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F0T0CR0N1CA ELECTORALĂ
in întreaga țară au continuat în» 

suflețitele adunări ale oamenilor 
muncii în care aceștia și-au propus 
candidați în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare de la 5 martie.

@ La Casa universitarilor din Cluj, tovarășul 
V. Vaida (la tribună), prlm-secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Cluj, propune drept candidat 
al cetățenilor din circumscripția electorală nr. 1 
pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C. C. al P. M R. șl pre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale.

® fn localul Institutului de cercetări zooteh
nice, cetățenii circumscripției electorale orașe- 
-neștl nr. 317 au propus drept candidat al lor în 
Sfatul popular orășenesc București pe artistul 
poporului Costache Antonlu (în picioare la 
tribună).

@ In circumscripția electorală Constanța-vest, 
sute de muncitori, tehnicieni șl ingineri au 

propus drept candidat pentru alegerile în Marea Adunare Națională 
pe tovarășul Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Constanța.

® Utemlstul Mihail Dobrescu, mecanic ajustor la fabrica „Plrogov", 
după ce a fost propus candidat tn Sfatul popular orășenesc .București 
de către cetățenii din circumscripția electorală nr. 186, stă de vorbă 
cu alegătorii.

(5) La Comana, în Dobrogea, peste 600 de cetățeni s-au adunat 
pentru desemnarea candldațllor F. D. P. pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și Sfatul popular regional. Adunarea 
a votat cu entuziasm înscrierea pe lista de candidați a tovarășului 
Nicolae Hudlțeanu, Erou al Muncii Socialiste, președintele G. A.C. 
Comana. lată-l pe candidat, într-o discuție cu un grup de cetățeni 
din circumscripția electorală respectivă.
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Fotoreportaj realizat în colaborare cu fotoco- 
respondenții voluntari Paul MAZILU (ajustor) 
fi Ion CRISTAL) (proiectant) de la uxinele 

„23 August".

Șaizeci și cinci de milioane e o avere, nu 
glumă! Cam atît ar costa, cu aproximație, 

a un cartier de locuințe cu peste 1.500 de 
apartamente; un orășel în toată regula I

Ei bine, suma aceasta a fost economisită 
în zece ani la uzinele „23 August" numai 
datorită inovațiilor, sau mai bine zis inova
torilor.

Acești oameni nu se mulțumesc niciodată cu 
ceea ce știu, cu ceea ce au învățat. Ei caută 
mereu noul în tehnică și îl aplică în sectorul lor 
de muncă, transformîndu-1 în economii care se 
răsfrîng asupra prețului de cost, asupra îmbună
tățirii calității producției și a ușurării condi-

COPERTA NOASTRĂ

Maistrul forjor Hristache Antonache, 
decorat cu Ordinul Muncii cl. I, are la 
activul lui 56 inovații, prin care s-a 
realizat un total de economii de peste 
două milioane lei.

Goldrac Pefre, ajusfor-montor la secfia motoare, se preocupă fi de creșterea cadrelor tinere de 
Inovatori.

țiilor de muncă. Stăpîni pe meseria lor, n-au 
astîmpăr cînd simt că ceva nu merge cum tre
buie. Spre pildă ajustorul Petre Goldrac de la 
secția de motoare, unul dintre numeroșii inova
tori ai uzinei, a explicat foarte bine cum poți 
deveni stăpîn pe tehnică, cum poți contribui la 
perfecționarea și raționalizarea procesului de 
producție: „Dacă cunoști meseria bine, numai 
atunci vezi că o piesă nu s-a executat în cele 

mai bune condiții, că se poate face și altfel, 
mai bine, că o operație durează prea mult, că 
mai trebuie un dispozitiv".

în cele ce urmează vă prezentăm doar cîțiva 
dintre cei 500 de inovatori ai uzinelor „23 Au
gust", care în anul 1960 au făcut 800 propuneri 
de inovații înregistrate, cu peste 200 de pro
puneri mai mult decît în anul 1959.

E iAROVICÎ



® Maistrul forjor Anton 
Vlanghe discută la cabinetul 
tehnic al uzinei un nou proiect 
de inovație. In 1960 a propus 
21 de inovații.

(2) Unul dintre cei mai tineri 
inovatori, muncitorul turnător 
Popa Stan. Inovațiile sale pri
vesc îndeosebi metoda avan
sată de turnare în cochilă a 
unor piese importante pentru 
motoare și vagoane, metodă 
prin care se objin produse de 
calitate superioară, o reduce
re a volumului de muncă și a 
rebuturilor. Urmează școala 
medie serală și, fiind un pasio
nat cititor, și-a format acasă o 
bibliotecă.

® Maistrul turnător Tudorică 
Marin ar dori ca și fiul său să 
ajungă inovator. Judecînd după 
privirea plină de interes a băia
tului, se pare că nu va avea 
prea mult de furcă cu el.

@ Maistrul monfor Filip Ște
fan, de la secția mecanică, se 
interesează în mod special de 
construirea de dispozitive pen
tru mecanizarea operațiilor de 
prelucrare și montare, elimi
narea efortului fizic și mărirea 
productivității.

__________



KISS Jend

EVANTAIUL
Am măsurat cu ochii depărtarea, 
cînd în picioare iar mă ridicai.
Și am zărit cum se deschide marea — 
un răcoros și mîndru evantai.

în mînă-l ține coasta grațioasă, 
cu un șirag de case ne-ntrecut. 
Un joc de verde-albastru pe mătasă, 
asemeni evantai n-am mai văzut.

Ce străveziu se reazimă de zare, 
ce neted e, de nimeni legănat!
Și pînza de corabie apare 
un flutur ce pe el s-a așezat.

Mici valuri în motive japoneze 
și-au răsfirat conturele subțiri. 
Cînd razele încep să lumineze, 
e-o țesătură numai de luciri.

O, evantai închis c-un arc de zare, 
mișcîndu-te-n culori vei fi bogat!
Mătasa ta mîngîie cu răcoare 
priveliștea cu-obrazu-nfierbîntat.

De-aici de sus te văd atît de bine,, 
frumos și mare evantai fluid.
Cu gingășie te închid în mine, 
ca-n amintire iar să te deschid.

SOSIRE LA IALTA
Privim în jur. E rada plină 
de omenire — poate mii: 
fac semn cu mina, în lumină, 
de-atîta soare arămii.

Ce-nseamnă semnele ? — O primire ? 
Așa-i. Ce inimos popor!
Salută — nu e nălucire — 
excursioniștii pe vapor.

Și le răspundem fiecare... 
Picioru-l punem pe pămînt. 
O mină strînsă, o-mbrățișare, 
îl vezi pe altul, sărutînd.

Venim aici întiia oară?
Poporul Ialtei, adunat, 
pe țărmul însorit în țară, 
prietenos ne-a-ntîmpinat.

Poporul mare al lui Lenin, 
cu-obrazul în văpăi călit, 
și tineri cărora decenii 
înaltul rod le-au dăruit.

Pe sovietic țărm, în fine, 
stăm, copleșiții musafiri.
„Poftim" și „Dragă"... Portul plin e 
de glasuri, zîmbet și priviri.

La rusă de nu ești prea tare, 
prin semne curajos vorbești.
Nu-ți trebuie dicționare, 
între prietenii firești.

Dar haidem pînă una alta! 
în autobuz urcăm acum...
Și cupe de magnolii, lalta 
ne-oferă, darnică, pe drum.

în romînește de Veronica PORUMBACU 
Din ciclul pentru tineret Jn țara magnoliilor".



PORTRETUL UN
n apele lacului Herăs
trău este descoperit ca
davrul unei tinere fe
mei. Ploaia de peste 
noapte a șters orice 
urme pe mal. Doar o 

legitimație, învelită de o 
mînă grijulie în țiplă, păs
trează intactă — ciudat joc 
al sorții I —identitatea celei 
ce nu mai există: Irina 
Comșa, pictoriță.

Sinucidere sau crimă?
lată întrebarea pe care 

și-o pun, o dată cu căpita
nul de miliție Codruț, toți 
spectatorii filmului „Por
tretul unui necunoscut" (sau 
mai bine zis, și-o vor pune 
în curînd, cînd va avea 
loc premiera noii producții 
a studioului „București").

Vă asigurăm însă că, cu 
toată seriozitatea și pasiu
nea investigatorie a organe
lor de miliție și cu toată 
perspicacitatea dv., nu veți 
afla adevărul decît în ulti
mele secvențe ale filmului. 
De aceasta au avut grijă 
regizorii Andrei Călărașu și 
Gh. Turcu, care și-au con
struit filmul (inspirat din 
povestirea lui DanMihăescu) 
după toate legile bune ale 
genului, respectînd dina
mica trepidantă, dramatis
mul acțiunii și elementele 
de neprevăzut pe care el le 
implică. Dar nu numai atît. 
Dincolo de captivantul su
biectului, „Portretul unui 
necunoscut" aduce un oma
giu cald și binemeritat lu
crătorilor noștri din miliție, 
acelor oameni — adesea 
anonimi pentru noi — care 
cu abnegație și eroism ve
ghează viața și avutul 
cetățenilor, ca și avuția 
obștească.

Filmul este deci — în în
treaga lui desfășurare — o 
anchetă de miliție, cu pagini 
de reconstituire, cu inves
tigații pasionante.

Știm bine că Irina Comșa, 
fata aceasta tînără și fru
moasă (foto I), este moartă 
în momentul cînd filmul 
începe să-și depene povesti
rea. Și, totuși, iată că ea 
apare în fața noastră, evo
cată de povestirile celor 
cu care a fost împreună în 
ziua și în seara presupusei 
sinucideri. Căpitanul Co
druț (foto 2) își începe 
cercetările. Prin fața lui 
trece, zdrobit de durere 
și abia putînd vorbi printre 
hohote de plîns, soțul Irinei, 
Eduard Comșa (foto 3), di
rectorul unui muzeu de artă. 
Căpitanul începe să afle 
că în căsnicia lor lucrurile 
nu merseseră cum ar fi tre
buit. lată-l și pe inginerul 
Dan Sever (foto 4), fostul 
logodnic al pictoriței, cu 
care ea fusese în seara



JI NECUNOSCUT
decesului la restaurantul 
„Pescăruș". E neliniștit, 
nervos. La ce-l pot ajuta pe 
căpitan puținele elemente 
pe.care le-a aflat între timp 
— unul din cerceii tinerei 
femei, găsit asupra cunos
cutului pungaș de buzunare 
Gore Balcon (foto 5), ori 
verigheta ei însîngerată, 
aflată în buzunarul tînăru- 
lui inginer Sever? Sînt oare 
indicii autentice?

Ancheta își continuă mai 
departe mersul. Un amănunt 
interesant: în dimineața 
morții Irinei, ea zăbovise 
mult timp în sălile muzeului 
de artă, copiind — spre 
exercițiu — un celebru ta
blou intitulat „Portretul 
unui necunoscut". La un 
moment dat, și-a întrerupt 
— foarte tulburată — lu
crul și a plecat într-o stare 
de maximă surescitare. O fi 
avînd oare acest amănunt 
vreo semnificație deosebită, 
vreo legătură cu cele ce se 
vor întîmpla peste cîteva 
ore?

Sau faptul că, după relată
rile lui Comșa, în acea seară 
a avut loc între cei doi soți 
o scenă violentă (foto 6), 
după care el a urmărit-o 
la „Pescăruș" (foto 7), unde 
a găsit-o la masă împreună 
cu Dan Sever?

La toate aceste întrebări 
vom lăsa să răspundă însuși 
filmul. Pînă atunci, pentru 
a vă da o „mostră" plastică 
a scenelor de palpitantă 
urmărire existente pe peli
culă, iată această fotografie 
în care căpitanul Codruț se 
luptă cu unul din cei urmă
riți (foto 8). Și iată încă un 
personaj al filmului, Va
lerian Grigore (foto 9), de
spre care nu ați aflat nimic 
pînă acum, dar care va avea 
un rol important în dezle
garea misterului morții Iri
nei Comșa.

