic locurile 
de care se despărțea. Și poate 
că a luat o cărțulie de isto
rie, s-o răsfoiască...

...Era prin 1884. O corabie 
se apropia de țărmul Came
runului. Din ea au coborît 
cîțiva europeni. Nu erau 
primii. încă din secolul al 
XV-lea portughezii își făceau 

in asemenea colibe mizere își duc viata, de secole, camerunezii aflaji sub jugul urgiei 
colonialiste.

deseori apariția pe aici, pen
tru a vîna negri pe care-i 
vindeau ca sclavi în America. 
De astă dată însă, veniseră 
niște germani. Nu cu inten
ția de a vîna sclavi pentru 
America, ci cu aceea de a 
prinde robi pentru uz pro
priu, pe propriile lor plan
tații. Colonialiștii germani 
au pus stăpînire pe Camerun, 
au introdus munca obliga
torie pentru băștinași și au 
jefuit sistematic bogățiile 
tării. Răscoalele băștinași
lor au fost, una după alta, 
înecate în sînge. Și anii s-au 
scurs. în 1918, francezii și 
englezii ocupară Camerunul. 
Motivul: despăgubiri do 
război. Cum spunea un frun
taș camerunez, poporul Ca
merunului era socotit drept 
o simplă marfă, destinată să 
răscumpere pagubele de răz
boi pe care imperialiștii ger
mani le provocaseră rivalilor 
lor englezi și francezi. Jugu
lui colonialist la fel de apăsă
tor, i s-a adăugat o nouă cala
mitate: francezii și englezii 
au împărțit în două Came
runul. Franța a luat partea 
mai mare — patru cincimi 
din teritoriu] țării; restul 
— Anglia. Nimeni nu i-a 
întrebat pe cei 5 milioane de 
camerunezi ce părere au des
pre această tranzacție.

într-un singur an societă
țile ce dețin plantații de ba
nanieri în Camerun au obți
nut venituri de 3 ori mai mari 
decît sumele plătite pentru 
salarii unei armate de zeci 
de mii de muncitori. Trustul 
de aluminiu și electricitate 
„Alucan and Evelcam Secte- 
ties“ plătește azi 0,80 franci 
pentru un kilowat de energie 
electrică și-l revinde cu 60 
de franci. Urmarea: la un 
capital investit de 4,5 mi
liarde franci, se scot într-un 
singur an beneficii de 7,5 
miliarde franci.

...Domnul guvernator of
tează. E greu să te desparți 

de asemenea locuri. Ce n-au 
făcut el și superiorii lui din 
ministerele coloniale spre a 
împiedica această despărțire? 
în iunie 1959 s-a încercat 
chiar și exterminarea patrio- 
ților camerunezi care luptau 
înarmați cu... cuțite, topoare 
și puști de vînătoare. Crudă, 
tragică, dar inutilă încerca
re!... Manevrele diplomatice 
la O.N.U. au eșuat și ele. 
Consiliul de tutelă al O.N.U. 
a stabilit ca la 1 ianuarie 
1960 partea franceză a Ca5 
morunului să devină inde
pendentă. Diplomația en
gleză a manevrat spre a alipi 
Camerunul britanic la Ni
geria. îi era avantajos, deoa
rece în Nigeria există o aris
tocrație latifundiară docilă, 
ușor de manevrat în interesul 
Albionului. Plebiscitul care 
a avut loc în partea de nord 
a Camerunului britanic a fost 
însă o înfrîngere a colonia
liștilor. Deși urnele au fost 
măsluite, majoritatea alegă
torilor s-au pronunțat împo
triva alipirii la Nigeria și, 
implicit, pentru unire cu Ca
merunul francez, devenit in
dependent la 1 ianuarie 1960. 
La O.N.U. o mulțime de 
delegații s-au pronunțat pen
tru unirea Camerunului în
tr-un singur stat. La tribună 
a urcat atunci și reprezen
tantul Republicii Populare 
Romîne, care a susținut a- 
ceastă cerere dreaptă.

...Din nou oftează domnul 
guvernator! Bunicii lui se 
descurcau parcă mai lesne 
în meseria de vătafi colo
niali. Acum meseria aceasta 
pare iremediabil sortită dis
pariției definitive... S-au 
schimbat vremurile, dom
nule guvernator!

Camerunezii cunosc pentru 
prima oară gustul bucuriei. 
Dar știu că mai au de în
fruntat multe încercări. Au 
primit o moștenire înfioră
toare de la colonialiști: 95% 
din locuitorii țării sînt anal-

Delegafia tineretului din Camerun, la o sesiune a Comitetului 
Executiv al F.M.T.D.

fabeți, 70% bolnavi de ma
larie, 650 din 1.000 de nou 
nășeați mor înainte de a 
împlini un an, în țară există 
un singur spital și un medic 
la 100.000 locuitori, o cum
plită înapoiere economică, 
îngrozitoare moștenire! Co
lonialiștii vor atenta desigur 
la independența noului stat. 
Nu vor lipsi marionetele 
colonialiste puse în mișcare 
de la Paris.

Greutățile nu-i sperie însă 
pe camerunezi. Ei sînt hotă- 
rîțl ra independența lor să 
devină reală, ca să pună capăt 

MONUMENTUL ELIBERĂRI
DIN MARTIRAJ

La 27 ianuarie, cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării lagărului din Os- 
wiecim (Auschwitz) de către 
Armata Sovietică, va fi 
inaugurat în R. P. Polonă 
un monument ridicat în me
moria acestui eveniment.

Pentru realizarea monu
mentului s-a instituit, anul 
trecut, un mare concurs, la 
care au fost prezentate nu 
mai puțin de 111 proiecte. 
Cei mai de seamă sculptori 
polonezi și-au trimis lucră
rile care trebuiau să expri
me pe de o parte tragedia 
deținuțiior din cel mai mare 
lagăr hitlerist de extermi
nare de pe teritoriul Polo
niei, iar pe de altă parte să 
imortalizeze recunoștința fa
ță de eliberatori.

Juriul concursului a premi
at proiectul unui tînăr sculp
tor din Varșovia, Edmunt 
Majkowskl, care cu patru 
ani în urmă absolvise Aca
demia de Arte Plastice.

înalt de 20 de metri, mo
numentul are o concepție 
originală. E compus din două 
blocuri de granit cenușiu, 
reprezentînd în basorelief 
scene ale întîmpinării osta
șilor sovietici eliberatori, iar 
sus, statuia unui om care 
rupe lanțurile.

Dezvelirea monumentului 
va avea loc în cadrul unei 
impunătoare solemnități, 
pentru care s-au făcut din 
vreme mari pregătiri.
Monumentul martirajului și al 
victoriei. Proiect realizat de 
sculptorul polonez Edmunt Maj- 

kowski.

dramei pe care au trăit-o seco
le întregi și al cărei sfîrșit l-a 
vestit prima zi a noului an.

Deci, la 1 ianuarie 1960 
harta lumii s-a schimbat. 
Dar știm de pe acum că 
noua hartă se va învechi 
curînd. Cartografii vor avea 
iar de lucru. în anul acesta 
vor deveni independente și 
alte popoare. Iar poporul ca
merunez speră ca anul I960 
care i-a adus independența 
să-i aducă și reîntregirea țării.

Eugenlu OBREA



KJOa
de HUSZÂR Sandor

Ilustrație' de Tia PELTZ .

Primăvara năvălise în 
curtea uzinei. Mayer 
lucrase pe afară preț 
de o jumătate de ceas 

ii acum umbla plângîndu-se 
să soarele i-a pârlit sfârcurile 
irechilor, ca în miezul verii. 
3irtalan, în schimb, scoase 
lin buzunar o basma păturită 
:u grijă și, desfăcând-o, făcu 
ia apară trei firișoare de 
arba verde. Tovarășii se ară- 
ară mulțumiți de această per- 
ormanță. Se auziră glasuri:

— Mpstrele-s destul de 
nune.

La scurte intervale, li-niș- 
ea din cameră e spartă de 
iuruituri ce vin dinspre acea 
iripă a clădirii, care se află 
ncă în construcție.

Mecanicii se așezaseră toc- 
nai să mănânce, cînd, de după 
tșa care se deschisese, apăru 
ui cap roz-liliachiu; era că- 
>ățîna lui Szekely Zsiga.

M ayer îl observă cel dintîi: 
— Zsiga, băieți! Iacătă-1 

ă și așa,
n căzu

începu să se suceasci 
și altminterea, până

pe Zsiga. Noroc, bătrîne! 
Te-ai întors? Nu te-ai rătă
cit prin orașul ăla mare și 
întortocheat? Ia povestește- 
ne...

Oamenii se lăsară păgu
bași de mâncare, dădură mina 
cu cel nou venit și prinseră a-1 
descoase.

— De tine nu mă mai 
apropii... Auzi tu? — grăi 
Zsiga, clipind bătăios din 
ochii roșii ca de iepure. în 
cele din urmă izbucni însă 
în rîs, adăugind: ce rușine 
rni-ai făcut!

Mayer nu pricepu și se 
apropie gesticulând a îndo
ială:

— Cu ce ți-am făcut rușine, 
măi Zsiga?

— Și-o mai faci pe neștiu
torul !? Nu-ți ajunge că mi-ai 
tras o clapă ca aia?

— Dar spune ce s-a întâm
plat, Zsiga-baci? — întrebă 
Janko nerăbdător.

Zsiga-baci e în hainele de 
duminică, iar sub beregată 

și-a trîntit un nod de cravată 
cît un măr crețesc.

— Sîmbătă seară, ce să 
vezi, intră la mine val-vîrtej 
secretarul ăsta — le explică 
celorlalți — de crezui ca iar 
am uitat de seminar și vine 
să mă ia la trei parale. Zic: 
„Nu fi „șovinist", Mayer, mai 
bine fă-ți autocritica că nu 
imai mobilizat la timp“. De- 
abla atunci catadicsi să-mi 
spună că trebuie să plec la 

N-a suflat o vorbă. „Las-că 
vezi tu!" — zice.

Mayer începu să chico
tească și scoase merindea. 
Zsiga-baci continuă:

— Știți cum e neamțul: 
cînd n-are de lucru, își dărî- 
mă casa și o clădește din nou. 
îmi zic: s-o fi stricat calori
ferul la minister și Mayer mă 
trimite pe mine. Nu-mi dis
place; vreme cam am, treaba 
o isprăvesc cît ai zice „pește" 
și-n felul ăsta mai iau și eu 
o leacă de „luft" de Capitală.

— Nu cumva ai întârziat? 
— întrebă Mayer îngrijorat.

— Nu zice vorbă mare, că 
mult n-a lipsit. Abia-abia 
am găsit, în ultimul minut, 
ușa unde trebuia să mă pre
zint. Noroc că eu cam am 
trecere la femei; văd una 
mărunțică pe coridor și-o 
iau: „Saru'mîna, frumușico..."

Mayer făcu pe speriatul;
— Băăă! Om bătrîn și 

fără minte! Sper că nu i-ai. 
spus de la care întreprindere 
ești!

— Ei, ba nu! I-am spus 
că-s de la uzina de sodă și că-s 
trimis de tovarășul Mayer.

— Și?
— Și ce? în. două minute 

fui acolo unde trebuia să fiu. 
M-a dus ea așa, de-a dreptul. 
Trebuie să recunoști că nu 
le prea „vezi" la chestii 
d-astea. Aici e vorba de o 
strategie mai înaltă.

— Dă-i înainte, Zsiga! — 
îl zoriră muncitorii. De ce 
ai fost chemat la București?

— Așa, ca chestie... — 
răspunse el cu indiferență, 
destăcîndu-și paltonul. Făcu 
o mică pauză, apoi se așeză 
pe o ladă. Urmărea fețele 
celor ce-1 priveau, apoi...

paltonul în lături, ca din 
întâmplare, și-i licări pe 
piept o mică decorație scli
pitoare.

— Tiii! Ia priviți!
—- Ordinul Muncii!
— Și încă clasa întîi!
Bătrânul făcu pe rușinosul 

și se grăbi să o acopere.
Povestește-ne o dată...

Ce să vă povestesc?
— Spune... Ce-a fost?
— Păi, ce să fie? M-au dus 

într-o sală mare, plină cu 
lume. Deși știam, întreb pe 
unul de lângă mine: „Cine-s 
aceia de pe podiu, colega?" 
Zice: „Aceia-s prezidiu". 
„J ust, just — zic — tocmai". 
Dar numai eu știu cum hol
bam ochii în dreapta și-n 
stînga, doar-doar oi zări 
o ieșire pe unde să fug. 
Căci eram sigur, măi tova
răși, că mărunțica aia mă 
vârâse unde nu-mi fierbe 
oala. Deodată numai ce aud: 
„Szekely Sigismund"... Se 
face o liniște... Pe urmă 
iar: „Tovarășul Szekely Sigis
mund". Și mai mare liniștea... 
Apoi, deodată, numa’ ce aud 
răsunând pași prin sală.

— Ce! Erau doi Szekely 
Sigismund acolo? — se cruci 
Mayer.

— Draci!
— Păi atunci ai cui erau 

pașii?
— Ai mei... De asta la 

început nici eu nu mi-am 
dat seama.

Mecanicii izbucniră în ho
hote. Lui Birtalan trebui să-i 
dea cineva după ceafă, să 
nu se înece.

— Păi ^atunci cine era ăl 

MOZAIC
de ziseși că te rușinase? — îl 
întrebă Mayer.

— Stai așa, măi fecior, 
că-ți spun eu și chestia asta. 
Carevașăzică, mă rog frumos, 
urmă banchetul. Ehei! Asta 
n-am să ți-o iert niciodată! 
Mă așezaseră din întâmplare

Abn Al Ko»em Ach-SHABI
(Tunisia)

UOmTA DE A ÎRAI
Dacă într-o bună zi poporul va voi să trăiască, 
înaltul munte nu va putea decît să se bucure. 
Atunci noaptea se va sfîșia 
fi toate lanțurile se vor sfărîma...
Cine-i lipsit de dragostea vieții 
se preface în ceață și curînd se destramă.