Fotografiile v-au lămurit 
și asupra interpreților prin
cipali ai filmului: Lazăr 
Vrabie (căpitanul Codruț), 
Geo Barton (Eduard Comșa), 
Fory Etterle (Valerian Gri
gore), Petre Gheorghiu (Dan 
Sever), Haralambie Boroș 
(Gore Balcon). în rolul 
Irinei Comșa, o tînără 
debutantă, studentă în 
anul I al Institutului de 
artă teatrală și cinemato
grafică: Constanța Comă- 
noiu. Să nu uităm — pe 
lîngă reușita regizorală — 
încădouădin marile calități 
ale filmului: buna imagine 
aoperatoruluiLupu Gutman 
și muzica excepțional de 
sugestivă a lui H.Mălineanu,

Sanda FÂUR-DIMA



OMUL CU SFECLA
— schiță — 

de George NESTOR
Ilustrație de Tia PELTZ

I
** n viața mea am avut și eu destule necazuri. 

Au fost necazuri și mai mari, și mai mici, 
dar au trecut toate și, drept să vă spun, 
de la o vreme încoace credeam că o să mă 
lase de tot, pînă la adînci bătrîneți. Numai 
că, vorba romînului, nu-i bine să zici hop 

pînă n-ai sărit. Acum trei zile a dat peste mine 
o supărare. Eu sînt referent cu starea civilă la 
Sfatul popular din Pogoanele, sat mare și fru
mos, cu gospodărie colectivă veche și puternică. 
Clădirea sfatului popular, ridicată cu cinci-șase 
ani în urmă, e mîndră ca un palat. Cînd merg 
dimineața la slujbă îi văd de departe fața albă 
și de fiecare dată îmi zic: „Halal de satul și de 
oamenii noștri**. Mi-am instalat biroul cu scrip
te lîngă o fereastră, să pot privi afară în voie: 
mai vine unul, mai pleacă altul... Să-i văd și eu. 

într-o zi, nu știu cum s-a întîmplat că niște 
draci de copii, care băteau mingea, au năvălit 
cu joaca lor chiar în fața sfatului. Au spart un 
geam și au rupt-o la fugă. M-am repezit afară, 
dar ia-1 pe vinovat de unde nu-i! Fugiseră cu 
toții. „Copii, ce să le faci! — mi-am zis. Am să 
chem pe cineva să înlocuiască geamul, și basta“. 
De chemat însă n-am chemat pe nimeni. Spăr
tura a stat așa căscată aproape o săptămînă. în 
fiecare dimineață cînd veneam la slujbă o 
vedeam de departe și de fiecare dată îmi spu
neam: „Ai dracului copii!“. Dar de înlocuit 
geamul tot nu l-am înlocuit.

Acum trei zile îl văd apropiindu-se de sfat 
pe badea Toma Cristu. Mă gîndeam că are 
să-mi spună ceva și m-am bucurat. întotdeauna 

mă bucur cînd îl întîlnesc. 
Pînă să intre pe ușa princi
pală, pînă să ajungă la mine 
în birou avea să mai treacă 
un minut, două. De aceea 
mi-am lăsat nasul în hîrtii. 
Dar badea Cristu n-a intrat 
pe ușă. A tras de-a dreptul 
la fereastra mea și s-a oprit 
acolo. Asta am înțeles-o după 
umbra ce-mi năpădise hîrti- 
ile. Cînd m-am uitat, el stă
tea cu arătătorul cîrlig în 
dreptul spărturii. Chipurile 
voia să bată în geam și n-a- 
vea unde. M-am făcut roșu 
ca focul și am săltat din 
umeri, încurcat. EI a des
făcut arătătorul, l-a dus la 
obraz și mi-a făcut un semn 
pe care l-am înțeles și eu 
ca orice vinovat. Hei, mi-am 
zis, să știi că badea Cristu 
s-a supărat pe mine. S-a su
părat că las clădirea sfatului 
popular cu geamurile sparte, 
de rîsul lumii. Am ieșit să-i 
explic, dar el intrase în alte 
birouri și nu l-am mai cău
tat. Ce-aveam să-i îndrug?

Acum poate că unii dintre 
dumneavoastră, după ce ați 
aflat pricina supărării mele, 
veți spune: „Ia nu mai pune 
la inimă toate fleacurile, măi 
tovarășe, nu mai fi și dum
neata așa de prăpăstios. 
Doar lucrurile nu stau chiar 
așa1“

Badea Toma Cristu e un 
om cum rar întîlnești. Nu că-i 
colectivist vrednic, om cin
stit și săritor, că mai sînt și 
alții. Dar badea Cristu îi 
întrece pe mulți. Nu se face 
nici un lucru de ispravă 
în comuna noastră sau în 
gospodăria colectivă fără el. 
O vorbă de-a lui face cît 
zece de-ale altuia. Unde 
pune el umărul și priceperea, 
merge treaba fără doar și 
poate. Cetățenii din comună 
l-au ales deputat în două 
rînduri pînă acum. Pentru 
badea Toma Cristu cînd e 
vorba de interesul obștii, 
dispare orice interes propriu. 
De aceea se și bucură de 
mare trecere și cinstire. Vor
bește numai cînd trebuie și 
numai cu folos. Pentru el 
cîteva vorbe sînt de ajuns. 
E un om care mai mult 
tace și mai mult face.

O singură dată a vrut și badea Cristu să spună 
mai multe, dar nici atunci n-a avut parte. Asta 
s-a întîmplat mai demult, la o consfătuire la 
București.

Se adunase atunci lume de pe tot cuprinsul 
țării, ba mulți veniseră și din străinătate. Am 
auzit noi că acolo, la consfătuire, colectiviștii 
și toți muncitorii vrednici din agricultură se 
adună ca să-și spună unii altora cum fac și cum 
dreg ca să scoată roade cît mai bogate. în anul 
acela gospodăria noastră dobîndise aproape 
30.000 kg sfeclă la hectar. Nu era o ispravă de 
lepădat. De aceea s-au gîndit ai noștri din Po
goanele să meargă și careva de la noi la consfătu
ire să povestească anume cum am lucrat de-am 
căpătat atîta rod de sfeclă. Dar cine să meargă? 
Pînă la urmă pogonenii au hotărît să-l pornească 
la București pe badea Toma Cristu, ca unul ce 
pusese mai multă pricepere și mai multă inimă 
în lucru, și pe mine, ca unul ce mă descurc 
mai bine pe la casele de bilete și prin tramvaie.

într-o dimineață am luat o sfeclă cu noi și, 
mai pe jos, mai cu trenul și cu tramvaiul, am 
ajuns în sala consfătuirii. Iar badea Cristu a 
urcat la tribună cu sfecla în brațe. Acum tre
buie să știți că sfecla noastră era atît de mare, 
încît abia o puteai duce: parcă era ’naltă cît un 
copil de 10 ani și groasă cît o...nevastă bine 
hrănită. Ajuns cu ea la masa prezidiului, badea 
Cristu a culcat-o binișor, a scos un carnețel și a 
vrut să vorbească, să arate cum se muncește la 
noi. Darn-a avut vreme să deschidă gura. Cînd au 

văzut delegații ditamai sfeclă, au început s: 
bată din palme și să strige:

— Bravo ! Bravo !
A ținut larma cam un sfert de ceas, pe urm 

s-a potolit. Badea Cristu a deschis iar carne 
țelul.

— Tovarăși—-a apucat el să zică—noi cei dii 
Pogoanele...

— Bravo! Bravo!—a prins iar să răsune sala
Omul a lăsat iar carnetul și s-a uitat cu ciud 

Ia sfeclă. Alături de mine, în sală, ședea ui 
domn îmbrăcat în haine albastre, subțirati 
și cu ochelari groși, cu ramă neagră, groasă ș 
ea. De cum a văzut sfecla s-a aplecat uimi 
spre mine zicîndu-mi ceva într-o limbă străină 
Nu-i pricepeam vorbele și nici mirarea ce- 
năvălise pe chip. Am aflat mai tîrziu că er 
un ziarist străin, un corespondent de presă 
cum se zice. Și-a luat repede ochelarii cu ram 
neagră, pe care era să-i scape pe jos, i-a băga 
în buzunar și a scos alții cu rame de aur. j 
privit din nou către sfecla noastră și iar s-a în 
tors Ia mine, spunîndu-mi nu știu ce pe o limb 
nu știu cum.

Am ridicat din umeri; nu știam ce spune ș 
nici ce vrea de Ia mine.

— Tovarăși—a început iar badea Cristu—c 
să obținem 30.000 de kilograme...

— Bravo ! Bravo!
Și delegații i-au acoperit din nou vorbei 

cu laude și cu aplauze. Badea Cristu s-a scărp 
nat cu ciudă după cap, iar președintele, rîzîn 
și el, s-a ridicat și a anunțat pauză. Bade 
Cristu a luat sfecla și a dispărut nu știu und( 
în înghesuiala de oameni n-am mai dat de e 
Umblam cu alți delegați pe sălile acelea mar 
cînd printre noi vedem deodată pe ziarist, tr; 
gînd de unul și de altul și întrebînd iarăși cev 
pe limba lui.

— Ce vrea dumnealui, tovarășe?—zic uni 
tinerej, pe care l-am bănuit a fi de-ai noștr

— întreabă unde-i omul cu sfecla—îmi ră: 
punde el.

Ziaristul pricepînd pesemne că-i vorba d 
dînsul, năvălește peste noi dînd repede din gui 
pe limba aceea ce nu-mi era cunoscută.

— îl cunoașteți pe omul cu sfecla? — ne li 
murește tinerelul.

Un colectivist de pe la Timișoara zici 
— Nu-1 cunosc, dar cunosc sfecla.
— Lasă bre — îi zic eu — nu fi dumneata șmi 

cher, că eu cunosc și sfecla și omul. Hai tovarăș 
să-l căutăm, dacă vrei.

Și am plecat cu tinerelul și cu ziaristul dup 
mine să-l aflăm pe badea Cristu. Era lume mull 
și sălile întortocheate. După ce am rătăcit 
vreme, am nimerit într-o încăpere unde m; 
mulți delegați stăteau în picioare lîngă 
tejghea lungă și beau sau mîncau cîte cev: 
într-un colț iată că-1 zăresc și pe Toma Cristi 
Rezemase sfecla de un fotoliu că-ți era m: 
mare mila, iar el stătea alături în picioare c 
un păhărel în mînă.

Străinul nostru sări în sus de bucurie și încep 
din nou să vorbească. îi mergea gura de nu m; 
înțelegea aproape nimic nici tinerelul care șt 
graiurile străine. Cu toate acestea pînă la urne 
ne-a lămurit.

— Domnul zice că vrea să afle procedee 
prin care ați obținut asemenea sfeclă.

Badea Cristu s-a supărat și mai rău.
— Dar n-am vrut să vă spun o dată? De । 

n-ați tăcut? Acum să-mi dați pace.
Ne-a lăsat și pe noi, a lăsat și sfecla și s 

apropiat de tejghea să-și mai umple o dată pah 
rul. M-am apucat eu să povestesc. Tinerel 
traducea repede, iar ziaristul își nota într-i 
carnet. La urmă, cînd să intrăm în sală, badi 
Cristu s-a luat după noi și i-a șoptit tinerelul 
cu necaz:

— Spune-i dumnealui să asculte, că am să 
dau rețeta.

Și Toma Cristu urcă la tribună și începu : 
spună cu de-amănuntul cum au muncit pog 
nenii de s-au ales cu asemenea recoltă de sf 
clă.

Ziaristul mîngîia sfecla de parcă ar fi mî 
gîiat un prunc și tot se minuna pe limba le

Am povestit întîmplarea și la noi-în sat, 
de-atunci lui badea Toma Cristu i se mai spui 
și „Omul cu sfecla". El nu se supără.

Se supără numai cînd întîlnește oameni ca 
nu-și văd de treburi, oameni nepăsători fa 
de bunurile obștei, așa cum m-am dovedit 
fi eu. Pentru că, să vă spun eu, aș fi uitat m 
repede de supărare dacă m-ar fi certat cinev 
decît mi-ar fi făcut badeaCristu acel semn < 
degetul la obraz.
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• IMPLICAȚIILE PROCESULUI EICHMANN

• CÎND GEHLEN SE LASĂ CAPTURAT

• ÎNTRE ALLAN DULLES Și „MÎNA DREAPTĂ A 

LUI HITLER" • CEVA DESPRE NIȘTE „FANTOME"
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Heinz Reinefarth, primarul orașului vest- 
german Sylt, a purtat — ptnă mai acum 15 
ani — uniforma de general SS (așa cum se 
poate vedea în fotomontajul din stînga,jos) 
și a condus acțiunea unităților „Bergmann" 
pentru exterminarea deținuților din ghetoul 
i- Varșoviei.

Nazistul Seebohm — azi ministru în guver- 
4, nul de la Bonn și înfocat revanșard.

F
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,de nădejde" ale lui Allan Dulles.elementele

Reinhard Gehlen — fostul șef al departamentului hitlerist „Fremde 
Heere Ost" — este azi șeful spionajului vest-german și unul din

Obersturmbannfuhrerul S S Adolf Eichmann are pe conștiință 
viețile a șase milioane de oameni.

O
bersturmbannfuhrerul SS A- 
dolf Eichmann a ucis șase 
milioane de oameni. De 20 de 
ori mai mulți decît întreaga 
populație a Luxemburgului, 
de 38 de ori mai mulți decît 
populația Islandei, un număr de 

oameni care depășește pe acela al 
populației Finlandei, al Danemar
cei, al Elveției, un număr de oa
meni egal cu acela al Venezuelei. 
Un întreg popor!

Obersturmbannfuhrerul Adolf 
Eichmann n-a fost însă decît un 
simplu pion. Un criminal de răz
boi din cei mai sadici, dar un sim
plu pion. La laffa, unde se află 
în prezent întemnițat, el a declarat, 
nu demult: „în procesul meu voi 
atrage cele mai înalte personalități 
din Germania occidentală, din 
guvern ca și din afara guvernului". 
Și nu exagera.

Dr. Hans See- 
bohm, protectorul 
său de ieri, este 
una și aceeași per- 
soană cu actualul. 
ministru al Trans-

porturilor și Comunicațiilor din 
guvernul R. F. G.; Heinz Rei
nefarth, primarul orașului Sylt, a 
purtat — pînă mai acum 15 ani — 
uniformă de general SS și a condus 
acțiunea unităților „Bergmann" 
pentru exterminarea deținuților din 
ghetoul Varșoviei; dr. Theodor 
Oberlănder, deputat în parlamen
tul de la Bonn și ex-ministru al 
lui Adenauer, a fost efectiv coman
dantul bandelor de asasini „Berg
mann" și „Nachtigall", care au 
masacrat zeci de mii de oameni la 
Lvov și Kameneț- 
Podolsk; în sfîr-
șit, cel puțin două g



fostul coman
dant al bande
lor de asasini 
.Bergmann* ți 

.Nachtigall*.

După ocuparea Germaniei 
de Vest de către puterile 

occidentale-.

CARIERA LUI GLOBKE

Hitleristul Schroder își aplica azi 
„experiența* ca ministru de Interne 

al lui Adenauer.

persoane importante au motive 
temeinice ca Eichmann să nu 
vorbească: Reinhard Gehlen și dr. 
Hans Globke. Cel puțin două... 
Se va vedea însă mai jos că im
plicațiile sînt cu mult mai largi.

„Fremde Heere Ost" 
continuă...

Cele ce urmează s-au întîmplat 
în mai 1945, la Miesbach, în zona 
americană din Germania învinsă, 
11 zile după capitulare.

Un general hitlerist și cîțiva 
subalterni s-au prezentat la garni
zoana orașului, cerînd să vorbească 
cu comandantul. Și, conform dispo
zițiilor primite, cererea nu le-a 
fost refuzată.

— Sînt șeful departamentului 
„Fremde Heere Ost“—a început 
generalul cu voce tăioasă.

— Ați fost.
— Dețin informații foarte im

portante pentru guvernul dv.
— Asta am auzit de multe ori în 

aceste cîteva zile. Sînteți general 
german și, deci, prizonier. Atît și 
nimic mai mult. Voi dispune să 
vă interneze.

Colonelul s-a ținut de cuvînt. 
După cîteva zile avea să afle însă
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că istoria relațiilor dintre S.U.A. 
și Germania nu s-a scris — în anii 
aceia sîngeroși — numai pe cîmpu- 
rile de luptă, ci mai ales în cabine
tele secrete. După puțină vreme, el 
avea să fie, poate, unul dintre 
numeroșii americani care l-au numit 
cu oroare pe generalul nazist „sinis
trul spion german cu cap pleșuv“.

Arogant, țeapăn și rece, prizo
nierul i-a aruncat din vîrful buze
lor, subțiri ca două lame, cu o 
ușoară ironie de loc voalată: „Vă 
felicit pentru captură. Anunțați 
însă serviciul secret că ați pus mîna 
pe Gehlen. Nu uitați: Geh-len!“ 
Acest Gehlen n-a așteptat prea 
mult pînă a fost interogat la Intel
ligence Center 7 al armatei ameri
cane din Wiesbaden. Apoi, cablul 
dintre Germania și S.U.A. n-a 
mai avut răgaz. Rapoarte, lămu
riri, informații suplimentare... Pro
blema depășea rețeaua europeană, 
întocmai ca și aceea a inginerului 
Wernher von Braun, constructorul 
rachetelor care au distrus orașul 
britanic Coventry. Și multă vreme 
după capitularea armatei hitleriste, 
Reinhard Gehlen și Wernher von 
Braun au fost singurii germani care 
au călătorit cu pașaport american, 
în avioane speciale americane,

Th. Oberlânder, 
deputat în par
lamentul de la 
Bonn și ex-mi- 
nlstru al lui A-

Re/cRu! 
nazist

Jet 
de ia '

între Germania și Washington, în
conjurați de onoruri, ca niște înalți 
demnitari ai Statelor Unite. La 
capătul conciliabulelor secrete din * 
capitala americană, Allan Dulles, 
șeful serviciului de spionaj al 
S.U.A., i s-a adresai lui Gehlen, des
tul de reverențios:

— Vă propun să organizați în 
Europa, pentru noi, ceva asemă
nător cu departamentul „Fremde 
Heere Ost“.

Iar Gehlen a răspuns, destul de 
răspicat:

— Nu fără condiții. în primul 
rînd, trebuie să am libertatea de 
a-mi alege singur colaboratorii. 
Aceia dintre ei care se află în dife
rite tabere de concentrare urmează 
deci să fie eliberați, la cererea mea. 
în al doilea rînd, voi lucra exclusiv 
pentru dv. numai pînă la recon
stituirea statului german. Din acel 
moment, mă voi pune din nou la 
dispoziția lui.

Allan Dulles nu trata pentru 
întîia oară cu spionajul german, 
încă în primăvara anului 1943, 
el s-a întîlnit pe teritoriul Elveției 
cu contele Hohenlohe. Acum însă 
era vorba de ceva cu mult mai im
portant: trebuia reînviat hitleris- 
mul, sub o altă formă.

Și Reinhard Gehlen a primit 
25 milioane dolari anual pentru a



constitui o nouă organizație de 
spioni, sabotori, diversioniști și 
asasini, cu tăișul îndreptat împo
triva țărilor lagărului socialist. în 
condiții istorice schimbate, noul 
„Fremde Heere Ost“ trebuia să 
fie o armă cu mai multe țevi în 
slujba „războiului rece". în 1959, 
tainul lui Dulles s-a majorat: Con
gresul american i-a pus la dispozi
ție aproape 4 miliarde de dolari. 
Pentru a avea o idee oarecare de
spre importanța acestei sume, tre
buie știut că în 1939 — anul izbuc
nirii celui de-al doilea război 
mondial — bugetul militar al Sta
telor Unite a însumat numai 1 mi
liard de dolari.

In 1945, spionajul american mai 
era un debutant. în 1960, numărul 
agenților lui Allan Welsh Dulles 
se ridică la peste 40.000 (după unii, 
chiar la 100.000). Numai în Europa 
activează peste 20 de organizații 
americane care se îndeletnicesc cu 
spionajul, diversiunea și sabota
jul. După modelul organizației lui 
Gehlen, acestea sînt formal niște 
instituții foarte onorabile: birouri 
de voiaj, birouri tehnice, firme co
merciale, centre culturale, ba chiar 
și instituții științifice. Directori, 
subdirectori, șefi de serviciu, func
ționari, dactilografe, oameni de 
serviciu — tot dichisul. Numai 
undeva, într-o cameră .ascunsă ve
derii tuturor, 3-4 persoane se 
întîlnesc periodic, discută îndelung 
și tainic, uneltesc.

De la Himmler la Globke
De altfel se mai pot enumera și 

alte deosebiri, în raport cu situația 
existentă în urmă cu 15 ani. în 
1945 Reinhard Gehlen primea solda 
în dolari, azi el o primește și în 
mărci. în 1945 Reinhard Gehlen 
se afla sub directa conducere a lui 
Allan Dulles — astăzi Dulles are 

un interpus, pe nume dr. Dans 
Joseph Maria Globke, care a fost 
mîna dreaptă a lui Himmler și 
Hitler, actualmente fiind, după 
însăși afirmația cancelarului de 
la Bonn, „cel mai bun prieten" 
al lui.

Dr. Globke a pus, în trecut, Ia 
dispoziția lui Eichmann — și nu 
numai a lui Eichmann — lagăre 
de concentrare, camere de tortură, 
camere de gazare, cuptoare de ex
terminare. Dr. Globke a avut un 
cuvînt greu — un cuvînt de ordin 
— în exterminarea a milioane de 
oameni nevinoVați, în aplicarea 
politicii de „germanizare" a Ceho
slovaciei, Poloniei, Alsaciei, Lo- 
renei.

Dr. Globke —- în calitate de 
mandatar al lui Hitler și Himmler 
— a pus în trecut la dispoziția lui 
Gehlen cei mai sadici dintre asasi
nii Gestapoului. Astăzi, în calitate 
de mandatar al lui Allan Dulles, îi 
oferă aceluiași Gehlen drept sediu 
— ce gest simbolic! — însăși vila 
de la Pullach a lui Rudolf Hess, 
fostul locțiitor al lui Hitler.

în 1945, dr. Globke mai exe
cuta ordine primite de la Himmler, 
deși el însuși avea destulă iniția
tivă. In 1960, el este acela care-i 
dă ordine lui Gehlen.

Dr. Globke este Himmlerul lui 
Dulles și al lui Adenauer.

Ce sînt „fantomele" lui Dulles
între anii 1939-1941, avioanele 

hitleriste au efectuat asupra teri
toriului sovietic peste 5.000 de zbo
ruri. De fiecare dată, Hitler sus
ținea — fără a se jena de ridicolul 
pe care-1 provoacă lipsa de fante
zie — că pilotul s-a rătăcit. Din 
„rătăcire" în „rătăcire" însă, s-a 
ajuns la război. Zborurile avioane
lor care-și „pierdeau orientarea" 
erau menite să se soldeze cu o ar

hivă de documente fotografice, 
fotografiile au apărut apoi în car
linga avioanelor care au bombardat, 
fără alegere, obiectivele militare 
ca și așezările omenești din Uniu
nea Sovietică.

între 1953-1956, avioane ame
ricane au efectuat peste 100 de 
zboruri asupra teritoriului sovietic. 
Și de peste 100 de ori, generalii și 
diplomații yankei s-au referit la 
„rătăciri" și „lipsuri tehnice". După 
ce au angajat rețeaua de spionaj 
a lui Hitler, și-au însușit și așa- 
zisele lui justificări. Numai că 
zborurile au continuat, ba chiar 
s-au și extins asupra teritoriului 
chinez, asupra R.D.G., Cehoslova
ciei, Bulgariei. Avioanelor „ră
tăcite" li s-au mai adăugat miile 
de baloane lansate în Uniunea 
Sovietică, în statele de democrație 
populară, firește „rătăcite" și ele, 
dar — ciudată coincidență! — în
cărcate cu material de propagandă 
tipic fascist, ba chiar și cu ma
terial de spionaj și arme.

Simplă coincidență? Fără îndo
ială că nu. Analogia dovedește 
pur și simplu, întocmai ca și Ia 
Hitler, o imaginație de-a dreptul 
debilă.

Reinhard Gehlen nici nu se stră
duiește măcar să fie inventiv; el 
se repetă. Pentru că nu numai meto
dele sînt hitleriste; avioanele cu 
pricina pornesc de Ia baze situate 
în sud-estul Angliei, în Grecia, în 
Turcia, dar în primul rînd în R.F.G. 
Numai că...