Prin prăpăstii, peste munți și sub arborii mari, 
vîntul și-a desfășurat prevestirea:
„Dacă ținta spre care tind e nobilă și înaltă, 
voința îmi. dă aripi, nu mă tem de primejdii, 
și nu ocolesc cărările aspre și întortocheate, 
nici focul țîșnind din adîncul pămîntului. 
Cine nu-ndrăznește să urce pe culmile-nalte 
în noroi și mocirlă pe veci va trăi".
Arzi, sînge tînăr, în inima mea, 
porniți împotrivă-mi, năprasnice vînturi...
Toate repetă: „Dacă într-o bună zi poporul va voi să 

trăiască, 
înaltul munte nu va putea decît să se bucure" ■

In tomînește de Tașcu GHEORGHIU

x jtunwu, aeia
minister. Mereu mă-ndemna: 
„Servește, Zsiga-baci... Iași 
bea, tovarășe Szekely..." 
„Mulțămesc frumos — zi
ceam — dar zău dacă mi-ar 
merge pe gât barem o bucă- 
tură". Mă ia de scurt: „De 
ce nu poți mînca?" Mi se făcu 
rușine, nu cumva să creadă 
cine știe ce... Și ce bucate 
mai erau pe masă, și cu ce 
poftă mâncau ăilalți!...

— Și tu de ce nu mâneai? 
— se-nfurie Mayer.

— Cum de ce? De unde 
era să știu eu pentru ce mă 
trimiți la București?

— Ei și ce?
— Cum ei și ce? Știi bine 

că mie nu-mi place să-mi las 
munca pentru burtă. Timpul 
meu de lucru e socotit la 
țanc. Am așa ca un fel de 
mică inovație a mea: mănînc 
dimineața și mănînc. iar la 
prînz, cînd ajung acasă.

— Ei și?
— Ei! Mă oprisem în fața 

ministerului și-mi făcusem o 
socoteală: ăștia m-au chemat 
să le lucrez ceva. Deci: îna
inte de a porni la treabă, am 
luat un sfert de „poliș" cu 
muștar și o juma’ de pîine.

Băieții se tăvăleau de rîs. 
Numai Zsiga-baci zâmbea 
cu amărăciune.

iMayer âi atinse brațul:
— Felicitări, Zsiga-baci! 

îmi place cum ai chitit-o și 
p-asta! E a treizeci și șasea 
inovație pe care o faci!...

în romtnețto de 
NIc. A. STRĂVOIU



CÎNTECUL MINERILOR DIN CÎȘLEA
De cele mai multe ori, 

cîntecul popular, tre
când din gură în gură, 

își îmbogățește sau își 
precizează sensurile, deve
nind rod al unei activi
tăți creatoare colective. E 
însă cu putință oare ca însuși 
momentul creației cântecu
lui sa fie un act colectiv? 
Da! In zilele noastre, feno
menul se petrece adesea pe 
scenele căminelor culturale. 
Cum se naște un scheci pentru 
programul unei brigăzi ar
tistice? De multe ori colecti
vul se așază laolaltă, ho- 
tărăște tema, apoi unul spune 
un vers, altul un alt vers și, 
eu încetul, cîntecul e gata!

Astă-vară, echipa pentru 
culegerea de cîntece noi a 
Institutului de Folclor a 
descins la Cîșlea, lîngă Tul- 
cea. Aici se află o întreprin
dere minieră pusă în func
țiune în timpul regimului 
nostru de democrație popu
lară. Numeroși ciobani 
din stepa dobrogeană au 
schimbat cața pe perforator 
și și-au însușit înalta cali

ficare a mineritului. Peste 
puțină vreme ei și-au durat 
la Cîșlea un cămin cultural 
al lor. Avînd nevoie do un 
„număr" pentru brigada ar
tistică de agitație, minerii 
de la Cîșlea au pus... mână 
de la mînă și și-au făcut 
un cîntec al lor, un cântec 
care să-i reprezinte... E prin
tre achizițiile de preț, do- 
bîndite în vara ce-a trecut, 
în Dobrogea, de către Insti
tutul de Folclor:

„Mai acum cîțiva ani, 
Nu erau decît ciobani, 
Ce-și pășteau pe munți golași 
Turmele de oi și vaci.
Dar în ziua de temei 
August, douăzeci și trei, 
Viața nouă a ajuns 
Dealurile a străpuns 
Sfredelind pînă găsit-a 
Aurul cel nou: barita I"

Cine-i autorul cîntecului? 
Un autor colectiv: minerii 
din Cîșlea!

Viorica FILIPOIU

CĂRȚI DE PE TOATE 

MERIDIANELE...
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• Nina Cassian a predat 
la E.S.P.L.A. un volum de 
versuri cu titlul provizoriu 
„Sărbătorile zilnice". în 
prezent, Nina Cassian lu
crează la o piesă de mario
nete destinată adulților 
— „Provincia Cosmos" — și 
face ultimele corecturi la 
o carte de versuri pentru 
copii, inspirată din viața 
unei gospodării agricole co
lective.

se petrece într-o gospodărie 
agricolă colectivă din Bă
răgan.

• Criticul literar Savin 
Bratu a terminat de scris 
o monografie despre viața 
și opera cărturarului ieșean 
G. Ibrăileanu. Cartea va 
apare în colecția „Oameni 
de seamă".

• UN TlNĂR OFIȚER RUS renunță 
în 1870 pentru totdeauna la cariera 
armelor, hotărît să se dedice exploră
rilor geografice. Chemat de nesfîrșitul 
zărilor, pornește spre Oceanul Pacific, 
zăbovește un timp în Malacca și insu
lele Filipine, apoi se stabilește pe o 
perioadă de 12 ani în Noua Guinee, 
unde studiază viața papuașilor, în- 
treprinzînd totodată o nobilă și dezin
teresată acțiune umanitară și civiliza- 
torie în rîndurile triburilor primitive. 
Exploratorul se numește Nikolai Mi- 
kluho-Maklai (1846-1888) și viața sa 
bogată în întâmplări neprevăzute ne-o 
povestește el însuși în jurnalul său de 
călătorie, recent tradus în romînește 
și în curs de apariție la Editura Știin
țifică.

• DUPĂ ÎNCHEIEREA ultimului 
război mondial, istoria zilelor noastre 
înregistrează o mare acțiune de trezire 
la independență și luptă împotriva 
colonialismului a țărilor din Africa și 
Asia. Popoarele pun mîna pe arme și 
izgonesc pe împilatorii lor seculari. 
Ideea aceasta străbate ca un fir roșu 
cartea ziaristului australian Willfred 
Burchett, „Pe Mekong în sus", care ne 
povestește într-o formă captivantă cele 
văzute și întâmplate în anii din urmă 
în Laos și Cambodgia: starea de cruntă 
mizerie a băștinașilor, aspirațiile lor 
spre libertate și independență, efortul 
de a transpune în fapt aceste aspirații. 
Documentarul bogat și autentic al 
lui W. Burchett a apărut în Editura 
Științifică.

• ANI ÎNDELUNGAȚI, scriitorul 
grec Menelaos Ludemis a fost privat 
de libertate și trimis de către cârmui
rea reacționară pe insula morții, Ma- 
kronisos. Vina scriitorului constă în 
faptul că a luptat și luptă pentru o 
viață nouă în Grecia. Anii de grele, 
încercări nu l-au descurajat însă pe 
scriitor. în condiții extrem de dure 
avînd adesea la dispoziție doar un 
ciot de creion și bucățele de hârtie, el 
a scris în celulele de pe Makronisos 
romanul „Un copil numără stelele", a 
cărui versiune românească ne-o oferă 
acum Editura Tineretului.

• EPOCALELE REALIZĂRI ale oa
menilor de știință care au reușit să 
deschidă drumul spre explorarea uni
versului continuă să exercite o influSR- 
ță hotărîtoare asupra alegerii temelor 
pentru povestirile științifico-fantas- 
tice. Scriitorul polonez Stanislas Lem 
ne prezintă o astfel de povestire în 
cartea sa „Norul lui Magellan", care 
apare în colecția „Cutezătorii" a Edi
turii Tineretului.

Teodor BAIȘ

Sprș comunism îmi lunecă visarea 
cum apele curgînd visează marea. 
Sub copcile de aur ale zării 
meridiane noi i-am dat visării; 
zvîrlit-am buzdugane-n porți de vise 
și porțile rămaseră deschise!... 
Visam supuse fluvii și-am supus — 

pămîntul sterp din nou pe rod 
l-am pus, 

disloc ghețarii și topesc zăpezi 
și fac să treacă renii prin livezi. 
Dezleg atomi și-n chingi îi string, 

să soarbă 
puterea care-mi zace-n preajmă, oarbă; 
pustiului dau mări și din izvoare 
trag nervii de lumină în motoare. 
Desfac un pumn de vise pe planșetă 
și cerului îi dărui o planetă, 
nasc creierul atomic să-mprumute 
din geografia numerelor mute 
dimensiuni nescoase la lumină 
să-ntindă gîndu-n ele rădăcină. 
Adun necunoscutul în tipare 
și-i pipăi chipul în laboratoare, 
dau visului noi spații să se-avînte 
și inimii-i dau strune noi să cînte, 
cuvîntului — ideea care arde 
și mișc cu el un glob de miliarde 
pe axa comunismului, în soare. 
Visez! Și visu-i clipa viitoare, 
explozia gîndirii în mișcare...

NOAPTE CU LUNĂ 
LA SOCI

Noaptea de magnolii plină 
doarme-n voaluri de Șiraz; 
pe zăpezi, în Caucaz, 
despletită, luna plină.

Lunecă peste talaz 
briza mării, în surdină; 
despletită — luna plină, 
pe zăpezi, în Caucaz.

• Dimos Rendis pregă
tește volumul trei și ulti
mul al romanului „Ulița 
Piperului sălbatic!'

• în romanul „Divorț", 
la care lucrează în prezent, 
Ștefan Luca își propune să 
dezbată cîteva probleme 
de morală din zilele noas
tre.

• „Dintre sute de catar
ge" — romanul luptelor 
purtate de un grup de 
partizani romîni în primă
vara anului 1944 — pe care-1 
scrie Haralamb Zincă, este 
aproape gata.

• Tînărul prozator Fă- 
nuș Neagu lucrează la ro
manul „7 văi și-o vale 
adîncă", a cărui acțiune

S-A ÎNTÎMFLAT ÎN NICARAGUA
O armonică suspină 
în magnolii, sub zaplaz; 
pe zăpezi, în Caucaz, 
despletită — luna plină.

Cu cîtăva vreme în urmă, în ziarul 
guvernamental nicaraguaian „Nov- 
dadas", care apare la Managua, a 
apărut un anunț cu privire Ia insti
tuirea unui concurs literar pentru cea 
mai bună poezie închinată fostului 
dictator Anastasio Somoza, care și-a 
cîștigat ura poporului.

Președinte al Juriului a fost numit 
însuși ministrul Culturii, Rene Sih.

în cele din urmă, Juriul a hotărît 
ca premiul să fie acordat unei poezii 
al cărei autor semna cu numele de 
Jose Santos Rais. Poezia, publicată 
și în presă, era un imn de slavă 
înălțat amintirii „devotatului pa
triot", „cinstitului cavaler al Ame- 
ricii" etc.

Fapt ciudat însă: autorul poeziei 
nu se prezentă să-și ridice premiul. 
Au început să circule diferite zvo
nuri și chiar autoritățile au consi
derat suspect faptul că în textul 
poeziei nu se pomenește nici măcar

o singură dată numele odiosului dic
tator, ci se folosesc doar formulări 
vagi ca: „marele patriot" etc.

$i iată că lectura atentă a poeziei 
a arătat, că dacă se citește în acrostih, 
se obține numele de Rigoberto Lopez 
Perez, adică exact numele celui care 
l-a răpus pe tiranul Somoza,-tatăl 
actualului dictator al Nicaraguei.

Această senzațională știre s-a răs- 
pîndit în întreaga țară cu iuțeala 
vîntului. S-a ajuns pînă acolo încit 
s-a oferit, pentru un exemplar din 
ziarul în care a apărut poezia, de o 
sută de ori prețul lui.

Dar scandalul nu se încheie aici. 
Guvernul a pornit o anchetă pentru a 
stabili vinovățiile. Directorul ziaru
lui a fost arestat, adjunctul acestuia 
a fost concediat și trecut pe „lista 
neagră" și, în sfîrșit, ministrul Cul
turii a trebuit să-și dea demisia.

I. S.

Noaptea-mi trece pe obraz 
mina-albastră de lumină; 
despletită — luna plină, 
pe zăpezi, în Caucaz...



PE TEME INTERNATIONALE
Guvernul din Laos își 

poate menține puterea 
doar printr-un regim de 
crîncenă teroare împo
triva maselor populare.

Jaf, mizerie, haos, 
Arestări din gros... 
Celor multi din Laos 
Le-a ajuns... la os.

Fostul secretar de stat 
american Dean Acheson 
a recomandat intensifi
carea cursei înarmărilor 
(Dean se citește Din).

Vorbind astfel despre-arma- 
ment

Are de~ales Dean Acheson 
De vrea să nu dea faliment : 
Să iasă Dean... din acest ton.

Autoritățile coloniale 
belgiene au folosit tancu
rile împotriva manifes- 
tanților pentru indepen
dentă.

Cine-a spus că-n Congo 
Nu e libertate ?
Libere se plimbă 
.. Carele blindate

Pe. zi ce trece, crește 
amestecul politic șt eco
nomic al S.U.A. în Fili- 
pine.

Industria filipineză
E pusă azi la greu canon : 
In loc de sfoară de Manilla 
Se trag doar sfori de...

WASHINGTON.

Guvernul vest-german 
tolerează și încurajează 
organizațiile militariste 
revanșarde șl neofasciste.

Guvernul de la Bonn se vede 
Că e format din... pacifiști. 
Ațit .de mult iubește pacea 
Că-i lasă-n pace pe., .fasciști.

S. M. RUSSU

Rugăciunea lui Cian 
Kai-și.