Se vorbește mult, în Statele 
Unite, despre „fantomele" lui Dul
les.

„Fantomele" lui Allan Dulles se 
împart în două categorii: cele me
nite să activeze în interiorul țărilor 
socialiste și „escadrilele fantomă". 
Piloții fantomă, de tipul lui Fran
cis Garry Powers, pornesc la drum 

cu un întreg aparataj de fototele- 
viziune și radiolocator!. „Ei pri
mesc ordine direct prin Allan Dpiles, 
Eisenhower și Herter", după cum 
arăta nu demult H: Baldwin, co
mentatorul lui „New York Times".

Este cazul să amintim însă că, 
dacă în urmă cu ani, un pilot 
american executa mai liniștit un 
zbor deasupra teritoriului sovietic, 
în contul soldei sale nu prea gene
roase, astăzi asemenea acțiuni sînt 
mai mult decît riscante. Poate de 
aceea un Powers este plătit cu 
enorma sumă de 30.000 dolari 
anual. Poate de aceea flotilei-spion 
care se aventurează în astfel de 
escapade i se spune „flotila-fanto- 
melor". După cum se știe, solda 
nu-i apără pe piloții-fantomă de 
primejdia de a deveni fantome pur 
și simplu. întocmai ca și pe spionii 
care acționează terestru. în cazul 
dintîi, se întîlnesc cu rachete care 
nimeresc cu multă preciziune Ia 
țintă. în cazul din urmă, sînt 
milioane de oameni care-și a^ără 
cu hotărîre cuceririle democratice.

Un Slavnov, instruit cu grijă la 
școlile americane de spionaj din 
Limburg și Fiissen (R.F.G.), este 
prins la frontiera sovieto-iraniană. 
Un Karoly Heidt, fascist maghiar 
fugit din Ungaria în 1944 și revenit 
în 1960 ca spion american sub nu
mele de Karl Smidt din Germania 
occidentală, este de asemenea cap
turat de organele de securitate. 
Eichmann însuși — ocrotit în Argen
tina timp de ani de zile sub numele 
de Ricardo Clemens — meditează 
actualmente în dosul gratiilor. 
După cum Theodor Oberlander 
nu mai este ministru, iar masca lui 
Globke a fost smulsă la rîndu-i. 
Adevărul, precum se știe, biruie.

Eichmann — Globke — Dulles... 
Un cerc al morții, care va fi sfărî- 
mat.

UELEGI LE LOR
Milioane de oameni nevinovați aruncați în dosul sîr 
mei ghimpate a lagărelor de concentrare hitleriste și 
arși în crematorii (1), femei și copii uciși bestial (2), 
orașe transformate în ruine și scrum (3), un genocid 

cum n-a cunoscut pînă atunci omenirea (4).



cu apă caldă în

5 miliarde de lei. 
apartamente s-au

predat în cursul anului 1960, depășind cu 16.000 de apartamente prevederile Directivelor Congre
sului al II-Iea al Partidului. Iar între 1960-1965 Congresul al III-lea al Partidului a hotărît 
construcția a peste 9 milioane de metri pătrați suprafață, ceea ce reprezintă nu mai puțin, de 300.000 
de apartamente noi, dintre care 37.000 vor fi construite numai în cursul acestui an.

Am să dau și date, și cifre. Dar pentru cei cu părul nins la timple, foști locuitori ai „micu
lui Paris" de pe vremuri, nu e nevoie de aceste noțiuni contabile. Amintirile nu s-au colbăit. 
Dimpotrivă. Ele răsar vii cu fiecare bloc nou ridicat, cu fiecare metru de stradă și bulevard 
proaspăt croit.

Vă reamintiți desigur voi, foști chiriași ai cîrciumarilor, stănibarilor, precupeților, vădu
velor de colonei și ai societăților anonime „cu capital deplin vărsat" din micul și blestematul 
„mic Paris"! Povestiți asta tinerilor sau celor care nici n-au observat cum și cît de repede 
dispar mahalalele în anii regimului nostru popular. Explicați-le că prin locurile unde trec 
azi largile bulevarde asfaltate, cu plantații de copaci și stîlpii luminii electrice, șerpuia un drum 
hîrtopit de țară, în care bălțile, lăcanele și țînțarii purtători de boli își aveau nederanjat sălaș. 
Socotiți-le cu miile, bordeiele și coștolibele igrasioase, insalubre, dărîmate pentru ca în locul 
lor să se ridice azi blocurile moderne în care soarele să pătrundă prin ochii largi ai ferestrelor 
Și comentați adevărul transformării și ridicării nivelului de trai al truditorilor din fostul „Paris 
bis", transformare strălucit evidentă chiar și numai prin electrificarea, canalizarea și pavarea cartie
relor care altădată erau mahalalele fetide, uitate de dumnezeu și de edili.

Cine locuiește azi în aceste noi blocuri ce se ridică la tot pasul și mai cu seamă pentru cine 
se construiesc?

Dintr-o sută, dintr-o mie și zece mii de foști locuitori ai mahalalelor lacustre, inundate 
în praf și noroi, spicuim la întîmplare unul, două, trei nume: Hristescu Gheorghe, mecanic, cu 
soția și patru copii; Tender Grigore, muncitor geamgiu, cu soția și patru copii; Pantezescu Ion, 
electrician, cu soția și trei copii.

Bloc nou, modern... Ferestre mari, luminoase... Calorifer... Baie 
permanență... Ascensor...

Musafir ocazional: rudele și prietenii.
Musafir permanent: soarele, bunăstarea și fericirea.
Am dat date. M-am angajat să dau și cifre:
Numai între 1956-1960 statul a alocat pentru construcții de locuințe 

63.000 de locuințe au fost construite pînă la sfîrșitul anului 1959. 31.000 de

„Micul Paris" din „Belgia Orientului", capitala „țării Iui Hiibsch", cum avea obiceiul burghe- 
zimea să spună, a devenit capitala unei țări socialiste — un oraș șantier, un oraș al grădinilor, 
așa cum l-au numit numeroși străini care l-au vizitat.

Iată acum cîteva imagini din Bucureștiul de ieri, din așa-zisul „mic Paris", alături de 
cîteva imagini de astăzi din București — Capitala construcțiilor rapide, a parcurilor, muzeelor, 
din Capitala înfloritoarei noastre republici.

Maria ARSENE

lată fostul hotel .Splendid". După 
război nu au râma* din el dectt 
coaste de zid afumate, Jumătăți de 
balcoane sprijinite In aer, moloz șl 
ruine. Ce am făurit noii Palate din 

beton *1 cristal.

MBS



Clădirea terminată doar pfnă Id... temelie a proiectatului 
Senat de pe chelul Dîmboviței a Intrat In legenda Bucu- 
reștiulul ca un simbol al neputinței șl turpitudinii mora
vurilor burghezo-moșiereștl. Abia In vremea noastră se 
(nalță acolo o clădire adevărată. în locul paraginii ce era 
pe vremuri axil pentru borfași ți pentru toți dezmoșteniții 
soartel, azi se finisează un nou bloc modern cu 19 etaje.



La doi pași de Capșa... Puzderie de fir
me și reclame mincinoase își întindeau re
țeaua de păianjen. O clădire monumen
tală le-a luat locul ștergînd cu mistria și 

ciocanul rușinea șl ticăloșia.

în locul vechii clădiri a Operei, dărîmate 
de cutremur și lichidată de bombarda
mentele hitleriste, pe fostul teren al Tea
trului Liric, am construit un uriaș și masiv 
bloc de locuințe cu opt etaje; iar pentru 
lăcașul de cultură, am înălțat în piața 
Cotroceni mărețul Teatru de Operă și 

Balet.
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Au dispărut sumbrele 
clădiri boierești, înlo
cuite cu șirul luminos al 
blocurilor muncitorești 
chiar în inima Capita
lei, în Piața Romană.



INTERVIU MACABRU
de Sergiu FĂRCÂȘAN

Cu contorul Geiger în mînâ, 
un „scafandru" atomic caută să 
socotească numărul impulsuri
lor pe care le dau radiațiile 
pe minut și, dacă se poate, 
numărul probabil al morjilor.

— Din ce cauză ai murit, 
pompier?

— Nu știu, nu mi s-a spus 
încă. 4

ucrurile s-au petrecut nu de
mult, în împrejurimile Pari
sului, pe o linie de centură. 
Se vedeau îngrămădite vagoa
nele unui tren de mărfuri, ale 
încă unui tren, de pasageri, 

mai multe automobile răsturnate, 
alte trei în flăcări, pompieri, bran
cardieri, jandarmi, doctori, poli
țiști... Iată că apar și „scafandrii 
atomici", înarmați cu contoare 
Geiger, aparate care semnalează ra
dioactivitatea; scafandrii poartă 
echipament de protecție împo
triva radiațiilor atomice.

Pe jos, o grămadă de corpuri 
omenești.

Ce s-a întîmplat? Dacă-i vorba 
de vreo catastrofă atomică,’ atunci 
numărul celor întinși pe jos e 
ridicol de mic; dacă însă nu-i vorba 
de asta, atunci de ce contoarele, 
„scafandrierii", mașinile în flăcări, 
trupurile întinse pe jos?

Cel mai simplu lucru ar fi de 
întrebat înseși aceste trupuri. Căci 
ele aparțin unor oameni vii, deși 
poartă pe deasupra tăblițe cu in
scripția MORT sau RĂNIT.

— Ce-i cu dumneavoastră? — l-a 
întrebat pe unul dintre „morți" 
corespondentul ziarului „Libera
tion".

— Sînt mort — a răspuns el de 
jos.

— Dar ce-ați pățit?
— E prea complicat ca să spun.

Citiți tăblița ; scrie exact.
Pe tăbliță stătea scris: „Contuzie 

craniană extrem de puternică. De
presiune importantă la palparea 
regiunii parietale drepte".

— Ești mort I — i-a strigat în 
acel moment un adjutant care toc
mai trecea în fugă — fii cuminte, 
n-ai voie să te miști!

— De ce ați murit? —întreabă și 
o cucoană sanitară.

— Mă scuzați, doamnă, dar nu 
mai am voie să mă mișc.

între timp scafandrii au pus 
într-un container de plumb ceva ce 
seamănă a bombă. E cobalt „ra
dioactiv", căci autoritățile fran
ceze au organizat un „exercițiu", 
o catastrofă atomică.

De cîțiva ani asemenea exerci
ții au loc toată ziua-bună ziua 
în Statele Unite. După cît se vede 
însă și celelalte țări din N.A.T.O. 
se molipsesc și încep să mărească 
numărul catastrofelor atomice, mai 
ales de cînd prin planul de creare 
a „celei de-a patra forțe atomice — 
N.A.T.O.", urmează ca Germania 
Federală să posede nu numai arma
ment atomic, ci și explozibili 
atomici.

Exerciții de acest soi au loc ade
sea, mai ales în școli, copiilor spu- 
nîndu-li-se că au fost asfixiați, 
azvîrliți de șocul bombei, arși de 
vii, îngropați sub ziduri, sfîrtecați, 
intoxicați cu gaze care atacă pie

lea sau, mai modest, împușcați. 
Numai că în cazul unui cataclism 
atomic, toate aceste exerciții nu 
ar putea salva nici măcar o viață 
de om și nu ar putea feri pe nimeni 
nici de a fi îngropat și înăbușit sub 
ziduri, nici de a fi sfîrtecat, nici de 
ardere. Ele au doar rolul de a 
pregăti calea, de a intoxica oame
nii cu atmosfera de război, de a le 
urzica pielea cu acizii resemnării, 
fricii și isteriei.

De altfel oamenii știu bine că, 
dacă se ajunge să se dea glas 
armelor nucleare, nu tăblițele și 
nu exercițiile prostești vor putea 
înlătura catastrofa. De aceea, 
dacă o mînă de jandarmi și pom
pieri sînt plătiți să se întindă pe 
jos și să facă pe morții în păpușoi, 
în schimb oamenii vii din Franța și 
din toate țările lumii, dimpotrivă, 
se ridică în picioare, se ridică la 
luptă, pornesc pe străzi — iar tă
blițele pe care le țin deasupra 
capului nu poartă inscripția „Mort 
în urma radiațiilor de cobalt, 
pielea arsă, părul căzut, urmașii 
degenerați", ci: „Să fie scoasă în 
afara legii arma atomică!", „Să 
înceteze experiențele cu armele 
atomice!", „Să nu se dea arme nu
cleare Germaniei occidentale!", 
„Vrem dezarmare!", „Coexistență 
pașnică I"

Iar viitorul este al acestora.



Muntele acesta nu-i alcătuit nici din piatră fi nici măcar din pă- 
mînt, ci din coji de semințe de floarea-soarelui — deșeuri ale 
fabricii de ulei „Interindustrial", înainte acest deșeu se ardea, iar 

acum el se transformă în cisterne de furfurol.

NU TOT CE-I DEȘEU 
SE ARUNCĂ...

CARIA DENTARĂ
POATE FI EVITATĂ

Prof. univ. Csogor Lajos (stînga) și 
conferențiarul Guzner Miklos, de la 
Clinica de stomatologie din Tg. 
Mureș, care au întreprins ample cer
cetări în regiunea Mureș - Auto
noma Maghiară pentru stabilirea 
corelației dintre prezența fluorului 
în apa potabilă și frecvența cariilor 

dentare.

Ori de cîte ori spargeți 
între dinți o sămînță de 
floarea-soarelui, gîndi- 

ți-vă că în clipa aceea irosiți o 
picătură de untdelemn. Un 
astfel de reproș — făcut de
sigur în glumă — constituie to
tuși un îndemn împotriva risi
pei de semințe producătoare de 
ulei. în raport direct cu pro
gresul chimiei, îndemnul res
pectiv poate fi extins: nu ri
sipiți nici măcar cojile se
mințelor! Din ele — mai exact 
din pentopanul pe care-1 conțin 
— se naște un produs de o de
osebită valoare: furfurolul! Lu
crul acesta îl cunosc mai bine 
chimiștii și — în ultimul timp 
— specialiștii în uleiuri vege
tale.

De curînd s-a și trecut la 
crearea unei industrii de fur
furol în care materia primă nu-i 
altceva decît un deșeu: cojile, 
socotite pînă acum fără valoare, 
ale semințelor de floarea-soare
lui. în acest scop o mare insta
lație de acest fel a fost înălțată 
la Oradea. Instalația a fost uti
lată cu mașini moderne pro
duse în țară și de curînd a în
ceput să producă furfurol.

Fabrica respectivă constituie 
de fapt o secție a întreprinderii 
„Interindustrial“, la rîndul ei 
una din cele mai mari fabrici de 
ulei comestibil. Ea se află deci 
exact acolo unde se găsește și 
materia primă: cojile. Aceleași 
coji cărora pînă acum nu li se 
găsea altă întrebuințare decît 

de a fi arse în cazanele fabricii 
de ulei.

Desigur că deocamdată nu 
toată lumea știe ce-i furfurolul. 
Ce zic lexicoanele de speciali
tate? Ulei de... tărîțe! Deși fur
furolul se poate fabrica dintr-o 
mie și una de alte produse sau 
ingrediente vegetale, începînd 
cu ghinda și terminînd cu stuful. 
La ce-i bun? La ce nu-i bun?! — 
spun chimiștii. E un solvent. 
In primul rînd cu ajutorul fur- 
furolului se obțin uleiuri mine
rale superioare —. de aceea este 
foarte folosit în industria petro
liferă; apoi îl găsim prezent în 
procesul de fabricare a cauciu
cului sintetic, a maselor plas
tice, a medicamentelor etc. etc.

Nu ne oprim aici. O dată cu 
furfurolul, alambicurile com
plexei instalații de la Oradea 
vor putea extrage în viitor din 
„neînsemnatele" coji de semințe, 
acid acetic, alcool etilic, acetonă. 
Mai departe: deșeul care rezultă 
din valorificarea deșeurilor este 
la rîndul lui utilizabil. El poate 
fi folosit ca fertilizant al solu
rilor cultivabile. Niște grădinari 
amatori, folosind deșeul respec
tiv — adică ce a rămas din co
jile de semințe de floarea-soare
lui după ce din ele s-a extras 
furfurolul, acidul acetic și ace
tona — au recoltat niște legume- 
gigant.

Și toate astea dintr-o biată 
coajă de sămînță pe care o dis
prețuim...

F. URSEÂNU

în această Instala
ție, asemenea unul 
uriaș alambic, co
jile de semințe de 
floarea-soarelui, 
după ce au fost tra
tate cu acid sulfu
ric și aburi, se trans
formă tn furfurol.

Știați că fluorul —■ acest metaloid gazos, 
de culoare galbenă-verzuie — asigură 
sănătatea dinților?

Acest adevăr a fost stabilit de cercetările 
făcute de savanții din multe țări, iar una 
dintre primele lucrări care tratează problema 
corelației existente între prezența fluorului 
în apa potabilă și frecvența cariilor dentare 
aparține savantului sovietic Lukomski și a 
apărut în anul 1938.

Eficacitatea fluorului în combaterea cariilor 
dentare a fost cercetată și de un colectiv al 
Clinicii de stomatologie de pe lîngă Institutul 
de medicină și farmacie, în colaborare cu 
Institutul de igienă din Tg. Mureș. Examinînd 
un număr de 2.393 elevi între 7 și 15 ani, din 
Tg. Mureș — unde apa potabilă este foarte 
săracă în fluor — cercetătorii au constatat 
o frecvență deosebit de mare a cariilor den
tare. în schimb, la Bilbor, unde apele fîntîni- 
lorși ale izvoarelor sînt cele mai bogate în 
fluor din țară, frecvența la copii a cariilor 
dentare e foarte redusă. Aici n-a fost găsit 
măcar un singur caz de carie a incisivilor, 
iar cariile molarilor sînt foarte rare și super
ficiale. Pornind de la rezultatele acestor 
cercetări, s-a pus problema fluorizării apei 
potabile în mai multe orașe, la început cu 
titlu experimental. Primul oraș din țară 
dotat cu o instalație de fluorizare a apei 
potabile este Tg. Mureș. Instalația, proiec
tată și construită de către un colectiv de 
specialiști din acest oraș, funcționează în 
bune condițiuni de la începutul anului I960, 
contribuind la prevenirea cariilor den
tare, mai ales la copiii pînă la vîrsta de 
13-14 ani, cînd se formează dantura. Fluorul, 
intrînd în compoziția smalțului, îi dă o mare 
rezistență la carie.

Ștefan IZSÂK

Introducerea soluției saturate dz 
fluorosilicat de sodiu în instalația 
de fluorizare o apei. Nu este o 
operație nocivă, totuși necesită unele 
măsuri de precauție. Substanțele 
toxice utilizate la fluorizarea apei 
vor deveni în instalație cu totul 
inofensive... .Ofensive" doar pentru 

caria dentară.

Fotografii de 
HARAGOS Zoltan



PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
DUPĂ TIZIAN — UN SNYDERS

— La „Bruckenthal" s-a mai identificat un tablou celebru —

S-A DESCHIS NOUA 
STAGIUNE ORÂDEANĂ

Acesta este tabloul „Vînătoarea tic 
mistreți" de Snyders, pictorul flamand 
din secolul al XVH-lea, care a lăsat 
posterității unele din cele mai fru
moase pînze cu subiect animalier. 
Tabloul, identificat recent ca origi
nal. se găsește la muzeul „Brucken- 

thal" din Sibiu. —>

Un colț din faimosul depozit al 
muzeului „Bruckenthal" din Sibiu — 
„camera cu 70 de pereți”, în care 
aproape 300 de „anonimi", flamanzi, 
olandezi, italieni, germani, aș
teaptă să fie identificați. Tainele 
acestui depozit ne rezervă proba
bil încă multe surprize. De aici, 
săptămînile trecute a „izvorît” și 
„Vînătoarea de mistreți" a lui 

Snyders. .

Titlul de mai sus va 
mira poate pe unii ci
titori. Cum se poate 
ea, într-o perioadă în 

care stagiunea tuturor tea
trelor din țară e în plină 
desfășurare, la Teatrul de 
Stat din Oradea abia să se 
ridice pentru prima oară 
cortina? Și totuși acesta 
e adevărul, pentru că se
diul teatrului a fost expus 
unei mari renovări.

Fără a mai aștepta data 
etnd constructorii vor ter
ming finisarea clădirii, 
colectivul teatrului s-a de
plasat în Orașul dr. Petru 
Groza și a deschis în sala

clubului de acolo noua 
stagiune a teatrului oră- 
dean. Piesa prezentată cu 
acest prilej a fost „Nedeea 
inimilor" de Radu Theo
dora. Inspirată din viața 
ciobanilor și a celorlalți 
oameni ai muncii dinlr-o 
stină cooperat istă di a mun
ții Banatului, piesa e axa
tă' pe un puternic conflict 
social bine reliefat de re
gizorul Dan Alcxandrescu. 
Se remarcă din distribuție 
Vera Varzopov (Votca), 
Eugen Tugulea (Scordilă), 
Constantin Simionescu 
(Ilie Jura), N. Toma, 
I. Iliescu si C. Schițcu.

TRAPEZ
ANSAMBLUL AERIAN DE ZBURĂTORI

Ț fă amintiți desigur: săptămînile trecute, un Tizian 
1/ veritabil a fost identificat de către colectivul gale- 
* riei de artă plastică a muzeului „Bruckenthal" din 

Sibiu. Descoperirea a produs un interes deosebit in 
lumea amatorilor de pictură — în special în Italia, 
patria marelui pictor.

Iată insă că imediat după această descoperire, colec
tivul aceleiași galerii, condus de tov. Tudor Ionescu, a 
stabilit paternitatea unui alt tablou celebru. Este vorba 
de opera unuia din cei mai mari pictori animalieri ai 
secolului al XVII-lea, flamandul Frans Snyders. Ta
bloul — de mari dimensiuni — reprezintă o vinătoare 
de mistreți. Pînza respectivă, provenită din colecția lui 
Bruckenthal, fusese considerată la începutul secolului 
drept copie. Cercetarea paternității tabloului a durat 
peste doi ani și la stabilirea adevărului a contribuit 
rezultatul unor investigații făcute la muzeul din Alger — 
acolo unde se află o altă plnză a lui Snyders reprezen- 
tînd un detaliu al „Vinătorii de mistreți" aflat la Sibiu.

Tabloul respectiv, după ce a stat atîția ani în depo
zitul „Bruckenthalului" — acolo unde-și fac „carantina" 
sute de pinze ce așteaptă a fi identificate — trece, acum 
în galeriile de artă ale muzeului..

F. U.

Am asistat nu demult la repetițiile ansamblului 
aerian de zburători ai Circului de Stat din Bucu
rești. Pregătea un număr nou, atractiv și, bine
înțeles, deosebit de palpitant. Cu tot iureșul repe

tiției, între două „salturi mortale", am reușit să-i 
răpesc eîteva clipe maestrului zburător Traian Ganea. 
L-am rugat să ne spună eîteva cuvinte despre noul 
număr pe care îl pregătește pentru viitoarea premieră. 
Trupa de zburători Ganea s-a mărit. Ea are astăzi 
7 artiști. Trapezul — ne-a spus artistul — încetează 
să fie exhibiția a 2-3 virtuoși. Spectaculozitatea pro
vine din varietatea exercițiilor executate cu o precizie 
matematică de un ansamblu mărit de artiști. în acest 
fel se reduce mult și din coeficientul de periculozitate 
ce caracterizează trapezul.

Spre deosebire de numerele vechi de trapez, noul 
complex de sărituri combinate va fi realizat la o înăl
țime mai mare. La 15 metri înălțime, Marcel și Liliana 
Cassian, Aurelia și Iosif Kăszegi vor executa o fantezie 
care vrea să simbolizeze lansarea unei rachete cosmice. 
Dedesubtul lor, la 10-11 metri deasupra solului, va 
liicra, pe două linii paralele, trupa propriu-zisă de 
zburători. Pe curînd, deci, în arena circului.

T. BUCUR

CE E NOU ÎN LIBRARII

MELOMANII DIN OLTENIȚA 
AȘTEAPTĂ...

...La început — era prin 1959 — a fost un 
recital popular: un clntăreț cunoscut, o pianistă 
valoroasă, o prezentare atractivă. Și totuși n-a 
plăcut. Au venit puțini ascultători.