Sfinte Wall-Street, îndurare! 
Dă-mi puteri să mă mențiu, 
Eu sînt mic, tu fă-mă mare, 
Eu sînt mort, tu fă-mă viu!

I. AVIAN

FURTUNA
ORIZONTAL: 1) Autorul romanului „Poarta furtunilor" — 

... Jora, personaj din „Pasărea furtunii". 2) Dramă .de Bill 
Beloțerkovski — A dușmăni. 3) De-a lungul trotuarului, 
adună apa după ploaie — Cerul, după furtună. 4) Literă... 
interogativă — Soare — Căpetenii. 5) Un oraș ca un... 
copac — O lună btntuită de vifor. G) Patru anotimpuri — 
Covrig de sfoară — Persoana a treia. 7) Cunoscut scriitor 
sovietic, autorul romanului „Furtuna" — Interjecție. 8) Șoricar 
(reg.) — Posezi — Vîrstă a pămtntului. ti) Victimă a... gutu
raiului — „Două...", volum de versuri de N.S. Tihonov. 
10) Dialect francez — Plouai — Liniște (pL), 11) Dramă 
de A.N. Ostrovski — Atmosferă (fig.). 12 „...furtunii", de 
Petru Dumitriu — în portul nostru.

VERTICAL: 1) Anunță încetarea furtunii — Suspin. 
2) Personaj din feeria „Furtuna" de W. Shakespeare — Vodă 
da și... ba. 3) Făcea în vechime oficiul de... meteorolog — 
„Dialogul vîntului cu...", volum de versuri de Nina Cassian 
— Recepta (abr.). 4) Cneazul lui... Borodin — Pronume — 
10 x 10. 5) A cînta înlocuind cuvintele cu „la" — Poftim, 
acasă! — O porție de ploaie la domiciliu, (t) Curajoasa soție 
a meșterului Manole. care a înfruntat furtuna — Pămtntul 
după viscol — în natură! 7) Rupere de nori la început! — 
Vîrf în Munții Rodnei — Hotar. 8) Locul sigiliului — Oraș 
în Spania. 9) Romancier portughez (1845-1900) — Tînăr 
scriitor romîn, autorul povestirii „Furtuna". 10) „Curcubeu 
peste ...“. volum de versuri de Demostene Botez — Localitate 
în Franța. 11) „Și se duc ca clipele/Scuturînd..." (Eminescu) 
— Numărați: „De-o vîrstă cu furtuna" de Solodar, „Ne
maipomenita furtună" de Davidoglu și „Uraganul" de Ciu 
Li-ho. 12) Furie dezlănțuită — Nimicire (fig.).

DIN UZINE
Stan, maistrul nostru ma- 

trițer, a adus ieri vestea că 
Manole, ajutorul său, are o 
metodă nouă, pe care n-o 
cunoaște nimeni și nici nu o 
arată cuiva.

— Cum vine asta, meștere? 
Tocmai Manole să facă asta?

— Uite c-o face!
— Și ce fel de metodă e aia?
— Păi nu-i chiar atît de 

simplu să vi-o spun, că n-o 
cunosc nici eu. E... noua 
„Metodă pentru pian', după 
care învață...

★
La masa tovărășească din 

clubul întreprinderii, tova-

ce£o^ 4.000
Scurt roman de mister fi... 

de V. D. POPA

Rezumatul capitolelor precedente nu-l mai dăm, 
în schimb * publicăm în rezumat capitolele urmă
toare, care se potrivesc în bună măsură (în ce pri
vește atitudinea față de contractări) cu faptele pe
trecute la gospodăria agricolă colectivă din com. 
Greața, raionul Snagov.

Capitolul 18: Vocile de la miezul nopții

Miezul nopții era anun
țat prin cele 12 bătăi ale 
clopotului Joianei, cea 
mai bătrînă producătoare 
de lapte a gospodăriei co
lective. Tăcerea l’u despi
cată în acel moment de un 
cor de 50 de voci, format 
din tot atîția purceluși de 
curînd născuți și treziți 
din somn în urma unui 
coșmar. Se făcea că la ei 
venise Ignatul, cînd de 
fapf venise doar îngrijito
rul, pe care nu-l chema 
Ignat, ci Filip.

Capitolul 19 : Lupta
în acest timp, acasă la 

el, Pândele, membru în 
consiliul de conducere al 
colectivei, se lupta crîn- 
cen. Se lupta cu insomnia, 
îl frămînta o idee: să pro
pună consiliului ca din cei 
50 de purcei nou născuți, 
10 să f ie contractați cu sta
tul, iar restul să se vîndă 
sătenilor din comună cu
100 de lei bucata. Cu cei 

4.000 de lei dobîndiți pe purcelușii vînduți 
sătenilor se va cumpăra un televizor pentru 
clubul colectivei. Astfel, animalele nu le vor 
mai da bătaie de cap. întrucît televizorul consu
mă curent electric și nu furaje.

Capitolul,.. încasâri: Slab! Foarte slab!

Așa exclamase Pândele 
către socotitor, văzînd că 
în decurs de o săptămînă 
se vînduseră numai 10 
purceluși. Iar socotitorul 
socoti necesar ca din banii 
luați pînă atunci pe pur
ceii vînduți să ceară o 
parte, ca să se cumpere 
niște hamuri pentru cai. 
Televizorul mai putea să 
aștepte, întrucît nu merge

la șaretă, ci la curent de 220 V. Pândele fu de 
acord să se cedeze eîteva sute de lei. Apoi, se 
gîndi că nu se va mai putea lua televizor, nea- 
jungînd banii. Și cum colectiviștii nu puteau 
folosi hamurile pentru distracție, ci pentru cai, 
Pândele propuse să se cumpere mai bine un 
aparat de radio. Degeaba Vlad, alt membru în 
consiliul de conducere, fu de părere să se facă 
contract și pentru restul de purcei ce-și așteptau 
cumpărătorii. Pândele îl combătu, arătîndu-l că 
pînă vor crește animalele, colectiviștii n-aveau să 
asculte la club guițatul acestora în chip de 
romanță...

Capitolul 4 + 1, cu ochi magic: Substitui 
rea radioului

Deși Pândele nu este sca
mator, reuși să transforme 
aparatul de radio pe care 
intenționa să-l cumpere, 
într-un patefon cu plăci, 
fiind ajutat la aceasta și 
de către socotitor, care, 
din banii rămași după 
vînzarea tuturor purcei
lor la săteni, mai ceruse 
o jumătate pentru cumpă
rarea unor putini de depozitat brînza. S-a convins
de necesitatea lor, spunîndu-și că oricît de 
frumos ar cînta un radio, brînza se strică dacă 
nu stă în putină.

Capitolul penultim: Sacrificarea patefo
nului

rarea unei roabe, care 
ca patefonul, ci scîrțîi

Cu toate că patefonul 
nu este animal, chiar 
dacă rage cînd placa este 
prea veche, el trebui să 
fie sacrificat de Pândele 
încă înainte de a intra 
în inventarul gospodăriei. 
Asta pentru că din cei 500 
de lei, cîțf mai rămăse
seră după cumpărarea pu
tinilor, peste jumătate se 
mai chel tui ră pe cumpă- 

atunci cînd merge nu cîntă 
e ca buna chibzuială a lui

Pândele. De aceea, din banii rămași s-au cum
părat numai niște discuri, ce vor fi ascultate la
patefonul Tin căi. Astfel se va face o mare eco
nomie la cumpărarea de ace pentru patefon.

Capitolul final : Spargerea

Eroul întîmplărilor de față nu e spărgător; cu 
toate acestea, a comis recent o spargere. Și cînd 
te gîndești că încă nu apucase să asculte nici 
una dintre plăcile cumpărate cu ceea ce mai 
rămăsese din banii obținuți pe cei 40 de purcei 
vînduți prin comună. Catastrofa s-a petrecut după 
ce Stelică, președintele colectivei din satul vecin, 
intrase în sediul conducerii gospodăriei. Venise 
cu un autocamion nou-nouț, care trăsese la 
poartă. 1-1 arătase lui Pândele spunîndu-i:

— Ia uite cene-au adus nouă toți porcii predați 
la O.K.A.C.A., după îngrășare, conform contrac
tului ! Cu banii luați ne-am cumpărat mașina asta. 
Cum s-ar zice, glumi Stelică, am făcut un schimb 
egal: un kil de porc pe un kil de autocamion 1... 
Dar voi ce-ați făcut cu purceii?

— Zece i-am contractat, iar restul de 40 i-am 
vîndut de mici pe la săteni.

— Și pot să aud și eu ce-ați realizat cu banii?
— Nu poți, că n-am aici patefonul Tincăi. 

Dar îți arăt... Și cînd Pândele deschise dulapul, 
6 din cele 7 discuri de patefon cumpărate plon jară 
pe dușumea, transformîndu-se în cioburi. Singu
rul disc scăpat de la dezastru fu „Geamparalele *. 
Asta îl făcu pe Stelică să remarce

— Geam-paralele pierdute!

ADUNATE
rașul Macarie — „moș Arte- 
mie“ cum îi spunem noi — 
ne povestea că în tinerețea lui 
a fost hoț.

— Hoț, măi băieți. Dar 
sînt patruzeci de ani de atunci, 
așa că nu mă mai poate ajunge 
nici o pedeapsă.

— £i... ai furat mult, moș 
Ar tem ie?

— Cinci ani, zi. de zi, ceas 
de ceas. Și noaptea...

Și, în hazul tuturor, „moș 
Artemie" completă:

— Dar cum nici o hoție nu 
rămîne nepedepsită, pe mine 
mă bateau și maiștrii, și 
patronii: furam... meseria.

ÎN PATRU RÎNDURI
Unei tinere extravagante .

O blonda mea, te-am întîlnit 
Demult, acum o lună.
Și sînt, șateno, fericit.
O, scumpa mea cea brună!

Unui soț care susține că la 
el acasă cîntă cocoșul

Sînt de acord, amice dragă, 
Ți-am repetat de-atîtea ori: 
Cocoșul tace-o zi întreagă 
Și cîntă doar odat’: în zori...

Unui „critic41 bătăios cu 
umoriștii

De ce nu judeci realist
Și mă lovești în cap cu-un par? 
De n-aș mai fi eu umorist 
Ai fi tu critic literar?

I. AVIAN



0 VIZITA

— foileton —

urm

Cioc!... Cioc!... Cioc!... 
Sării buimăcit din pat și, 
în fugă. îmi aruncai o pri- 
virez spre ceasul de pe nop

tieră. Era miezul nopții... Des
chisei ușa. în odaie pătrunse un 
moșneag cu obrajii rumeni, cu 
ochii zîmbitori, privindu-mă șă
galnic de sub streașină sprîn- 
cenelor.

— Nu mă cunoști? Sînt Moș 
Gerilă —se recomandă neobiș
nuitul meu musafir, cu aerul 
cel mai firesc. Dumneata ești 
gazetar, nu?

— Hm!... Aproape... — bîiguii 
eu.

— Să mă explic. Știi că am 
avut mult de lucru cu pomul de 
iarnă. Așa că am cutreierat prin 
magazinele cu jucării și nu 
numai......... în documentare" — 
cum spuneți dumneavoastră, ga
zetarii — ci direct pentru... apro
vizionare. Am colindat deci prin 
toate magazinele. Am văzut, am 
achiziționat și am împărțit multe 
jucării frumoase, nu zic ba. A 
făcut fabrica „Bucuria Copiilor" 
o limuzină care mi-a plăcut. 
Mi-au plăcut și caii cu balansoar, 
și ursuleții galbeni, de pîslă, și 
caruselul cu avioane, și cel de 
lemn cu figurine din jenilia, 
de la „Arta Populară", dar...

Moșul se întrerupsecîteva clipe, 
pentru ca, pe un ton conspirativ, 
să mă întrebe:

— Spune-mi rogu-te, tovarășe 
gazetar, dumneata ai studiat 
fauna din epocile preistorice?

— Oarecum — răspunsei eu 
nedumerit.

— Atunci — continuă Moș Ge
rilă — cunoști lumea dispărută a 
atîtor specii de monștri, igua- 
nodoni, dinosauri, taxodoni, ste
gosauri, dihănii respingătoare cu 
bășici, cu bube, fel de fel de 
vietăți reptiliene, care mai de 
care mai hîde... Ei bine, îți 
jur că am revăzut această „lume 
dispărută", chiar în magazinele 
noastre de jucării. Du-te și 
dumneata să vezi broasca țes
toasă sau crocodilul livrat de 
fabrica „Bucuria Copiilor". Nu 
pretind că pisica sau clinele, 
confecționate de „Pionierul" din 
Botoșani, aduc numaidecît cu 
niște pterodactili, dar nici a 
pisică sau a cîine nu aduc. Nu-ți 
mai spun că binecunoscuta eroină 
a poveștilor pentru copii, Baba 
Cloanța cotoroanța, e mult mai 
grațioasă și mai plină de farmec 

și gingășie decît păpușile con
fecționate la cooperativa „Arta 
Aplicată", care se uită cruciș, ori 
alte păpuși cu capetele încăpu- 
tate și cu obrajii pătați de parcă 
ar fi zăcut de vărsat. Socot — 
continuă Moș Gerilă — c-ai fi 
bucuros dacă nu ți-aș pomeni și 
despre trusa de traforaj la al 
cărei fierăstrău nu se poate monta 
pînza. Dar n-am ce-ți face. 
Despre asta mi s-a plîns chiar 
tatăl unuia din micii mei prie
teni, inginerul Mircea Popovici 
de la IPROMIN; la fel cum 
lacob Ivanov de la TAR OM mi 
s-a plîns de „trenul de munte’ 
fabricat de „Ambalajul Metalic" 
din Timișoara, tren care merge, 
dar nu la munte ci la vale. Ai 
vrea poate să nu-ti pomenesc 
nici despre „mașina cu magnet" 
(creată de cooperativa „Artă și 
Precizie"), care stă nemișcată, în 
loc să se îndepărteze la apropie
rea magnetului, sau despre „ele
fantul păși tor" care»., nu pășește 
(fabricație T.I.S. „Haia Lîf- 
schitz" — Oradea). Unele jucării 
sînt de-a dreptul periculoase. 
„Copilul pe drezină" sau ..Difu
zorul de presă "sînt două jucării 
din tablă cu îndoituri tăioase și 
osii din cuie care ies în afară și 
înțeapă... Stai, fii liniștit că 
nu-ți spun nimic despre maimu
țoiul de stofă de care se sperie 
copiii. Pot cel mult să ți-1 arăt, 
ca să te bag și pe d-ta în sperieți...