Dar Filarmonica a continuat să trimită for
mații. Ca rezultat, astăzi, după doi ani doar, 
stnt numai săli pline. Se dau concerte simfo
nice, corale, cicluri de lecții, iar numărul as
cultătorilor crește mereu.

...Cele de mai sus s-au petrecut la Oltenița. 
(Și nu numai acolo). Sala de concerte și or
ganizatorul acestor manifestări: clubul Șantie

relor navale, ai căror muncitori și tehnicieni au 
devenit pasionați iubitori de muzică.

Din păcate, de la mijlocul lunii noiembrie 
1960 formațiile Filarmonicii de stat „George 
Enescu" n-au mai făcut nici o deplasare la Ol
tenița și nici în alte locuri. Cauza: lipsa mij
loacelor de transport. Aceasta în timp ce Tea
trul de Operă și Balet, Teatrul Național „I. L. 
Caragiale”, Teatrul Municipal, Teatrul Munci
toresc C.F.R. Giulești și numeroase altele dispun 
de autobuze proprii cu care pot organiza oricînd 
deplasări.

Melomanii făuritori de nave din Oltenița și 
alți tovarăși de-ăi lor nebucureșteni așteaptă 
cu nerăbdare ca Ministerul Învățămîntului și 
Culturii să rezolve această problemă... nemu
zicală și totuși muzicală.

— „Viața lui Grachus 
Babr-uf de Ilya Ehren
burg. Tradusă pentru pri
ma oară în romînește, lu
crarea lui Ehrenburg se 
caracterizează prin înalta 
ei ținută literară și o bo
gată documentare.

— „Cupa cu garoafe" 
este titlul recentului vo
lum de poezii de dragoste 
datorit lui Eugen Frunză. 
O carte care satisface gus
turile tuturor categori
ilor de cititori.

— „Enigma Otiliei" de 
G. Călinescu, cel mai bun 
roman scris de acest scri
itor în perioada dintre 
cele două războaie, o ade
vărată frescă a unei so
cietăți în plină descom
punere, s-a editat într-un 
tiraj de mase ta „Biblio
teca pentru toți”.

— „Soluția a patra" de

I. Ludo, un virulent pam
flet antiimperialist, a 
fost reeditată ta Editu
ra Tineretului.

— „A doua, liderele" de 
Dragoș "Vicol înmănun
chează uu număr de nu
vele inspirate atît din 
viața trecutului cit și din 
cea actuală a oamenilor 
din Moldova de nord.

— „Evocări" de FI. 
Georgescu și Al. Cebuc, 
un volum care-și propune 
să reconstituie lupta 
P.C.R., evocînd locuri și 
case din București unde 
s-au desfășurat în trecut 
mare parte din acțiunile 
din ilegalitate ale par
tidului.

— Din ciclul „Desculț" 
al lui Zaharia Stancu au 
apărut trei volume: „Clo
pote și struguri”, „Prin
tre stele” și .Carul de foc*.

ROZA VIATURILOR

■ V-ați întrebat vreodată cîtă hîrtie se consumă în 
lume pentru tipărirea ziarelor și revistelor? Iată 

eîteva cifre: în 1855, 12 milioane tone; în 1965 va fi 
nevoie de 17 milioane tone, iar în 1975 de 26 milioane 

tone.

■ „Nu vom coborî 
în adîncul pămîn. 

tuluî pentru ocupanții 
americani: afară cu 

ei!“—spun eroii piesei 
„Lupta minerilor din 
Miike", pe scena celui 
mai tînăr teatru japo
nez, „Ansamblul mo
dern dramatic", de sub 
conducerea lui To- 
moyoshi Murayama. 
Teatrul și-a propus să 
facă cunoscute publi
cului japonez marile realizări dramatice progresiste.

■ „Atlasul Lunii”, în
tocmit de Academia 

de științe a U.R.S.S., a 
fost propus pentru premiul 

Lenin pe anul 1961. După 
cum se știe, atlasul a 
fost realizat după ce s-a 
reușit fotografierea părții 
invizibile a Lunii care, 
spre deosebire de partea 
vizibilă, are mai puține 
„canale" și „mări", dar 
foarte multe cratere de 
vulcani. Una din foto
grafiile atlasului ne arată că misiei le Lunii sînt 
asimetrice. Atlasul conține în total SO de fotografii.

■ 30 de diapozitive colorate, cuprinzînd reproduceri 
după lucrările marelui pictor italian din epoca 

Renașterii, Masacio, au fost de curînd realizate de 
U.N.E.S.C.O. în scopuri educative. Diapozitivele pre

zintă între altele faimosul tablou „Izgonirea lui Adam", 
precum și minunatele fresce păstrate în bisericile 
din Florența.

■ O sută de volume 
cuprinzînd date 

geografice, istorice, 
filozofice, beletristice, 

artistice și medicale 
vor fi tipărite în ur
mătorii cinci ani de 
către guvernul indian 
în scopul ușurării ac
țiunii de educare a 
maselor largi. Res
ponsabilitatea tipări
rii volumelor — în 
toate cele 14 limbi 
ale Indiei — a fost încredințată cunoscutului scriitor 
și activist pe tărîm obștesc dr. Mulk Raj Anand.



se pregăteau să-și facă.

REMINISCENȚA

INTIMPLARI CU HAZ
Povestește

Korsakov.

asta constituie începuturile .și

„Cărăbuș" 
pentru că

...Păi cam de la 
citire și mai înainte,

ANTONESCU-CÂRABUȘ

bușului" de Rimski 
ca să-l aduc în temă.

Haina încheiată la toți 
nasturii. Tunsoare „re- 
glementară". Pantofii 
lustruiți, să-ți faci 

mustața în luciul lor. Gata! 
Putem ieși la raport:

— Să trăiți!
Din cadrul ușii, Ion Antonescu- 

Cărăbuș mă privește nedumerit. 
Să trăiți! — repet' eu în poziție 
de drepți. V-așruga o... învoire... 
știți... eu n-am mai fost acasă... 
la dv. și aș dori să ne povestiți 
niște întîmplări cu haz.

— Vă rog să intrați!
Dacă nu mi-a spus „culcat" 

și „la mine fuga marș" s-a în- 
tîmplat o minune! De cînd îl 
știu. Antonescu-Cărăbuș joacă 
„majuri" din vechea armată. Pro
babil că l-au avansat — îmi spun 
și, întrînd, fredonez „Zborul cără-

CONCURENTA

La Paris a fost organi
zată o expoziție cu lucrări 
de pictură, sculptură și 
artizanat, executate de 
pacienții spitalelor de 
psihiatrie. (în Franța, din 
două paturi de spital, 
unul e ocupat de un bol
nav mintal).

La Paris... Palais d' Orsay... 
Tuș, gravură-n lemn, ulei... 
Creatorii — amatori...
Cei dinții vizitatori 
Fură niște-abstracționiști 
Creatori-profesioniști, 
Care-n timp ce vizionară, 
„Operele" — exclamară: 
„Âsta-i plagiat curat! 
Cum de s-au încumetat? 
Ne iau pîinea de la gură 
Cu a lor plagiaturi! 
Nu-s artiști abstractizați! 
Nu-s nebuni adevărați! 
(Arta noastră s-o vedeți — 
Numai cai verzi pe pereți!) 
Decît noi sînt mai prejos: 
Au un stil prea... sănătos! 
(Ce-i dacă-s la psihiatrie ?!) 
Insistăm deci cii tărie: 
Să se-nchidă expoziția, 
Că de nu chemăm poliția!"

Cică, după demonstrație 
Fură duși la consultație 
Și ținuți în 
Spre urgentă

continuare 
internare...

PESCADOR

reflectă greutățile prin care am 
trecut. Știți că patronii nu ne 
puneau garderobă Ia dispoziție. 
Aveai haine? Jucai! Dacă nu... 
ori nu jucai, ori luai totul cu 
chirie și plăteai... dacă aveai cu 
ce. Prin culise roiau telali avînd 
fracuri, cămăși albe, cravate co
lorate etc. Tenorul Petculescu și 
cu mine — ca și atîți alții — 
luam cu chirie, dar plata o fă
ceam cu întîrziere. Cînd ne în
colțeau creditorii amenințîndu-ne 
că ne retrag... cămășile, jucam 
„teatru în teatru". Ori eu, ori 
Petculescu — după caz— simțind 
apropierea creditorilor, ieșeam 
în culise și țipam: „Fraților! A 
înnebunit Petculescu! Umblă cu 
revolverul încărcat și vrea să 
tragă! Săriți, fraților!"

Bineînțeles că nici unui credi
tor nu-i surîdea un asemenea 
duel și astfel căpătăm răgazul 
de 24 ore ca să... împrumutăm 
banii necesari pentru chirie. 
Numai că un asemenea spectacol 
nu jhitea să țină multă vreme... 
afișul! Și iar nu jucam o vreme...

...Jucam rolul unui șomer care 
furase o lădiță cu alimente și 
pe scenă avea loc procesul. Lădița 
— corp delict — se afla pe masa 
judecătorilor. Eu eram în boxa 
acuzatilor și la cererea judecăto
rului urma să arăt cum am făptuit 
furtul. Mă apropiam de masă și 
...furam lădița. într-unspectacol, 
la cererea judecătorului, m-am 
apropiat de masa pe care se afla 
lădița și, vrînd s-o ridic, am tras 
de ea. De prisos! Nac Roman îmi 
jucase festa, bătînd-o în cuie. 
Am tras desperat dar n-am putut 
s-o mișc. Publicul se tăvălea de 
rîs. Am așteptat o clipă și apoi 
am rostit:

— Vedeți că sînt nevinovat? 
Cum era s-o fur, cînd eu n-am 
putere nici s-o mișc?!...

...știți că multă vreme am fost 
folosit ca să reprezint pe scenă 
chipul odios al majorului din 
armata de altădată. Dar n-ain 
fost avansat „plotoner" chiar atît 
de repede. Incendiul de la teatrul 
„Vox" m-a surprins încă „soldat", 
într-o revistă cu Tănase. în pri
mul moment am ieșit în stradă, 
apoi ne-am înțeles' să salvăm 
ce se mai putea salva din scenă. 
Dar eu n-am putut face nimic, 
pentru că, în stradă, un plutonier 
de pompieri m-a înșfăcat și m-a 
pus să trag Ia pompă. Am protes
tat, m-am opus, am explicat că 
sînt actor... Nimic! Mi-a „ars" 
două perechi de palme și... am 
tras. A mai „tras" el — în mine 
— am mai tras eu la pompă... și 
dimineața ne-am lămurit. Din 
noaptea aceea, mă ardea mereu 
„focul" să ajung căpitan de pom
pieri și să-I am în companie pe 
majurul cu pricina...

...Trebuie să vă spun că pe vre
muri, în turnee, unele spectacole 
se jucau în mare viteză pentru ca 
trupa să nu piardă trenul res
pectiv.

Ne aflam cu teatrul „Cărăbuș" 
în turneu la Constanța. Jucam 
un rol mic. Solicitam comperului 
permisiunea de a-mi arăta ta
lentul de prestidigitator. El îmi 
ceda locul pe scenă, eu băteam 
din palme să mi se aducă o bucă
țică de placaj din culise și... 
tăiam placajul cu ferăstrăul, ini- 
mînd exagerat efortul făcut. Asta 
era tot..

Cînd mi-a venit rtndul, am 
intrat în scenă, am bătut din 
palme și am rămas îngrozit cînd 
din culise a apărut cineva nu cu o 
foiță de placaj, ci cu o „blană" 
de lemn de un metru și groasă cît 
un butuc. Am înțeles că mi se 
.joacă o farsă. M-am așternut pe 
tăiat, cu o conștiinciozitate mai 
rar întîlnită... Ferăstrăul era 

subțire. Cei din culise, văzînd 
calmul cu care tăiam, s-au alar
mat, făcîndu mi semne desperate; 
apoi l-au chemat pe Tănase care 
mi-a șoptit: „Lasă prostiile că 
pierdem trenul!"... Ce să vă mai 
spun? Sala se zguduia de rîs și 
eu... hîrșt! hîrșt!... calm, con
știincios de parcă eram în curtea 
gospodăriei mele! Nu m-am 
lăsat pînă n-am tăiat lemnul... 
Tăiatul m-a costat cam scump, 
tocmai pe mine care mă osteni
sem atîta: Tănase mi-a reținut 
leafa pe trei zile pentru ca pier
dusem trenul... Dar tot el m-a 
iertat pe urmă...

...îi păstrez Iui Tănase o amin
tire neștearsă... Bustul lui din 
holul teatrului este munca și 
omagiul meu.

— Alte întîniplări?
— Drepți! S-a terminat ora de 

instrucție... Mă duc la repeti
ție...

Ordinul nu se discută! Am 
făcut... sînga-mprejur...

Interviu luat de S. M.RUSU

PRINCIPIILE LUI HARALAMBIE

a n materie de educație, prie- 
I tenul meu Haralamble se 
I conduce după un principiu 

foarte asemănător celui prac
ticat odinioară de răposatul Moș 
Teacă: „Săfim aspri, dar severi".

Intr-o seară, Haralamble m-a 
Invitat la el acasă. Marinei, 
feciorul său,zburda bineînțeles eu 
tot elanul celor cinci anișori. La 
un moment dat. Marinei se urcă 
pe un scaun și de acolo, cățărîn- 
du-se mai departe, încercă să 
ajungă la borcanul cu dulceață 
așezat sus, pe bufet.

în răstimp, Marinei execută 
o adevărată echilibristică, în 
speranța că va ajunge la borcan. 
Haralamble, fără să se miște 
de la locul său, scoase un strigăt: 
„Marinei, vrei să mănînci bă
taie?" „Nu, tăticule, vreau să 
mănînc dulceață!" Și pînă să 
se dezmeticească, Haralamble îl 
înhăță de fundul pantalonilor, 
îl smulse jos de pe scaun șl în
cepu „ora de educație": „Dece 
te-ai urcat pe scaun?"—îl întreba 
el amenințător, în pauzele dintre 
palme. „Fiindcă altfel n-ajun
geam la bufet"—hohotea Marinei. 
„N-ajungeai? Ei uite, acum o 
să-ți ajungă! Tine!... Poftim!" 
Și Haralamble îi administra e- 
nergic principiile sale educative. 
„Dacă te răsturna! și te loveai la 
ochi — continuă el, plesnindu-1 
peste obraz — ce se întîmpla 
atunci?" „Atunci mă durea o- 

. chiul, da-n schimb nu mă durea 
restul!“—urla Marinei,țlnîndu-se 
cuomînă de falcă și cu cealaltă de 
fundul pantalonilor. „Dar pen
tru ce mă bați,tăticule?"—adăugă 
el. „Mal întrebi pentru ce, obrăz
niciile? Ca să te doară!" „Păi 
dacă mă răsturnam de pe scaun, 
nu mă durea?" „A, după ce că 
ești aieastîmpărat, mai faci și 
pe Spiritualul? Poftim! Ține! 
încă una! Și încă una ! Altă dată 
să asculți ce-țl spune tăticu’!" 
„Ce să ascult, tăticule — zbieră 
Marinei—că nu mi-ai spus nimic !■ 
„Să-ți spun? Mai ești și obraznic!

Era pe vremea cînd, în Romînia 
„istoricii" luptau pentru putere 
și cînd se răspîndise... „bucuria" 
unor alegeri noi, cu „bariere

Se-nfiora cuprinsă de plăcere 
protipendada (nu periferia!) 
cînd vechii mardeiași din cartiere

.datoria"

. Văd „cruci" și „cercuri" tapetînd pereții 
un „elector" înjură-n gura mare 
și-mi amintesc o mică întîmplare

de care nu vorbesc letopiseții, 
dar mi-a rămas, din anii tinereții 
adine întipărită pe... spinare...

Mircea CODRESCU

IN PATRU RINDURI
Unui dramaturg occiden

tal „modernist"

Există-n piesa lui „modernă* 
o dramă strict originală: 
ariciți eroi ar fi pe scenă, 
mai mulțl „eroi* se află-n... 

sală.

Pentru ce să-ți spun? Ca să te 
faci că n-auzi? De ce te-ai căță
rat pe scaun? Ce-ai căutat în 
bufet?" „Dulceață, tăticule!" 
„Iți dau eu țle dulceață, să mă 
ții minte! Marș afară!"

Bocind cît îl ținea gura, Ma
rinei se fofllă în bucătărie nu
înainte de a reproșa printre

De ce m-ai bătut.sughițuri: 
tăticule!?'

„Bine măi, omule—m-am adre
sat lui Haralamble—îl snopești 
pentru atîta lucru? Habar nu 
are de ce l-ai bătut. Nu e mai
simplu să-i explici?" 
simplu e să-l bat!"

,Nu, mai 
„Ba nu!

Copilul trebuie convins prin alt
fel de argumente". „Aiurea! 
Adică să-ncep să-i vorbesc: «Mă
linele, nu-i frumos să te cațări 
pe scaune», el să mă întrebe: «De 
ce, tăticule?» Eu să-i răspund 
«Fiindcă scaunul folosește la alt

ceva», el să mă-ntrebe iar: «La 
ce folosește scaunul, tăticule?», 
eu să-i explic că «numai un copil 
obraznic se așază cu picioarele 
pe scaun», el să mă întrebe din 
nou «De ce, tăticule?». ca pînă la 
urmă rezultatul să fie același: 
să mă-nfurie și să-I plesnesc!... 
Nu-i mal cinstit să-l plesnesc 
de la început? Și te-asigur că 
după o asemenea lecție n-o să

Unui avocat

Ca un torent vijelios, 
el perorează, iarna-vara, 
și-așteptî să se prăvale>n jos, 
de n-ar fi să-l oprească...bara.

M. C.

se mai cațăre pe scaune nici la 
80 de ani!" „La 80 de ani e po
sibil, dar pînă atunci..."

Pînă atunci, din bucătărie se 
auzi o bufnitură puternică și 
zgomot de mobilă răsturnată. 
Amîndoi am dat buzna într-a ■ 
colo. Scaunul de lingă dulăpior 
răsturnat, iar Marinei, agățat 
de raftul de sus al dulăpiorulul, 
se străduia să apuce un borcan 
cu compot. Haralamble păli de 
furie și nu atît de furie, cred eu, 
cît de jenă, fiindcă principiile 
educației sale se destrămaseră 
numai după cîteva minute!... 
„Nu l-am bătut cît trebuia. Pen-»», 
tru că m-am lăsat influențat dC" 
secătura asta mică!... Eu îl bai 
în progresie aritmetică și e» 
zbiară în progresie geometrică!... 
Coboară ios, nătărăule!...“

Și Marinei primi sîrguincios 
a doua bătaie, fără să cunoască* 
decît foarte vag’ motivele...

Ieri am întîlnit-o întîmplător 
pe soția lui Haralambie. Ani. 
vorbit despre una, despre alta, 
și la sfîrșit, întrebînd-o de sănă
tatea lui Haralambie, îmi răs
punse supărată:

„Haralamble mi-a interzis ca 
anul ăsta să pregătesc conserve 
pentru iarnă. Nici borcane cu 
dulceață, nici borcane cu com
pot". „De ce?“—mă minunez eu. 
..Zice că-s alimente antieduca- 
five! Din pricina lor. Mariner 
e obraznic și se cațără sus pe 
bufet!... în schimb a găsit și o 
soluție: în locul borcanului cu 
dulceață a așezat în bufet o 
sticlă cu ... untură de pește' 
«Să mai poftească Marinei să 
umble acolo In condițiile astea!» 
— spune Haralambie..."

Așadar. Haralambie și-a 
schimbat tactica. Nu mal bate 
Acum are principii pe bază de 
untură de pește!...

Educație cu gust plăcui...
I. AVIAN



De vorbă cu medicul ALIMENTAȚIA CU CARNE

MENIURILE DIN TIMPUL IERNII

In timpul iernii hrana noastră 
include alimente mult mai 
grele și mai obositoare pentru 
digestie decît în celelalte anotim

puri. Se consumă mai multe so
suri, mai multe grăsimi, mai 
multe dulciuri, pe de o parte 
pentru că simțim nevoia de 
mai multe calorii care să ne 
apere contra frigului, iar pe 
de altă parte pentru că nu dis
punem de aceeași cantitate de 
legume, verdețuri și fructe ca 
vara sau ca toamna. Iar dacă 
mai ținem seama și de faptul că 
iarna în general nu facem atîta 
mișcare în aer liber cît facem 
în celelalte anotimpuri și că re
uniunile în familie sau între 
prieteni sînt mai dese — și, 
bineînțeles, prilejuiesc mai des 
mese cam prea... îmbelșugate — 
ne explicăm de ce rareori reușim 
să trecem prin iarnă fără măcar 
o indigestie. Ba se întîmplă să 
facem și intoxicații alimentare 
sau — în cazul repetării prea dese 
a unui fel de mîncare grea — să 
căpătăm idiosincrasie față de 
anumite alimente.

Efectele acestor intoxicații — 
sau chiar ale simplelor indigestii 
— asupra organismului sînt 
destul de neplăcute și uneori chiar 
periculoase. De multe ori ele se 
confundă cu crizele de anafilaxie 
(tulburări în compoziția fizico- 
chi mică a sîngelui prin ingurgi
tarea unui fel-de album!ne ali
mentare față de care organismul 
a fost sensibilizat mai dinainte).

De aceea gospodinele trebuie să

țină seama la alcătuirea meniu
rilor și de aceste lucruri și să 
evite repetarea prea deasă a ace
lorași alimente — mai ales a 
celor care se digeră greu. Unită
țile noastre alimentare ne pun 
astăzi Ia dispoziție atîtea feluri de 
legume conservate, încît gospo
dinele nu mai pot invoca moti
vul că n-au cu ce varia meniul. 
Cel puțin de două ori pe săptă- 
mînă e bine să se renunțe la 
sosuri și la mîncăruri cu carne și 
să se consume legume,compoturi, 
fructe sau produse lactate. Ase
menea zile de regim sînt indicate 
mai ales după ce am consumat 
mîncăruri grele și ne-am încărcat 
în mod excesiv stomacul.

Iar dacă avem o sensibilitate 
deosebită față de mîncărurile 
greu digerabile e recomandabil ca 
a doua zi după o masă copioasă 
să luăm, dimineața, un compot 
de prune (uscate) sau o lingură 
de miere amestecată cu o lingu
riță de zeamă de lămîie, iar Ia 
prînz și seara să ne limităm la o 
mîncare de legume și un pahar 
de iaurt, bînd între timp cît mai 
multe sucuri de legume și de 
fructe. Sucuri foarte gustoase și 
hrănitoare se pot obține din: 
varză, țelină, morcovi, spanac 
și roșii (cel de roșii se găsește gata 
preparat în comerț). în modul 
acesta vom lăsa intestinul și fi
catul să se odihnească și ne vom 
simți, în ziua următoare, foarte 
bine.

JOSIANA

Pentru creșterea țesuturilor și pentru repa
rarea pierderilor organismului prin pro
cesul vieții, carnea, ca aliment dietetic, 
ocupa un loc ioarte important. Prin con

ținutul său în proteine ea are o mare valoare 
biologică.

Cantitatea de carne necesară unui adult 
sănătos este de 150 gr în 24 de ore. După con
ținutul în grăsime distingem carnea grasă, 
care este greu digestibilă, și carnea slabă, 
care se digeră ușor.

Carnea conține, pe lîngă fibrele musculare, 
și țesutul conjunctiv care prin fierbere se trans
formă într-o masă gelatinoasă care se digeră 
greu. De aceea este de preferat în alimentație 
carnea albă, care este mai săracă în țesut con
junctiv.

în dietetică are o mare importanță modul 
de preparare a cărnii. în primul rînd carnea 
trebuie curățată de tendoane și aponevroze 
(pielițe). Acestea împiedică o bună masticație 
a cărnii șl o fac greu digestibilă.

O bună metodă de preparare o constituie 
fierberea, datorită căreia substanțele nutri
tive din carne trec în supă. Acestea dau supei 
un gust plăcut și exercită o acțiune excitantă 
asupra secreției gastrice. Prin conținutul în 
substanțe nutritive șl în săruri minerale, 
supa de carne are o mare valoare nutritivă. 
Ea se recomandă celor debilitați, cu poftă 
de mîncare scăzută, celor cu aciditate gastrică 
scăzută și convalescenților. Pentru aceleași 
motive ea este contraindicată suferinzilor 
de boală ulceroasă, de gastrită cu hiperacidltate 
șl bolnavilor de gută.