Dacă m-aș conforma unui șa
blon frecvent în foiletonistică, 
aș scrie acum că vizita lui Moș 
Gerilă nu a avut loc decît în vis 
și că trezind u-mă a doua zi de 
dimineață, am dat o raită prin 
magazinele cu jucării pentru a 
constata că oaspetele meu în
drugase doar minciuni. Din pă
cate, trebuie să mărturisesc că 
totul s-a petrecut aievea. Jucă
riile cu pricina există într-adevăr 
în magazine și în depozitele fa
bricilor. Cît despre Moș Gerilă, a 
fost și el unul autentic: chiar 
tovarășul Moș Gerilă de pe 
lîngă comitetul nostru de între
prindere, care se travestește în 
fiecare an cu clasica mantie 
roșie și barbă albă, pentru a 
împărți daruri copiilor adunați 
în jurul pomului de iarnă...

Adrian DASCĂLU

De strajă „culturii" o 
dentale...

Desen de Kurt Klami 
din „Eulenspiege

— Autorul!...
(Din .Ogoniok")

...LOMONOSOV
Un filfizon de la curtea țarului, 

văzîndu-1 o dată pe Lomonosov 
cu haina ruptă în coate, i-ă 
spus ironic:

— Știința își scoate capul 
pe-acolo...

— Ba nicidecum, stimabile—i-a 
răspuns Lomonosov. Pe-acolo își 
vîră nasul prostia!
...SHAW

/ Văzîndu-1 pe Bernard Shaw 
cufundat în gînduri, un cunoscut 

■ editor american s-a apropiat de 
\ dînsul, spunînd:

— Ofer un dolar, mister Shaw, 
ca să aflu la ce vă gîndiți acum.

— Vai, gîndurile mele nu fac 
nici doi cenți.

— Și totuși la ce vă gîndeați?— 
stărui editorul.

— La dumneavoastră— i-a răs
puns cu un zîmbet Shaw.

...TWAIN
/ Odată, pe cînd era redactor 
yla un ziar, Mark Twain a primit 
niște versuri proaste, intitulate 
„De ce trăiesc?"

Restituind manuscrisul, Twain 
a răspuns scurt autorului:

„Fiindcă ai trimis versurile 
prin poștă și nu te-ai prezentat 
la redacție în persoană".
.SHERIDAN

După premieră comediei 
„Școala calomniei“ de Sheridan, 
dramaturgul englez Cumber
land, care a scris mai multe tra
gedii, i-a spus autorului:

— Am văzut ieri comedia 
dumitale și n-am zîmbit nici
odată...

— Ești un ingrat! — î~a răspuns 
Sheridan. Eu am văzut ieri o 
tragedie de-a dumitale și am 
rîs de la început și pînă la 
sfîrșit.

sau O DEMISIE 
RATATĂ

(Din „New Yorker")
Fără cuvinte.

(Din „Eulenspiegel")



București! Urmează București! 
— răsună pe culoarul vago
nului vocea răgușită a con

ductorului.
într-un compartiment călătoresc 

trei fete; ușor de ghicit după port 
de unde vin: cizmulițe roșii, fuste 
cu o mie de cute, lăibărașe împodo
bite cu paiete lucitoare — trei 
ardelence.

Rozi, cea mai mare dintre ele, a 
și sărit în picioare, întinzîndu-se 
după cufărul din plasă.

— Voi n-ați auzit? Sosim la 
București! — se răstește ea la cele
lalte.

Ester își adună și ea lucrurile la 
repezeală; numai Katița, cea mai 
mică dintre ele, nu prea se arată 
grăbită. S-ar fi grăbit și ea poate, 
dar n-are pentru ce. Și nu știe nici 
ea de ce se simte parcă fără chef. 
Rozicăi și Esterei nu le-a mai tăcut 
gura de la Cristur și pînă aici, tot, 
vorbind despre București. Parcă 
s-ar fi născut în Capitală și nu la 
Cristur. Uita-te la ele — gîndește 
Katița. Bine că avem legătură 
peste patru ore spre Constanța și 
nu le mai.rămîne decît puțin timp 
să se grozăvească!

Dar ce, parcă ele nu tot pentru 
prima oară vin în București? Vezi 
bine că da. Dar Geza, fratele Ro
zicăi, e inginer la minister în Bucu
rești. Prin scrisori ori prin viu grai, 
cînd venea acasă la Cristur în con
cediu, numai de Capitală le poves
tea. Iar Rozi, tot timpul drumului 
nu făcuse altceva decît să deșerte 
sacul de lucruri aflate despre Bucu
rești de la fratele ei, de parcă ea 
ar fi inginer la minister și Geza 
membru al brigăzii legumicole de 
la colectiva din Cristur. Iar în ceea

„ALO, AICI KATIȚA DE LA CRISTUR!"
are logodnicul, pe lanos, student 
la agronomie, se întrecuse, la rîndul 
ei, în pălăvrăgeli cu Rozi. Parcă ar 
fi fost bucureștence sadea.

— Dar „Casa Scânteii" o cunoști? 
— întrebase Rozi.

— Casa Scînteii, de acolo de pe 
lac? Păi cine n-o cunoaște? — răs
punsese Ester. Cîte nu mi-a vorbit 
lanos despre ca! Auzi: cică o cu
noaște! — gândise Katița. N-o fi 
văzut decât fotografia de pe cutia 
de chibrituri!

Ea, Katița, a tăcut tot timpul dru
mului. Parcă putea să intre în vorbă? 
Așa e cînd n-ai cunoștințe în Bucu
rești! Dacă ar fi știut că va fi așa, 
s-ar fi lipsit și de Eforie, și de mare, 
și de tot... Nici maică-sa n-a vrut 
s-o lase. Dar Feri-baci, președintele 
colectivei, a ținut morțiș ca drăcu- 
șorul ăsta mie, cu nasul cîrn și fața 
pistruiată ca o „Katița-bogar" (găr
găriță) — care se spune că aduce 
noroc — să plece. Sa plece, fiindcă 
merită; e doar cea mai harnică 
din brigadă.

Dar iată că între timp trenul se 
oprește în gară. Cele trei fete din 
Cristur coboară în forfota de pe pe
ron. în față, Rozica și Ester, care-și 
caută fratele și logodnicul anunțați 
telegrafic de sosirea lor, iar în 
spate Katița, tîrîndu-și fără chef 
bagajul.

Deodată Rozi se repede înainte 
spre un tînăr stingher.

— Geza, Geza, sînt aici!
Dar, pe loc, bucuria de o clipă 

de pe fața ei lasă loc unei adînci 
dezamăgiri. L-a confundat. Nu era 
Geza. încetul cu încetul, peronul 
se golește, trenul este scos din gară. 
Nu mai rămîn pe peron decît puțini 
oameni. Printre ei, Rozi și Ester 
par caraghioase strigînd mereu: 
„Geza! lanos!" Katița se apropie 
de ele și o pornesc împreună spre 
ieșire. Se opresc pe scări și privesc 
tulburate. în fața lor, marele oraș 
vuiește neîntrerupt.

Ei, la o asemenea festă nu s-a 
gîndit nici una. Dacă băieții n-au 
venit, înseamnă că nu vor vedea 
nimic din București. Prin pusta de 
la Cristur mai ai curajul să te aven
turezi cu Bodri, cîinele ciobănesc. 
Dar prin vălmășeala asta, nici cu 
toți dulăii Cristurului nu ți-ai lua 
inima-n dinți s-o iei razna, mai 
ales când ai doar cîteva ore și nu 
e cine să te conducă. Țe lași mai 
1 ine păgubaș.

Katița începe să fredoneze un 
cîntec, zîmbind provocator. Ochi
șorii ei frumoși parcă spun: „Ei, 
acuma să vă văd, bucureștencelor!"

Dar „bucureștencele" n-au ce 
face decît să se resemneze și să se 
întoarcă în gară, căutînd sala de 
așteptare. Rozi observă entrala

Schiță de Stela NEAGU

telefoanelor din incinta gării, se 
oprește și-n ochi îi apare licărul 
ideii salvatoare:

— Tu, Ester, cunoști numărul 
de telefon al lui lanos?

— îl cunosc. E tare lung, dar îl 
am notat—zice Ester triumfătoare.

— Și eu îl am pe al lui Geza. Așa 
că-i chemăm de îndată la gară! Nu 
înțeleg de ce n-au venit!

Fetele dau degeaba telefoane, 
fiindcă ele află că inginerul e în 
ședință, iar studentul în examen. 
Așa că n-au încotro. Trebuie să se 
mulțumească cu sala de așteptare, 
în momentul cînd, plouate, tocmai 
se pregăteau să iasa de la „telefoa
nele" gării, Katița se oprește și își 
așază cufărul jos.

— Fetelor, ia stați. Mi-am amin
tit că am și eu o cunoștință în 
București.

Katița se îndreaptă spre opera
toare și o întreabă:

— Tovarășă, ce număr o fi avînd 
tovarășul ministru?

— Care ministru?
— Care?... Păi, cel de la agricul

tură.
Operatoarea caută în carte și-i 

dă numărul. Katița intră într-o 
cabină. Rozi și Ester, buluc după ea.

Drăcușorul cu nas cîrn formează 
numărul:

— Cu tovarășul director gene
ral aș vrea să vorbesc.

— Cu care director general? — 
întreabă centralista.

— Cu tovarășul director general 
care a fost la noi în colectivă, Ia 
Cristur.

Centralista zâmbește la celălalt 
capăt al firului. Acum bănuiește 
cu cine stă de vorbă.

— Da, vă dau legătura, vorbiți 
aici.

Katița e nevoită să dea din nou 
explicații șefei de cabinet.

— Dar ce să-i spun tovarășului 
director general? Cine-1 caută?

— Vă rog, spuneți-i că-1 caută 
Katița de la Cristur, din colectivă.

După cîteva clipe, în sfîrșit, Ka
tița aude și o voce bărbătească:

— Da, poftim vă rog, cine sîn- 
teți?

— Alo, aici e Katița de la 
Cristur. Acolo e tovarășul di
rector general?

— Da, eu sînt.
— Păi, nu vă mai aduceți aminte 

de mine, de Katița...?
— Nu vă supărați, nu-mi aduc 

aminte.
— Cum nu vă aduceți aminte? 

Nu ați fost dv. la Cristur?... 
Nu m-ați premiat pe mine?... Nu 
m-ați bătut pe umăr și mi-ați spus 
că sînt cea mai tînără premiată pe 
țară?

Omul de la celălalt capăt al fi- 

llustrații de Niki POPESCU

rului se dumirește cam cine poate 
fi la telefon și nu vrea să-i strice 
bucuria fetei, spunîndu-i că nu el 
a fost la Cristur, ci adjunctul său.

— A, Katița de la Cristur? Acum 
îmi aduc aminte. Ești sănătoasă? 
Da? Și mămica ta e sănătoasă?

— Și ea e sănătoasă. Dar mămica 
dv. e la fel de sănătoasă? — 
întreabă Katița.

Directorul general abia-și poate 
stăpîni rîsul.

— E sănătoasă! Dar tu ce faci, 
Katița, în București?

— Ce să fac, tovarășe director 
general, merg la mare cu încă două 
fete de la noi. Și ele sînt fruntașe 
și colectiva ne trimite la Eforie. 
Stăm patru ore la București și am 
zis că ar fi bine să vedem un pic 
Capitala noastră. Dar n-am cunoș
tințe...

— Nici tovarășele tale n-au cu
noștințe?

— Ele s-au lăudat tot timpul 
drumului (se uită batjocoritor la 
prietenele ei) că au, dar se vede că 
prietenii și rudele le-au uitat.

— Unde sînteți voi acuma?
— La gară, la telefoane!
— Ascultă Katița—spune tova

rășul director general—eu sînt tare 
ocupat acum, așa că nu pot veni, 
dar îl trimit pe nenea Popescu cu 
mașina să vă ia și să va plimbe 
puțin prin București. Pe urmă vă 
duce înapoi la gară. Voi așteptați-1 
acolo.

— Foarte mulțumim, tovarășe 
director general! Știam eu că n-o 
s-o uitați pe Katița.

— Concediu plăcut, fetiță din 
Cristur!

— Mulțam frumos, tovarășe di
rector general, și dv. la fel.

Nu trec nici zece minute și un 
om bondoc, cu chelie, o caută la 
„telefoanele" gării pe Katița din 
Cristur.

— Eu sînt!—strigă bucuroasă 
Katița.

Șoferul zîmbește fetiței îndrăz
nețe și-i strânge mîna fragilă în 
palma lui lată, prezentîndu-se:

— Popescu.
Fetele îl urmează apoi afară din 

gară, unde le așteaptă o limuzină 
mare, neagră.

Nenea Popescu le poftește pe 
Rozica și pe Ester în spate, iar 
pe Katița lîngă el, în față.

Katița se uită întrebătoare la 
șofer, parcă ar zice: „Cum, mașina 
mea și ele în spate?" Dar nenea 
Popescu înțelege din privirea ei 
și se grăbește să răspundă:

— Aici, în față, stă de obicei 
tovarășul director general.

— Aha!—zice Katița și, satisfă
cută, ocupă locul.

In București e o căldură toridă. 
Asfaltul se topește sub tălpi. Nă- 
dușeala îi moleșește pe trecători. 
Dar într-o mașină care zboară ca 
vîntul, cu perne moi, cu ferestre 
deschise prin care aerul intră nă
valnic, e tare plăcut.

Pe Calea Victoriei, mașina trece 
prin fața unui palat mare. Katița 
se apropie de șofer și-l întreabă 
discret:

— Ce e aici, în casa asta?
— Aici a huzurit regele. Acum e 

Palatul Republicii.
Și Katița, întoreîndu-se spre to

varășele ei, dă explicații:
— Vedeți casa aceea mare de 

acolo? în ea a huzurit regele, 
da’ acum e Palatul Republicii. 
Ei, fetelor, vă place la București?...



DESPRE NILA Șl INTERPRETA El

Există piese—și lucrul este bine 
cunoscut — cu evident caracter 
de portret dramatic, piese al că
ror erou central domină și pola

rizează acțiunea și în funcție de 
care sînt aduse sau scoase din 
scenă celelalte personaje. Aseme
nea lucrări oferă partiturile ac
toricești mult năzuite de artiști, 
tocmai prin posibilitățile de bogată 
evoluție psihologică pe care le 
presupun.

Piesa „Nila“ de dramaturgul so
vietic A. Salînski, pusă în scenă 
de Teatrul Tineretului, face parte 
din familia acestor lucrări drama
tice și ea este cu atît mai valoroasă 
cu cît eroina pe care o consacră 
are o deosebită înălțime și frumusețe 
morală, o noblețe și o putere de 
sacrificiu cu adevărat eroice.

Fără îndoială că distribuirea Olgăi 
Tudorache în acest rol a fost bine 
gindită, oferind rolului interpreta po
trivită, iar tinerei actrițe, posibi
litatea de a demonstra dintr-o dată 
și masiv trăsăturile specifice ta
lentului ei, dovedite mai fragmen
tat poate în unele spectacole ante
rioare. Spectatorul simte sinceri

tatea cu care actrița trăiește pe 
scenă viața Nilei, sentimentele ei, 
momentele dramatice prin care 
trece eroina. Olga Tudorache a 
conturat în linii puternice profilul 
moral al Nilei, i-a dat dîrzenia și 
forța morală, i-a subliniat abilitatea 
dar și amărăciunea cu care simu
lează prietenia cu fasciștii. E drept 
că uneori artista și-a lipsit perso
najul de o anumită căldură și gin
gășie feminină pe care textul le ce
rea; dar nu aici stă, după părerea 
noastră, carența principală a realiză
rii ei scenice.

Olga Tudorache are o puternică 
personalitate artistică; faptul e in
contestabil. Se știe insă că persona
litatea actorului e cu atît mai preg
nantă pe scenă, cu cit ea se supune 
mai total personalității eroului in
terpretat, trăsăturilor sale specifice. 
Or, Olga Tudorache, în loc să se 
dăruiască rolului Nilei și să meargă 
spre ea pînă la o totală identifi
care, a adus eroina la datele pro
priei sale personalități. Pe scena 
Teatrului Tineretului, Nila are vocea 
aspră a Nastasiei, dîrzenia bărbă
tească a Femeii-comlsar și lipsa de

CUVINTE REGĂSITE

Logopedul îl Învață pe micul pacient pronunția 
unui sunet.

Fotografie de E. GHERA

Copilul nu rostește cuvîntul... Mama l-a repetat 
de zeci de ori șl totuși, în ciuda tuturor Insis
tențelor ei, băiatul, cu ochii măriți de uimire, 
nu-1 poate reproduce...

— Spune pat... pat... pat — stăruie mama.
Dar băiatul nu sezisează; ca să fie mai convingă

toare, i-1 arată:
— Ăsta-i pat... pat... pătuțul tău în care dormi...
Dar cuvîntul dispare de pe buzele mamei, iar co

pilul nu-1 regăsește și drama s-a dezlănțuit...
— Ce se întîmplă oare cu copilul nostru? —se în

treabă părinții deznădăjduiti. Aude și totuși nu vor
bește sau, dacă rostește un cuvînt, o face cu multă 
greutate... De ce?

Tulburările de acest soi pe care le manifestă unii 
copii în v’orbire sau în învățarea scrisului și citi
tului, preocupă din ce în ce mai mulți specialiști 
și au dat naștere unei noi discipline științifice; 
logopedia.

S-a rupt firul logic...
La cabinetul de logopedic al policlinicii ,.Grigore 

Alexandrescu" din Capitală a venit o fetiță de opt 
ani. Mama, neliniștită, explică logopedului că Mariana 
învață greu, că nu asimilează materiile și că nu 
înțelege de loc problemele de aritmetică. Aparent, 
Mariana nu prezintă nici o anomalie; vorbește clar, 
e receptivă și totuși... La o examinare mai atentă, 
apar simptomele. 

feminitate a amîndurora: Olga Tu
dorache a folosit aceleași mijloace 
de expresie artistică repetate în 
multe din rolurile anterioare și 
aceasta a scăzut din autenticitatea 
Nilei. Și încă ceva; e foarte bine 
ca publicul să înțeleagă că Nila e 
personajul principal al piesei, că 
drama el l-a preocupat în mod spe
cial pe autor; dar actrița trebuie să 
evite a demonstra ostentativ acest 
lucru — așa cum, pare-se, a încer
cat uneori Olga Tudorache. Regi
zorul (D. Neleanu) ar fi trebuit să 
intervină prin temperarea acestui 
exces de zel al talentatei actrițe 
și să urmărească a o încadra ar
monios în restul colectivului. El 
trebuia în același timp să-i asigure 
un partener de talie corespunză
toare, în așa fel îneît acesta să nu 
apară copleșit de rol și de creația 
colegei lui (cum 1 s-a întîmplat 
lui Cornel Gîrbea). Reușita specta
colului ar fi fost astfel deplină, iar 
succesul Olgăi Tudorache în acest 
mare rol, complet.

S. ANDREI

Logopedul îi cere cartea de citire,o deschide la mijloc 
și o invită afectuos pe Mariana să citească. Fetița,avlnd 
în față un text necunoscut, pe care nu l-a învățat 
încă, privește mută pagina tipărită și, cu toate că 
cunoaște alfabetul, nu reușește să citească, îi e teamă. 
Cînd i se dă apoi un text pe care l-a învățat, ea îl 
parcurge nespus de ușor. Dar logopedul nu se lasă 
înșelat de ușurința cu care citește fetița. Experiența 
îl face să-și dea sema că de fapt Mariana a memorat 
textul. Șl dovada o are îndată ce, acoperind un rînd, 
lasă un singur cuvînt liber și îndeamnă fetița să-l 
reproducă: ea nu izbutește, cu toate că, în parte, 
cunoaște fiecare literă. S-a rupt firul logic al memori
zării! La o altă probă de acest gen, pe același text, 
Mariana reușește totuși. Care e secretul? Era un cu
vînt scurt —cuvîntul „și" — ușor de citit... La 
examinarea caietelor fetiței, logopedul descoperă 
cîteva greșeli cărora unii pedagogi nu le dau prea 
mare importanță, dar care în realitate, sînt simpto
matice. Mariana scrie „întroase" în loc de „întoarse" 
șl „deoenbre" în loc de „decembrie". (A înlocuit 
pe rn prin n, o eroare tipică). Diagnosticul e clar 
acum: disgrafie șl dislexle specifice, adică anumite 
anomalii caracteristice în citit și în scris.

Este aceasta o anomalie iremediabilă? Evident că 
nu! Ea înspăimîntă cîteodată părinții, mai mult 
decît ar trebui, și-l determină să-și supună copiii la 
eforturi neștiințific conduse și nerecomandabile.

La cabinetul logopedic — asemenea cabinete 
există pe lingă majoritatea policlinicilor pentru copii 
din București — munca de remediere ce se duce în 
asemenea cazuri e metodică și dă rezultate excelente. 
De fapt, aici asiști la lecții, întocmai ca la școală. 
Profesorul e nespus de amabil. Una dintre metodele 
cele mat eficiente pe care le folosește este aceea de a 
determina copilul să-și descopere singur greșeala. 
Fraza cu cuvîntul stîlcit e însemnată cu un punct pe 
caiet: „Ai greșit aici! Vezi unde?" Și, la o repetată 
citire, copilul descoperă singur greșeala șl e radios ! 
în felul acesta este silit să gîndească și se sensibili
zează la greșelile lui tipice, evitîndu-le în viitor.

★

Tulburările de vorbire la copii sînt, în marea lor 
majoritate, perfect vindecabile. Acest lucru îl atestă 
cu tărie practica logopezilor. Trebuie însă sezisate 
din timp. Și cuvintele care n-au fost spuse vor fi 
rostite, cele rostite prost își vor recăpăta înfățișarea 
normală, iar efortul și încordarea în vorbire dispar, 
lăsînd să curgă fraza clară a vorbirii curente.

C. BOZBICI

tă frecvență, îl face 
să se scurgă la grosi
mea firului dorit (foto 
2) și să se înfășoare 
pe o bobină specială 
(foto 3). în fotogra
fia 4, vedem o buclă 
de „păr de aur“, pre
zentată în pavilionul 
Academiei de Științe 
a U.R.S.S., din cadrul 
Expoziției realizărilor 
economiei naționale a 
U.R.S.S..

O NOUĂ OPERĂ 
ROMÎNEASCĂ

Pe scena Operei de Stat din Cluj 
se reprezintă noua operă romînească 
a compozitorului Tudor Jarda, , Nea
mul Soimăreștilor". Reproducem atei 
o imagine din spectacol.
în fotografie: Ion Piso (Tudor Șolmaru) și Ileana 
Handrea (Anija), înfr-o scenă din opera -Nea
mul Șoimăreșfilor'. realizată pe scena Operei 
Romîne din Cluj, în regla lui llie Baiea și sce

nografia lui Vaier Vasilescu.
Fotografie de I. MICLEA

Dacă cosînzenele 
n-ar fi fost numai 
plăsmuiri ale po

vestitorilor de basme 
și ar fi exist at în- 
tr-adevăr, tare s-ar fi 
minunat aflînd că pă
rul lor de aur a fost 
întrecut, de mîna meș
terilor făurari ai zile
lor noastre.

Aceștia nu l-au „rupt 
din soare“ — cum fă
ceau cosînzenele — ci 
l-au „tors“ d intr-un 
bulgăre de aur — sau 
dintr-unui de argint, 
de alamă sau chiar 
din fontă — cu aju
torul unei mașini a- 
nume inventate. Firul 
astfel obținut este de 
șapte ori mai subțire 
decît firul de păr al 
omului. Iar ca lungime, 
poți, dacă vrei, să-l 
faci să înconjoare pa- 
mîntul. Dintr-un sin
gur kilogram de me
tal poți să tragi un 
fir lung de la Bucu
rești pînă la Moscova.

Omul sovietic a fă
urit acest fir nu pen
tru a-1 folosi ca po
doabă capilară, ci 
dintr-o necesitate mult 
mai practică: firul a- 
cesta este microca- 
blul folosit ca rezis
tență la mașinile elec
tronice de calculat și 
la diferite alte in
strumente ale tehnicii 
moderne.

In fotografiile pe 
care le publicăm, ve
dem pe inginerul Va
sili Parhacev, unul din 
constructorii mașinii 
de.filat' metale, în plin 
proces de producție 
(foto 1). Vedem apoi 
dispozitivul mașinii 
care topește metalul 
și, sub acțiunea unui 
cîmp magnetic de înal



ue noroă cu meaicut

VACCINAREA ANTIGRIPALĂ

Ca să ie poți apăra eficace 
de un dușman, trebuie să-i 
cunoști forțele și diurnul 
pe care te poale ataca. Ca 

să ne putem, apăra de gripă, este 
bine să cunoaștem cauza care o 
provoacă, precum și căile ei de 
pătrundere în organism.

CE ESTE GRIPA?
Gripa este o boală infecțioasă, 

generală, a organismului, dată de, 
un virus (microb care e atîl de 
mic, incit nici nu poate fi văzut 
cu microscopul obișnuit). Gripa 
nu trebuie confundată cu catarul 
sezonier (guturaiul, traheila ba
nală etc.). Boala este generală, 
dar poate da și complicații la a- 
proape toate organele principale 
ale. organismului..

CARE SÎNT CĂILE DE PĂ
TRUNDERE ÎN ORGANISM?
Pătrunderea se face de obicei 

prin căile respiratorii superioare: 
gură, nas, faringe și, ceva mai 
rar, pe calea digestivă. în caz 
de epidemie, gripa se răspîn- 
dește cu o iuțeală uimitoare de 
la om la om, fie prin contact 
direct (folosirea aceluiași pahar 
sau facim). fie indirect (prin 
strănut și tușea bolnavilor). Iu
țeala cu care se răspîndește duce 
la îmbolnăvirea unor mase mari 
de oameni din mai multe țări 
și continente, lui nd caracterul de 
pandemic. Epidemia de la în
ceputul anului 1959, de exemplu, 
a cuprins globul pământesc, de 
la Statele Unite și pînă în Asia, 
făcând numeroase victime. în 
țara noa^hă, grație efortului

La întrebările cititorilor

08IGIHEA $1 FOLOSIREA M^UȘILOR
Răspundem prin materialul de mai jos tovarășei luliana Cojoc 

din Timișul de Sus, care ne întreabă de cînd există mănușile, la ce 
au servit prima oară și cum trebuie să fie asortate cu restul im- 
brăcăminții.

Mănușile, în forma lor cea mai simplă — adică fără despărțituri 
pentru fiecare deget — există din cele mai vechi timpuri. Ele 
și-au tăcut apariția o dată cu nevoia pe care a simțit-o omul de a-și 
apăra corpul de frig sau de răniri. Probabil, o dată cu primele piei 
pe care omul primitiv le-a folosit ca veșminte. In „Odiseea" lui 
Homer, putem citi că Ulise l-a văzut, la un moment dat, pe tatăl 
său smulgînd niște ciulini cu ajutorul unor mănuși groase care-1 
fereau de înțepături. Și Homer, relatînd aceasta, nu vorbește ca .de 
ceva nou, de unde concluzia că mănușile erau dc mult intrate în 
uzul oamenilor din antichitate.

în Evul Mediu portul mănușilor a devenit un semn al eleganței, 
în acea epocă — și chiar mai tîrziu—aruncarea unei mănuși în
semna provocarea la duel. Mănușile căpătaseră de mult despărțituri 
pentru flecare deget și erau confecționate atît din piele, cît și din 
stofe scumpe.

în secolul al XIH-lea găsim la Paris o primă corporație a 
meșteșugarilor mănușari. Aceștia lucrau mănuși în diferite culori, 
din piele și din stofe fine. Mănușile din piele căptușite cu blană 
au apărut pentru prima oară la vînătorii din regiunile nordice ale 
Rusiei.

Mănușile au folosit mal tîrziu și în chirurgie. Fabricate din cau
ciuc fin și sterilizate, ele au servit — și 
continuă să servească — la protejarea 
împotriva infecțiilor.

Ca obiecte vestimentare, mănușile 
— în special cele pentru femei — 
urmează azi, ca și îmbrăcămintea, 
o linie a modei, atît în privința croie
lii, cît și a culorilor. Anul trecut, 
spre exemplu, erau la modă mănușile 
lungi, în culori pastel. Anul acesta 
ele nu se mai poartă atît de lungi, iar 
culorile sînt mai șterse. In general, 
culoarea lor s-a asortat întotdeauna cu 
a genții șl a pantofilor. In privința 
materialului, în afară de cele confecțio
nate din piele naturală, vopsite în 
diferite culori, au apărut mănuși din 
materiale plastice, care imită pielea, și 
din catifea reiată, precum și altele, 
combinate din piele și din tricotaje.

In imaginile pe care le reproducem, 
vedem o pereche de mănuși combinate 
din material plastic șl tricotaj gri, 
încheiate cu o cataramă mică și o 
altă pereche, din piele, încheiate în 
loc de buton! sau nasturi, cu un 
elastic invizibil. Ambele perechi 
sînt căptușite cu tricotaj din păr de 
Angora.

comun al întregului activ medico- 
sanitar, epidemia a putut fi 
stăvilită într-un Jimp relativ 
scurt și cu un număr scăzut de 
victime.

CUM SĂ NE APĂRĂM?
Un mijloc care s-a dovedit 

foarte eficace este vaccinarea an- 
iigripală. Această acțiune de 
vaccinare a început de curînd în 
țara noastră prin întreprinderi 
și instituții. Vaccinarea se face 
prin pulverizarea în nări a unei 
cantități mici de vaccin; ea se 
face cu una sau două tulpini de 
virus. în general nu dă nici o 
reacție supărătoare, iar modul 
de administrare o face suportabilă 
de către orice persoană. Există 
unele contraindicați! foarte limi
tate. Nu se vor vaccina persoanele 
care au o boală acută febrilă, 
oricare ar fi aceasta (amigdalită, 
pneumonie etc.), cei ce au un 
catar acut al căilor respiratorii 
superioare, suferinzii de boli 
cronice pulmonare. De asemenea, 
bolnavii cu forme active de tu
berculoză pulmonară, bolnavii 
de inimă cu insuficiență cardiacă 
de gradul II și III, persoanele 
slabe ce prezintă o debilitate 
vădită și femeile în ultimele 
patru luni de sarcină.

Eficacitatea vaccinării merge - 
pînă la un an. Este deci bine să 
ne prezentăm de îndată pentru 
vaccinare, la chemarea organelor 
sanitare, atîl în interesul indi
vidual cit și în interesul colecti
vității în mijlocul căreia trăim 
și muncim. Ne vom scuti astfel 
multe necazuri novă și familiilor 
noastre.

C. TARAN — Pașcani. Pentru 
recalculare, urmează să vă adre
sați secției de prevederi sociale 
din raza raionului dv., unde 
veți depune toate actele ne
cesare.

MIHAI PINTILIE — comuna 
Baia, raionul Fălticeni. Dacă 
puteți face dovada cu acte că 
ați cotizat cel puțin iO ani și 
aveți vîrsta de 60 de ani, puteți 
obține pensie de bătrînețe, cu 
reducere de vechime. Pentru 
procurarea actelor, vă puteți 
adresa secțiilor financiare în 
raza cărora ați lucrat, Ministe
rului Sănătății și Prevederilor 
Sociale sau Arhivelor Statului. 
Adele obținute pe această cale, 
împreună cu adeverințele eli
berate de alte întreprinderi 
unde ați mai lucrat, le puteți 
depune, la secția de prevederi 
sociale de pe lîngă raionul 
în care domiciliați.

CONSTANTIN GHERGHEL— 
Constanta. Insecticidul despre 
care ați citit este de. ordin 
biologic. Se urmărește fabrica
rea unui produs care să provoace 
perturbări grave în echilibrul 
hormonal, al insectelor dăună
toare. Prin ruptura echilibrului 
hormonal se poate întîrzia sau 
grăbi procesul dc creștere a 
insectelor. Or, a apărea prea 
devreme sau prea tîrziu, trezirea 
la viață în condiții necorespun
zătoare de climă și hrană 
înseamnă pentru o insectă moar
tea sigură.

Un asemenea insecticid hor
monal ar prezenta marele avan
taj de a nu afecta cu nimic 
mediul înconjurător insectelor 
vizate — ceea ce nu se poate 
realiza în cazul preparatelor 
toxice. Experiențe, reușite s-an 
făcut pînă acum cu acest nou 
gen de insecticid atît în Uniunea 
Sovietică, cît și în alte țări și 
nu rămîrie decît ca el să fie 
produs pe scară industrială și 
la un preț accesibil.

VICTOR FRÎNCU— Focșani. 
Progresul științei și al tehnicii, 
descoperirile din toate domenii le, 
pătrunderea din ce în ce mai 
profundă în secretele naturii 
confirmă azi mai mult decît 
oricînd și fără nici o rezervă, 
marele adevăr al materialis
mului dialectic, confirmă în 
totul punctul de vedere marxlst- 
leninlst că lumea poate fi 
cunoscută, că inteligența omului 
posedă o imensă forță de trans
formare a naturii. .Epoca nouă 
deschisă de către știință respinge, 
definitiv șl fără nici un fel 
de reticență idealismul, agnos
ticismul și concepțiile reacțio
nare ale religiei. Continuați 
opera dv. de lămurire și sîntem 
convinși că pînă Ia urmă veți 
reuși în cazul ce nl-I relatați.

VERA SOCOLOV — Iași. Nu 
trebuie să confundăm dansurile 
populare cu baletul. Ceea ce a 
existat în China veche, a fost 
dansul popular. Primele spec
tacole de balet interpretate de 
dansatorii chinezi au fost, frag
mente din „Spărgătorul de nuci" 
și din „Frumoasa din pădurea 
adormită". îndrumați de ma
eștri sovietici, elevii școlii din 
Pekin au reușit, anul trecut, 
să prezinte pentru prima oară 
„Lacul lebedelor", care e, după 
cum se știe, un spectacol 
foarte pretențios. Spectacolul a 
fost pus în scenă de regizorul 
sovietic P.A. Gusiev, artist eme
rit al R.S.F.S.R., șl interpreții 
s-au dovedit foarte talentati. Al 
doilea spectacol cu un balet, 
întreg montat în R.P. Chineză 
a fost „Corsarul", în care Gusiev 
a introdus și dansuri chinezești 
în acompaniamentul instru
mentelor muzicale corespun
zătoare.

GEORGETA VOICU — Bucu
rești. Epoca de apariție a dinților 
e. în funcție de constituția copi
lului. Dinții de lapte apar, în 
general, între 6 luni și 2 ani 

ae ia naștere; iar cei permanent! 
încep să apară de la vîrsta de 
7 ani. I.a cel permanent! apar 
întîl molarii inferiori și superi
ori, apoi incisivii (între 7-8 ani). 
Urmează premolarii șl caninii 
inferiori șt superiori, între 9 
și 13 ani. Ultimele care apar 
sînt măselele de minte, între 
19 și 25 de ani. Copiii trebuie 
obișnuiți să se spele, cu periuța 
și cu pastă din momentul în 
care le apar dinții permanent!, 
așa cum trebuie obișnuiti să 
meargă la dentist dc la prima 
senzație de durere la un dinte.

KALUGA VASILESCU—Brăila. 
Viitorul Festival Internațional 
al Filmului va avea loc în 
luna iulie 1960, la Karlovy 
Vary, în R. Cehoslovacă. In 
urma acordului Intervenit între 
Uniunea .Sovietică și Republica 
Cehoslovacă, acest festival va 
fi organizat, in anii ce vin, 
alternativ, la Moscova și Karlo
vy Vary.

ILIE BRAHNEA — București, 
LAURENTUJ NEAGU — Cluj, 
NUȘA — eoni. Leordeni. reg. 
Pitești, MARIA POPP—Sighet, 
VALERIA OANCEA — Buzău. 
Asupra „lăptișorului de matcă" 
am revenit, de cîteva or! pînă 
acum cu amănunte,, în cadrul

(SfSfUHIpw^e)

ÎNGRIJIREA ÎNCĂLȚĂMINTEI 
ÎN TIMPUL IERNII

Un specialist în materie de 
încălțăminte îmi spunea în- 
tr-o zi:

— Durabilitatea pielii și a 
cauciucului folosite în meseria 
noastră ar putea fi prelungită 
dacă oamenii le-ar acorda mi
nimul necesar de îngrijire, 
mai ales în timpul iernii, cînd 
zăpada topită atacă încălță
mintea mal mult decît. ploaia 
și decît orice.

Un pantof umezit de zăpadă, 
lepădat și lăsat la întîmplare 
să se usuce, se va scoroji în 
scurtă vreme, seva deforma, iar 
pielea lui va crăpa la îndoituri. 
Or, acest, lucru se poate evita, 
dacă avem grijă să ne procurăm 
din vreme o cutie cu boabe de 
ovăz, în care să afundăm de 
fiecare dată încălțămintea udă, 
după ce am pus-o pe șanuri. 
Ovăzul are proprietatea de a 
absorbi umiditatea fără a lăsa 
pielea să se asprească, iar șanu
rile mențin forma încălțămintei.

Dacă totuși, la un moment 
dat, pielea rămîne scorojită, 
îl putem reda suplețea ungînd-o 
cu următoarea compoziție:

Ulei de ricin—150 gr;
Seu de oaie — 50 gr;
Ceară galbenă — 50 gr;
Rășină purificată—10 gr.
Amestecul se fierbe într-un 

vas și, după ce se răcește, se 
așterne în strat subțire pe toată 
suprafața pielei.

Operația aceasta făcută de 
două ori pe lună în timpul 
iernii, nu numai că menține 
pielea flexibilă, dar o face șl 
impermeabilă.

La pantofii de culori deschise,

Abraham Lincoln alungat*. din 
Los Angeles

La Los Angeles (S.U.A.) s-a petrecut recent un fapt care ar 
părea de necrezut, dacă n-ar fi descris chiar dc ziarul „Daily 
Oklahoma".

Nu demult, o statuie a lui Abraham Lincoln, fost președinte 
al S.U.A., luptător pentru dreptate și libertăți democratice, 
a fost așezată în sala tribunalului din oraș. Cuvintele adresate 
de președinte, la timpul său, locuitorilor orașului, au fost 
înscrise pe soclul statuii: „Vă părăsesc sperînd că flacăra 
libertății va arde în inimile voastre, atîta timp cît va mai 
exista o singură îndoială cu privire la faptul că toți oamenii 
sînt născuți pentru a fi liberi și egali".

Dar tocmai de la această inscripție a pornit totul. La un 
moment dat, au început să se audă în oraș diferite voci, mai 
întîi în șoapte, și apoi din ce în ce mai tare, cum că „statuia", 
mai bine zis Lincoln, „apasă pe conștiința judecătorilor" 
și nu le permite să pronunțe holăriri... obiective. S-a găsit 
chiar un avocat care a susținut că există legi ce interzic ca 
în sălile tribunalelor să se afle vreun element dc natură 
să influențeze pe judecători în timpul proceselor și, întrucît 
statuia lui Lincoln ar influența, chipurile, pe judecători, 
este pe deplin justificată pretenția ca ea să fie mutată în alt loc.

Oamenii cinstiți au crezut că toate acestea vor rămîne doar 
o glumă de prost gust. Dar, în cele din urmă, primarul orașului 
a hotărît ca statuia să fie mutată... Și astfel înaltele idealuri 
democratice ale Iui Lincoln nu mai „tulbură" conștiința 
juraților dhi Los Angeles...

poștei noastre. Credeți-ne că 
mai mult decît am scris nu 
știm nici noi. Unele preparate, 
cosmetice pe baza acestei sub
stanțe sînt în curs de elaborare. 
Noi am publicat totuși, în 
nr. 48 al revistei, o rețetă de 
cremă mai concentrată, precum 
și modalitatea de procurare a 
lăptișorului. Cînd vor 'apare 
în comerț produsele speciale 
care vă interesează, veți afla 
și dv., căci nu va face nimeni 
un secret din ele. O veste bună 
pe care v-o putem da este că 
„lăptișorul de matcă" Ia borcan 
pentru cura internă, pc care-1 
vinde întreprinderea de stat 
„Apicola", s-a ieftinit, de la 112 
Ia 90 Iei.

CITITORII CĂTRE CITITORI

• studentul Andronache N. 
Ștefan de Ia Institutul Pedagogic 
din Galați, str. Dobrogeana 
Gherea nr. 27. colecționează 
vederi și ar dori să facă schimb 
de piese cu alți colecționari.
• Dumitrescu Margareta din 

Tg. Neamț (reg. Bacău), str. 7 
Noiembrie nr. 48., dorește de 
asemeni să facă schimb de ve
deri și de portrete de artiști.

se recomandă, în locul ameste
cului de mai sus, ungerea cu 
albuș de ou sau cn glicerina.

Petele de murdărie de pe 
încălțămintea de culoare des
chisă se scot mai bine cu o 
cîrpușoară înmuiată in lapte, 
decît cu benzină, care degresează 
și decolorează pielea.

Pingelele devin mai trainice 
și mai flexibile dacă se ung 
de cîteva ori cu ulei de in. 
Procedeul se folosește și contra 
scîrțîiturilor.

Șoșonii, galoșii și cizmele de 
cauciuc se spală cu apă și se 
lasă să se usuce într-un loc unde 
nu bate căldură prea mare. 
După ce s-au uscat, se ung cu 
cîteva picături de glicerina.

în timpul iernii, e bine să 
avem preparată o sticluță cu o 
soluție obținută dintr-o bucată 
de cauciuc tăiată mărunt, peste 
care am turnat o cantitate de 
6 ori mal mare de sulfo-earbură. 
Sticluța se păstrează într-o 
cameră încălzită șl se agită 
din cînd în cînd, pînă ce cau
ciucul se dizolvă complet. Cu 
această soluție, astupăm orice 
crăpătură pe care o observăm 
la. încălțămintea de cauciuc. 
Cu cît crăpătura e mai mare, 
cu atît aplicăm de mai multe 
ori soluția de mai sus, pînă ce 
se astupă complet.

Cît despre lustruitul pantofi
lor, credem că nu mai e cazul 
să arătăm că el face parte nu 
numai din măsurile de protecție 
a încălțămintei, dar și din 
ținuta îngrijită a fiecărui om.

JOȘI ANA



CU AJUTORUL ȘTIINȚEI
SlNGELE SE POATE CONSERVA TIMP 

DE TREI ANI

Se știe că sîngele destinat transfuziilor 
nu se putea conserva pînă acum în bune 
condiții mai mult de 21 de zile. Dar oamenii 
de știință nu s-au mulțumit cu acest termen 
și au studiat îndeaproape posibilitatea 
practică de prelu igire a duratei conservării. 
Și astfel s-a descoperit un nou procedeu, 
care permite păstrarea sîngelui timp de trei 
ani și chiar mai mult. Noul procedeu 
constă în folosirea azotului lichid, cu aju
torul căruia se poate obține o temperatură 
de minus 200 de grade. Congelîndu-se 
la acest grad de frig, sîngele își păstrează 
toate calitățile necesare unei repuneri în 
circulație.

STAREA DE IMPONDERABILITATE... 
O ADEVĂRATĂ PLĂCERE

«Savantul sovietic B. Danilin și-a exprimat 
de curînd părerea că, în cele mai multe 
cazuri, lipsa de greutate pe o perioadă 
scurtă nu provoacă perturbări esențiale 
în funcțiunile fiziologice ale organismului. 
Rezistența organismului la efectele im
ponderabilității variază însă de la individ 
la individ.

în cursul primelor experiențe la care 
sînt supuși viitorii astronauți, se observă 
mișcări dezordonate, perturbări în circulația 
sîngelui, senzații eronate, care la unii 
dispar însă, după cîteva antrenamente. 
Omul se adaptează în general ușor condi
țiilor de imponderabilitate, își recapătă 
puterea de orientare și siguranța mișcărilor.

Cunoscutul pilot de încercare S. Anokln, 
de pildă, executing picaje cu avioane de 
mare viteză, a cunoscut adesea starea lipsei 
de greutate, pe care a suportat-o foarte 
ușor. Americanul Charles S. Yeager, în 
schimb, s-a simțit foarte rău în cursul 
unor probe de acest fel. De aici și din multe 
alte exemple rezultă că suportarea stării de 
imponderabilitate este o chestiune indivi
duală, ca de altfel și răul de mare. Unele 
persoane se simt prost, chiar în clipa 
atingerii punctului de greutate zero, plîn- 
gîndu-se de amețeli și de dureri de cap; 
altora, dimpotrivă, plutirea liberă în in
teriorul cabinei de experimentare le pri
lejuiește o adevărata... plăcere.

Fără îndoială că această adaptabilitate 
la starea lipsei de greutate va fi hotărîtoare
în alegerea 
cosmice.

viitorilor plloți ai rachetelor 

CULTURI LEGUMICOLE ORIGINALE
In cadrul unor cercetări

în Republica Democrată
microcliinatice, 
Germană s-au

experimentat culturi de legume efectuate 
pe foi de... masă plastică. Solul a fost 
acoperit cu asemenea foi de culoare în

BUSINESSMEN// AMERICANI 
Șl LUPTA DE CLASĂ

Este un fapt îndeobște cunoscut că monopol iștli 
americani se străduiesc în fel șl chip să demon
streze inexistența claselor șl a luptei de clasă 
în Statele Unite. Aceste noțiuni — „clasă" șt 

„luptă de clasă" —sînt considerate subversive șl 
se preconizează chiar Ideea ca ele să nu figureze nici 
măcar în dicționare. Teama de a folosi noțiunea de 
„clasă" merge atît de departe, îneît unii se feresc de 
a o întrebuința fie șl în alte sensuri decît cel de clasă 
socială. Astfel, la calea ferată, vagoanele de clasa 
întîi au fost denumite vagoane puîlman, iar servi
ciile publice de clasa întîi au căpătat denumirea de 
„lux", iar cele de clasa a doua — de „turism".

Iată însă șl o excepție. Una din lecțiile destinate 
oamenilor de afaceri, prin care aceștia sînt îndrumați 
cum să facă mai bine comerț, apărută în „Manage
ment journal", se intitulează: „De ce trebuie să ai 
conștiință de clasă la vînzarea mărfurilor". Indus
triașii și negustorii americani află cu această ocazie 
că în materie de afaceri există... clase sociale și că 
trebuie să țină seama de situația de clasă a parte
nerului. E drept, acesta e un caz rar In care buslnes- 
smenll americani vorbesc fățiș despre împărțirea în 
clase a societății americane. Există însă nenumărate 
alte cazuri cînd — fără a spune lucrurilor întocmai 
pe nume — monopoliștii recunosc nu numai existența 
claselor, ci șt a luptei de clasă. Mal ales atunci cînd 
trebuie să facă față unor greve muncitorești atît de 
viguroase ca aceea a celor 500.000 de oțelari americani.

chisă, care au proprietatea de a spori 
cantitatea de căldură și de a reduce tot
odată evaporația. Plantele tinere au fost 
introduse în pămînt prin niște tăieturi 
practicate în foile de masă plastică și puse 
să se dezvolte astfel, în condițiile unei 
„clime artificiale".

Influența acestei clime — realizate cu 
ajutorul foilor de masă plastică — asupra 
creșterii șl dezvoltării 
comparată cu cea a 
picale.

plantelor 
regiunilor

poate fi 
subtro-

ALGELE LA TREABĂ

La instalațiile de decantare ale marilor
orașe s-a putut observa că, în unele bazine, 
procesul de epurare se desfășoară mai rapid 
declt în altele. S-a constatat că era vorba 
de bazinele cu o bogată vegetație de alge, 
în urma cercetărilor făcute, s-a ajuns la 
concluzia că oxigenul cedat de alge în 
timpul creșterii lor ajută bacteriilor la 
descompunerea rezid urilor din apă, deci la 
curățirea acesteia. în schimb, bacteriile 
furnizează bioxid de carbon și combinații 
azotoase, care, împreună cu substanțele 
minerale din apa reziduală, favorizează 
dezvoltarea algelor. Algele nu constituie 
însă numai un ajutor eficace în epurarea 
apelor industriale și menajere ale orașelor, 
ci și o excelentă substanță nutritivă pentru 
animale. Iată de ce, în ultima vreme, 
apele reziduale ale unor orașe sînt conduse 
în niște bazine mari, unde sînt curățate 
cu ajutorul algelor. De partea cealaltă 
a bazinelor iese o apă relativ curată, care 
poate ti refolosită în industrie și, împreună 
cu ea, iese o cantitate importantă de alge.

chimic, uscate șiAcestea sînt tratate
transformate în hrană pentru vite.

UN ASPIRATOR CARE SPALA RUFE
Gospodina a terminat tocmai cu curățatul 

covoarelor. Acum, ea cufundă aspiratorul 
în cazanul cu rufe șl începe... spălatul.

Această dublă performanță aparține 
„Vîntulețului", noul apărat electrocasnic, 
construit la o uzină din Vilnius (R.S.S. Li
tuaniană). Pentru spălatul rufelor, aspira
torul este înzestrat cu un dispozitiv special, 
extrem de simplu, care este cufundat în 
apă, în timp ce aspiratorul trimite în cazan, 
printr-o țeavă, aer cald. Jetul de aer cald 
străbate soluția de spălat și agită rufele, 
care se curăță astfel perfect.

„Vîntulețului" i s-au adus însă și alte 
perfecționări. Pentru a se evita smulgerea 
firelor de covor, din cauza curentului 
puternic de aer, constructorii i-au adaptat 
un regulator cu vacuum, care subțiază 
aerul. Noul aspirator - spălător de rufe 
dispune de un comutator universal, acționat 
cu piciorul.

CĂLDURĂ SOARELUI ATIUOE 
190 DUHOARE DE GRADE

j-yna nu demult era 
Lfstabilit că Soarele are

o temperatură de 11 
milioane grade Fahren
heit în exterior, iar tn 
interior—de 36 milioane 
grade,

în urma cercetărilor 
întreprinse de curtnd cu 
ajutorul unor instrumen
te speciale, montate pe 
rachetele cosmice, s-a 
stabilit că razele solare 
ating o temperatură de 
190 milioane de grade.

Cunoașterea acestor 
date are o deosebită im
portantă pentru rezotoa- 
rea problemei zborurilor 
interplanetare.

vă 
or~

GIMNASTICA LA DOMICILIU

O

O

...este titlul noii rubrici pe care o intro
ducem în revista noastră, începtnd din acest 
număr.

Aplicarea exercițiilor fizice, bine alese, 
provoacă în organism o serie de modificări 
pozitive: mușchii se reliefează mai pronunțat 
sub piele, corpul devine mlădios, cu o ținuta 
corectă ți frumoasa.

Exercițiile fizice ameliorează afluxul sîn
gelui spre inimă, înlesnind circulația aces
tuia. Contractarea și relaxarea musculara, 
însoțite de respirația profundă, sînt do o 
mare însemnătate în gimnastica individuală, 
mai ales a celor care au profesii legate de o 
mai lungă ședere pe scaun sau în picioare.

CtND, CtT ȘI CUM 1
Orele de dimineață, imediat după somn 

și înainte de mișcare, sînt cele mai indicate 
pentru exerciții. Cei ce nu au posibilitate 
să facă gimnastică în aceste ore pot face 
exercițiile după două ore și jumătate de la 
masa de prtnz. Spațiul de care dispuneți 
(aricit de restrîns ar fi) este suficient pentru 
executarea întregului program de gimnastică. 
Exercițiile se fac în fața ferestrei întredes
chise (iarna) și deschise larg (vara)^ într-un 
costum cit mai ușor (chiloți, maiou).

10 MINUTE - ZILNIC
Pentru a da rezultatele dorite, exercițiile 

trebuie executate zilnic. Numai cauzele 
excepționale, de pildă boala, pot justifica 
întreruperea temporară a gimnasticii.

tn numerele viitoare, vă vom prezenta 
programe avînd ca scop redobindirea su-
pieței, combaterea constipației, a îngrăsării, xS' 
îndreptarea spatelui, dobîndirea unei ținute 
corecte etc.

Cu ajutorul gimnasticii medicale și cu cola-
bazat ea dumneavoastră, veți putea să 
mențineți sănătatea și să vă întăriți 
ganismul.

Primul program. cuprinde:
EXERCIȚII DE GIMNASTICĂ 

IGIENICĂ Tavînd ca scop dezvoltarea generală a organis
mului și menținerea sănătății*
Exercițiul nr. 1

STIND. CU PICIOARELE DEPOR
TATE: rotarea brațului stîng prin față 
sus șl prin înapoi în jos, urmărind brațul 
cu privirea și inspirînd adine pe nas (1). 
Revenirea cu expirație (2). Aceeași mișcări; 
cu brațul drept (3-4), Repetați exercițiul 
de 8 ori.
Exercițiul nr. 2

STÎND: ridicarea pe virfuri, cu ridi
carea brațelor lateral (inspirație) (1) — 
ghemuite, încruclșlnd brațele tn față (2) 
— ridicare pe virfuri, cu brațele lawal 
(3) — Revenire în stînd (4). Repetați 
exercițiul de 4 ori.
Exercițiul nr. 3

DEPĂRTAT, BRAȚELE LATERAL: 
executăm două arcuri de brațe sus (In
spirație) (1-2) șl două arcuri jos, o dată 
cu aplecarea trunchiului înainte (expirație) 
(3-4). Degetele caută să atingă glezna (4). 
Executăm apoi aceeași mișcare, coborînd 
trunchiul spre stînga, palmele ating 
glezna. La fel, spre dreapta. Repetați exer
cițiul de 4 ori.
Exercițiul nr. 4

DIN MERS, ridicăm alternativ cite un 
picior înapqj și ambele brațe sus.
Exercițiul nr. 5

STÎND CU BRAȚELE ÎNTINSE OBLIC 
ÎNAINTE: ridicarea piciorului stîng la 
palma dreaptă (!) și coborire (2). Aceeași, 
cu piciorul drept la palma stîngă. Repe
tați exercițiul de 6 ori,
Exercițiul nr. 6

DEPĂRTAT STÎND, mîlnile pe șol
duri: rotare mare a trunchiului, de 4 ori 
spre stînga și de 4 ori spre dreapta. (Țineți 
ochii deschiși I)
Exercițiul nr. 7

SPRIJINIT CU MÎINILE PE PERETE 
(palmele îndreptate înainte): flexarea bra
țelor (expirație) și întinderea lor (Inspira
ție). Cine poate, execută acest exercițiu jos, 
pe podea.

Prof. Ano Marla ENĂCHESCU
N.A. — Cifrei* din porantex# indică timpii muedrii.



EDUCAȚIE...

O demonstrație a muncitorilor 
otelart de la uzinele Breda din 
Milano (Italia), împotriva conce
rt lerilor și pentru mărirea salari
ilor.

a smw

La Berlin s-au desfășurat recent lucrările Conferinței internaționale In 
problemele cancerului, organizate de Ministerul Sănătății din R.D. Germană 
și Academia de Științe a R.D. Germane. în fotografie: un aspect din timpul 
lucrărilor conferinței. noHOgoți

"X Țuse poate spune că municipali- 
/ \/ tatea londoneză neglijează edu

cația estetică a copiilor... Iată un 
teren de jocuri dintr-un parc din Lon
dra: momîia de piatră care formează 
panta toboganului se numește „Gulli
ver" și e creată de sculptorul Trevor 
Tennant, din familia abstracționiști- 
lor, al căror șef adulat este englezul 
Henry Moore. E îndoielnic că mi
cuții beneficiari ai acestei jucării au 
recunoscut în ea pe faimosul erou al 
aventurii în Liliput. Bănuim că, 
după zadarnice eforturi de imaginație 
și după întrebări fără răspuns logic, 
ei s-au resemnat să accepte acest Gulliver

înscenarea judiciară de la Dtisseldorf împotriva unui grup de activiști 
ai mișcării pentru pace din R.F.G. a sttrnit Indignarea opiniei publice mon
diale. In fotografie: o delegație franceză, tn frunte cu prof. dr. Pfrimmer (tn 
centru), sosită la Dllsseldorf, pentru a-și exprima protestul șl pentru a urmări 
dezbaterile procesului.

Ancheta tn jurul asasinării fostu
lui prim-ministru al Ceylonului 
S. Bandaranaike a declanșat o 
criză politică tn țară. Precum se 
știe, reprezentanții opoziției și-au 
exprimat tn parlament neîncrederea 
tn guvernul Dahanayake tn legătură 
cu cercetările întreprinse. S-au Ivit 
puternice divergențe chiar în guvern, 
care au dus în cele din urmă la 
remanierea cabinetului șl dizolvarea 
parlamentului. Ca ministru de In
terne a fost numit Stanley pe Zoisa, 
bănuit de complicitate la asasinarea 
lut Bandaranaike. Tn fotografie: 
una dintre cele șapte persoane ares
tate de poliția ceyloneză și acuzate 
de participare la asasinarea fostului 
prlm-ministru este adusă la tribu
nal.

fi ® I 1

fără să-l înțelea
gă. Astfel, primul 
timp din operația 
extirpării rațiunii 
s-a .comis. Așa in
tenționează unii să 
„călească" simțul 
absurdului, de care 
vor avea nevoie vi
itorii spectatori ai 
sculpturii abstracte. 
Iată... materialul 
didactic „Gulliver" 
de Trevor Tennant 
— iată opera pentru 
adulți (de Henry 
Moore), sculptură 
care reprezintă — 
ce? — pe Faust sau 
pe Pitecantropus, 
totul sau nimicul... 
Nu ne putem pro
nunța. Dar vă asi
gurăm că „cine 
știe"... nu cîștigă 
nimic!

Anca ARGHIR

% .

f ’

Dificultățile in care se at ia 
economia americană sint un subiect 
mult dezbătut în presa din S.U.A 
și nu numai sub forma unor articole 
sau comentarii. Caricatura de mat 
sus, apăruta tn ziarul american 
„The Christian Science Monitor", 
Înfățișează nava așa-zisei „prosperi
tăți americane", încolțită de valurile 
grevelor, ale revendicărilor clasei 
muncitoare și ale amenințării creș
terii prețurilor.



R.P.R. PESTE HOTARE
în mai multe orașe din Italia — printre 

care Roma, Milano, Bologna, Parma, Vene
tia, Sulmona, Genova — a fost prezentată 
o Expoziție de machete-afișe a R.P.R., 
pusă Ia dispoziție de către Institutul ro- 
min pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. Expoziția a fost vizitată de per
sonalități și oameni de cultură, de ziariști 
și, tn general, de un numeros public.

Reproducem două imagini din această 
expoziție.

1) Vizitatorii admirtnd afișele rominești 
expuse la Bologna.

2) La Expoziția de machete-afișe a 
R.P.Reorganizată la Roma.

IMBRACAT ÎNTR-UN COSTUM 
SPECIAL DE PROTECȚIE, acest ie
puraș este pregătit pentru a fi lansat 
in cosmos cu ajutorul unei rachete; 
inapoindu-sepepămtnt, el va prilejui 
savanțllor sovietici noi observații 
asupra condițiilor do zbor în cosmos.

URIAȘUL BUTOI din fotografie 
este un original restaurant din Ceho
slovacia, construit intr-o stațiune de 
odihnă, în apropiere de Liberec, 
tn interior, restaurantul este amena
jat în stil rustic, cu mobilier tn ton 
și cu iluminația asigurată de niște 
lampioane cu luminări.

ÎN APROPIEREA STAȚIUNII 
ANTARCTICE de la Mirnîi, biolo
gul sovietic V.M. Makușok a găsit 
un pui de pinguin din rasa albinos, 
alb in întregime, numai ciocul și pi
ciorușele avind o nuanță trandafirie. 
Cum mai avea tncă doi mici pingu
ini, el le-a dat celor trei denumirea 
de Aut, Arc și Tica.

VICTORIA REGIA se numește aceasta 
plantă lacustră de soiul nufărului de la 
noi, care poate fi tnttlnită tn insula 
lava (Indonezia). Particularitatea intere
santă a plantei constă nu numai tn mări
mea frunzelor sale, ci și tn faptul că 
nervurile care le străbat slnt atit de pu
ternice, tnctt frunzele pot susține ușor 
un copil de 2-3 ani.

tOMENTARII
Catastrofa de Ia Frăjus (sudul Franței) provocată 

do prăbușirea barajului Malpasset de pe rtul Reyran, 
care s-a soldat, conform cifrelor date publicității de 
Ministerul de Interne al Franței, cu 306 morți ți 
106 dispăruti Șl cu pagube de zeci de miliarde franci, 
continuă să se afle in centrul atenției presei franceze. 
Numeroase ziare subliniază că nu poate fi vorba de o 
Inttmplare, de o „calamitate naturală", în facsimilul 
alăturat, reprodus din ziarul „Liberation", se scrie: 
„întlmplarea nu joacă aici nici un rol. Barajul Mai- 
passet a fost construit In urmă cu opt ani In mod 
dezorganizat. EI a rămas nefolosit șt fără suprave
ghere timp de mat mulți ani. Nu s-a ținut cont In 
această privință de avertismentele consiliului 
general din Var (departamentul în care se află loca
litatea Frăjus—n.r.). tn urmă eu 48 de ore (înaintea 
catastrofei — n.r.) au fost constatate fisuri, dar nici 
o măsură de prevedere n-a fost luată".

în fotografia de jos: localitatea Frăjus, după dezastru.

LEHASARD N’Y’ 
EST POUR RIEN
• Le barrage de 
Malpasset avait

: Hi construit il y 
a huit ans dans 
des conditions in- 
coherentes

! • II etaitdemeure 
; inutilise et sans 
| surveillance pen- [ 
I dant plusieurs an- 
| nees 

ÎNȚEPĂTURĂ TĂMĂDUITOARE... 
Acest agricultordip Alesne( Franța),pc 
nume Charles Lecousy, dlnd peste un 
cuib de viespi în timp ce cosea 
iarba, a fost înțepat de una din ele 
la ureche. Urmarea interesantă a 
acestei înțepături a fost că bătrînul 
țăran și-a recăpătat auzul la urechea 
cu care nu mai auzea de 40 dc 
ani.

a • Aucun compte ! 
n’i eti tenu des 
interpellations (si
tes ă ce sujet au 
conseil general du 
Var
• Des fissures 
ivaient etd consta-

, tees d e p u i s 48 
heures, mais aucu 
ne mesure de pre-

; caution n’avait 
: ete. priseH-...-... ------------- 1

• Ironizînd rămînerea în urmă a Occi
dentului în domeniul cuceririi cosmosului, 
deputatul laburist englez Harold Wilson 
a declarat tn Camera Comunelor: „Sovie
ticii au fotografiat cealaltă față a Lunii. 
Culmea aspirațiilor Occidentului a fost 
aceea de a fotografia cealaltă față a actri
ței Jayne Mansfield". Reproducînd butada, 
ziarul parizian „Liberation" o intitulează 
cu aceeași ironie: „Flecare cu ambiția lut"...
• Alte victime ale bombei de la Hiro- 

șima. Obsedat de gîndul că și-a molipsit 
fiica de „ciuma atomică", japonezul Hiro
hide Tokeda, care a supraviețuit bombarda
mentului atomic din 1945, șl-a ucis copilul 
și apoi s-a sinucis.
• Matematică simplă: 

In ultimii șapte ani, 
„ajutorul" american a- 
cordat țărilor arabe s-a 
cifrat la 136 milioane 
dolari, tn timp ce numai 
profitul net realizat 
intr-un singur an 
de firma petroliferă a- 
mericană ARAMCO în 
Arabia Saudită trece de 
306 milioane dolari.
• E o veche meteahuă a dictatorilor 

sud-americani, aceea de a contracta datorii 
peste hotare și mai ales tn S.U.A., ptnii 
tn ultima clipă a guvernării lor. Dictatorul 
Somoza nu face excepție din acest punct 
dc vedere. Mai ales acum, cînd luptele din 
Nicaragua pentru răsturnarea regimului 
său despotic se intensifică. Forțele revolu
ționare l-au avertizat însă pe protectorii 
lui Somoza că nu vor recunoaște nici un fel 
de datorie contractată de acesta la băncile 
americane.
• Expansiunea americană în Sahara se 

face pe o cale mai ocolită, prin intermediul 
Bănci I internaționale dc reconstrucție și 
dezvoltare. Se anunță de altfel că oferta 
de credit tn valoare de 50 milioane dolari, 
pentru construirea unei conducte petrolifere 
de 660 kilometri ar însemna pentru Franța 
o recunoaștere a influenței americane și 
în această zonă. Ca să nu se dezmintă 
proverbul: peștele mare înghite pe cel inie. 
Mai ales în apele tulburi ale N.A.T.O.
• Autoritățile coloniale din Kenya au 

luat recent unele măsuri pentru o așa-zisă 
„înlăturare a barierelor rasiale în ce privește 
proprietatea asupra pămîntului". în legă
tură cu aceasta, citim tn săptămînalul londo- 1 
nez „The Observer": „Noile măsuri stabilesc 
drepturile persoanelor de culoare de a 
poseda pămînt în regiunea rezervată 
plnă acum exclusiv albilor, fără a crea 
însă prilejul pentru exercitarea acestui 
drept". Cum s-ar zice, dreptu-i drept, 
dar cine caută prilejul Iși găsește... beleaua.
• Pentru a se pune 

la adăpost față de orice 
„surprize", autoritățile 
coloniale din Senegal au 
luat măsuri ca tn timpul 
vizitei pe care a făcut-o 
generalul De Gaulle în 
această (ară, toți func
ționarii de culoare care 
simpatizează cu mișca
rea de eliberare să fie... 
consemnați la domiciliu.
• Criza din Ruhr. Potrivit ziarelor vest- 

germane, închiderea minelor din Bochum 
va afecta direct sau indirect 100.060 de 
muncitori și tehnicieni. încă o mostră a 
„miracolului economic" din Germania oc
cidentală.
• încercările de ultimă oră ale guver

nanților de la Bonn de a stăvili cursa ascen
dentă a preturilor prin măsuri paleative, 
ca importul de carne congelată, conserve 
și brînzeturl, sînt taxate de presa vest- 
germană drept „pilule calmante". Nemul
țumirea populației lovite de scumpete n 
devenit atit do amenințătoare, Incit ziarul 
burghez „Die Welt" dă alarma: „Se aud 
bubuiturile-înfundate ale viitorului val 
revendicativ".

D. B.

REDACȚIA: București, Piața 
Sclnteii. Căsuța Poștală 3507 
of. 33. Tel. 17.60.10, int. 1744.

ABONAMENTE la toate ofi
ciile poștale din țară șl la factorii 
poștali și difuzorii voluntari din 

întreprinderi șl instituții.
PREȚUL ABONAMENTELOR: 
3 luni: 26 Iei; 6 luni: 52 lei;

un an: 104 lei.

Prezentarea grafică: 
Ion VULPESCU 

Tipărită la Combinatul Poligrafic 
Casa Sclnteii „I. V. Stalin".



CUCERITORII BUCEGILOR
Fotoreportaj da E. OASCÂLU

© Prima lecție. Instruc
torul de schi își ia în pri
mire grupa de începători.

® Ajutor tovărășesc și... 
caoateresc.

@ Un soare neobișnuit 
pentru luna ianuarie își 
aduce generoasa contribu
ție la bucuriile copiilor.

® Hai la drum!...

® După micul dejun, ele- 
oii din tabăra de la cabana 
, Valea cu brazi’ (cota 1.500) 
sînt gata să înceapă o nouă 
zi.

800 de elevi și eleve fruntași 
la Învățătură șl iubitori de sport 
din toate școlile bucureștene, 
grupati in jurul celor două școli 
de elevi sportivi, au petrecut 
zece zile din vacanta lor de 
Iarnă in Bucegi.

Inițiativa aceasta a secției de 
invătămint a Sfatului popular 
al Capitalei si a Comitetului 
Orășenesc al U.T.M. tinde să se 
transforme intr-o adevărată tra
diție, Vacanta de iarnă In munți 
prilejuiește beneficiarilor ei nu 
numai comoara amintirilor ne
șterse) ea constituie in primul 
rind un mijloc educativ de mare 
eficientă ■ Viata In colectiv, cu 
disciplina și regulile ei împotriva 
pornirilor egoiste șl individua» 
liste, stimularea dirzeniel șt a

curajului Și ridiculizarea la 
și a slăbiciunilor de cai 
adincirea sentimentelor d 
goste pentru frumusețile p 
lată numai citeva din va 
morale ce îmbogățesc via 
fletească a copiilor la ca 
minunatei lor vacante.

De toate acestea s-au o< 
cu dăruire profesorii șl Im 
torii sportivi din colectiv 
conducere al taberelor, in f 
cu Inimosul director Ion 
nescu, organizind metlculo 
care oră din programul zile 
care nu lipseau nici prl 
noțiuni de schi sau antrena 
tele avansatilor, nici excu 
chibzuit organizate, nici ■ 
literare șl conferințele ins 
tive, nici Jocurile de ca 
etc. etc.