Carnea slabă și fiartă însă este ușor diges
tibilă și de aceea e recomandabilă șl în boala 
ulceroasă, și în hepato-colecistite cronice.

Fierberea înăbușită este de asemenea un pro
cedeu foarte bun de preparare a cărnii. Sub 
acțiunea vaporilor, țesutul conjunctiv se des

face foarte bine, iar carnea cedează o mică 
cantitate din peptonele pe care le conține, 
fiind mal ușor digestibilă șl avînd o valoare 
nutritivă mal mare. Prin aceste moduri de 
preparare carnea va fi evacuată din stomac 
în maximum 2-3 ore de la ingerare.

Prin frigerea cărnii în grăsimi la cuptor se 
formează la suprafața ei o coajă. Albuminele 
se coagulează, carnea se usucă și devine greu 
digestibilă. De aceea se preferă carnea friptă 
la grătar. în acest caz, prin coagularea albu- 
mirielor, se formează numai la suprafață o 
coajă, iar miezul rămîne roz, păstrînd cărnii 
un gust plăcut și este ușor digestibil. Ea poate 
fl consumată cu folos de către debili, anemici 
șl se recomandă șl în boala ulceroasă, și în 
hepatitele cronice, cu condiția unei frigeri 
mai îndelungate.

Carnea tocată este în general greu digestibilă. 
Pentru ușurarea digestibilltățli se recomandă 
carnea fiartă mai întîi și apoi tocată și fiartă 
în aburi.

Cărnurile conservate, mezelurile fabricate 
din carne tocată cu conținutul ei în sînge, 
grăsimi și tendoane șl prin adaosul de condi
mente și sare sînt greu digestibile. Face ex
cepție șunca slabă, care se poate consuma și 
de către bolnavii de ulcer sau gastrită.

în sfîrșit viscerele au o valoare nutritivă 
ridicată. Creierul, prin conținutul bogat în 
lecitine și nucleine, este un aliment foarte bun 
pentru surmenați și pentru muncitorii inte
lectuali. Ficatul este bogat în fier. Are de 
asemenea un conținut bogat în vitaminele A, 
B, și Bt. Aceste calități fac ca el să fie 
indicat la anemici șl debilitați. Viscerele 
fiind însă mai greu digestibile, nu se recomandă 
bolnavilor de stomac și ficat.

Dr. Silviu GHEREA

Răspuns la mai multe scrisori

Colțul cosmetic lenei
DESPRE FOLOSIREA ABUZIVĂ A ANTIBIOTICELOR

egerăturile indică de obicei 
o stare deficitară a organis
mului și — în primul rînd 
— o proastă circulație a 

sîngelui. Ele nu survin — așa
cum se crede în general — o dată 
cu gerul mare, ci apar adeseori 
cînd vremea este umedă și rece, 
temperatura apropiindu-se- de 
zero grade.

în afară de suferința pe care 
o produc, ele urîțesc mîinile și 
de multe ori o împiedică pe 
gospodină de a-și vedea de tre
burile casei. Tocmai de aceea 
țin să atrag atenția femeilor asu
pra faptului că, ori de cîte ori 
se spală pe mîini sau își bagă 
mîinile în apă, trebuie după 
aceea să Ie șteargă bine pînă la 
uscarea completă, deoarece alt
fel, starea de umiditate a pielii, 
împreună cu frigul din mediul 
înconjurător pot da naștere 
la degeră turi.

Dacă simțiți o bruscă mîncă- 
rime a degetelor mîinii ori dacă 
observați că pe piele se ivesc 
pete roșii, este momentul să ac
ționați energic pentru a preveni 
degeraturile ce sînt pe cale de 
a-și face apariția. Pentru a 
activa circulația sîngelui, faceți 
timp de 10-15 minute băi alter
native calde și reci la mîini, apoi 
după ce le-ați șters bine, fric- 

-ționați-le cu alcool camforat iar 
după circa % oră masați-le cu 
o cremă grasă sau cu vaselină 
camforată. Repetați o dată sau 
de două ori în cursul zilei fric
țiunile cu alcool camforat.

Dacă însă ați lăsat ca răul să se 
instaleze și micile pete roșii 
s-au transformat în adevărate 
degeraturi dureroase, folosiți 
pomada „Jecolan“, făcută pe bază 
de untură de pește și care, dato
rită bogatului său conținut în 
vitamina A, grăbește vindecarea. 
Procedați astfel: întindeți pe 
piele un strat de „Jecolan“, pe 
deasupra puneți un pansament 
steril, apoi un strat de vată și 
faceți un bandaj care să nu 
strîngă degetele, pentru a nu 
stingheri circulația sîngelui. Fa
ceți această operație seara și 
dormiți toată noaptea cu mîi
nile bandajate.

Același tratament se aplică 
cu succes 'și în cazul degeratu
rilor la picioare.

Deoarece lipsa de calciu, de 
vjtamine, precum și diferitele 
tulburări glandulare pot de ase
menea contribui la apariția dege
raturilor, este bine să se ceară

totdeauna sfatul medicului care 
va prescrie tratamentul medi
camentos necesar, în funcție de 
cauza care a dat naștere acestor 
degeraturi.

Ileana VIDRAN

O cititoare din Oltenița ne 
scrie că soțul ei folosește penicilina 
și sulfamidele sub toate formele — 
injecții, comprimate sau pomezi 
— ori de cîte ori simte că face o 
gripă și ne întreabă dacă este sau 
nu indicat să procedeze astfel.

Mai multe alte cititoare ne-au 
întrebat dacă penicilina e indi
cată pentru combaterea gutura
iului. Iar noi știm că unele 
mame administrează copiilor an
tibiotice la. cel mai mic semn de

îmbolnăvire, fără a consulta în 
prealabil un medic.

E incontestabil că antibioticele 
reprezintă un mare progres al 
medicinei și că ele au salvat 
mulți oameni tie la moarte pe 
tot întinsul globului. Dar a con
sidera aceste medicamente ca un 
panaceu și a Ie folosi în mod 
abuziv înseamnă a comite o 
greșeală gravă.

Intr-adevăr, dacă sînt extrem

de folositoare atunci cînd se 
administrează după indicația și 
sub controlul medicului, anti
bioticele pot deveni primejdioase 
în cazul abuzului și al utilizării 
fără prescripție.

Mai întîi că unele din aceste 
medicamente dezechilibrează flo
ra microbiană a intestinului, dis
trug bacteriile saprofite (care aju
tă digestia și producerea vitami
nelor din grupele B și K), distrug 
unele elemente de autoapărare ale

IN AȘTEPTAREA COPILULUI

— Sînt fericită: în cîteva luni voi deveni mamă. 
Numai un lucru mă necăjește. Pentru o bună bucată 
de vreme va trebui să renunț la orice cochetărie,

— Ce naivitate! E o prejudecată dăunătoare în 
primul rînd pentru copilul pe care-l aștepți. Ca să 
se nască un prunc sănătos, e nevoie ca mama să-l 
aștepte într-o atmosferă de calm și echilibru, de
fericire. Iar un aspect plăcut și o îmbrăcăminte 
îngrijită, adecvată împrejurărilor, sînt și ele, în 
oarecare măsură, o sursă de siguranță, de încredere 
în sine.

— Mă rog... dar ce înțelegi prin îmbrăcăminte 
adecvată?

—• Linia trapez cu care ne-a deprins oarecum 
moda anilor trecuți e cea mai indicată pentru rochii 
și bluze de sarcină. Trebuie evitate croielile și 
garniturile care ar îngreuna silueta. Un șir de nas
turi de sus pînă jos, buzunarele plasate în cusăturile
verticale sînt singurele accidente admise 
rochiei. Vei da preferință materialelor cu 
mai rigidă — catifea reiată, slofuliță, 
poplin etc. —și te vei feri de mătăsuri și 
suple, care mulează formele.

în linia 
o ținută 

pichet, 
lenajuri

— Ce piese ar trebui să cuprindă garderoba 
viitoarei mame?

— în primul rînd o fustă de culoare închisă, 
croită astfel încît s-o poți lărgi pe nesimțite, fără 
modificări. Nu-ți recomand nici fusta cu elastic, 
care comprimă talia, și nici cea cu nasturi, care 
trebuie mereu mutați din loc. Mai practic mi se 
pare sistemul din desenul alăturat f cu panoul care 
acoperă închizătura fustei. Pe același principiu se 
poate croi și o pereche de pantaloni de purtat în casă 
sau afară cînd. e mai frig. Purtînd fusta și pantalonii 
cu diferite bluze, vei avea o ținută confortabilă și 
nimerită în orice împrejurare. Dacă-ți mai faci din 
materialul fustei o bluză dreaptă cu un guler mare 
de mătase, vei avea și o toaletă pentru ocazii mai 
deosebite, la care nu e nevoie să renunți sub pretextul 
situației tale speciale.

— Dar mi-e așa de greu să merg între oameni 
mulți, să mă expun plivirilor tuturor!...

— Te înțeleg. Dar trebuie să învingi această 
„idee fixă“. De altfel, există mijloace pentru a 
distrage atenția de la siluetă. E de ajuns să atragi 
privirile spre capul, spre fața ta. Trebuie să dai 
mare atenție garniturilor de la decolteu: un guler 
de pichet sau un mic fișiu de mătase albă, o fundă 
cu buline sau o cravată în culori vii, un plastron 
brodat sau în volane, un colier, un clips sau o pereche 
de cercei frumoși vor da o notă veselă și tonică

ținutei tale. Acestea toate implică, firește, ca fața să 
fie îngrijită și discret fardată, ca pieptănătura să fie 
impecabilă. E un deziderat nu numai de ordin 
estetic, ci și ,,psiho-profilactic“, ca să folosesc ter
menul sub care e cunoscută celebra metodă sovietică 
pentru nașterea fără dureri, menită să asigure femeii 
deplina satisfacție a misiunii ei de mamă.

organismului, permițînd 
astfel înmulțirea nestin
gherită a unor microbi 
rezistenți. Ca urmare pot 
apărea stări toxice grave 
și multe alte complicații. 
Or, aceste lucruri știe să 
le evite numai medicul 
care face' prescripția.

în al doilea rînd, folo
sirea irațională a antibio
ticelor poate duce și la o 
sensibilizare a organismu
lui, tradusă prin fenome
ne de alergie, adică de 
nesuportare a medica
mentului, care va face ca, 
atunci cînd bolnavul res
pectiv va avea neapărată 
nevoie să corn bată o infec
ție, să nu i se mai poată 
aplica tratamentul decît 
cu .riscuri grave.

în sfîrșit, administra
rea antibioticelor în doze 
insuficiente pentru distru
gerea unui focar de in
fecție sau cu întreruperi 
nepermise în tratament 
duce la obișnuirea micro
bilor cu aceste medica
mente, la așa-num ițele 
stări de rezistență, care 
reclamă apoi dozarea din 
ce în ce mai masivă a 
antibioticului, chiar la 
cei care au contractat mai 
departe acești microbi.

în legătură cu aceste 
probleme ținem să subli
niem că a fost foarte bine 
venită inițiativa Societă
ții științelor medicale în 
colaborare cu Academia 
R.P.R. și cu Ministerul 
Sănătății și Prevederilor 
Sociale de a organiza, 
anul trecut, un ciclu de 
simpozioane medicale în 
care s-au arătat, printre 
altele, atît indicațiile și 
limitele tratamentelor cu 
antibiotice, cît și inciden
tele și accidentele chimio- 
terapiei antiinfecțioase.

Și ar fi mai bine dacă 
materialele cu această 
temă s-ar prelucra mai pe 
înțelesul marelui public 
și s-ar tipări în broșuri cu 
scop de largă popularizare.
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CU „NU« LA ÎNCEPUT...

ORIZONTAL: 1) Nu se lasă — 
Nu lasă nimic în urmă. 2) Nu e 
treaz, dar nici nu doarme — Nu 
e surd. 3) Nu se descurcă singură, 
dar se încurcă lesne — Nu-i în
trece nimeni. 4) Nu-i a mea și 
nici a lui... — Nu-s arbori săl
batici — Nu e invitație, deși te 
cheamă. 5) Nu stă pe propriile 
picioare, ci agățată — Nu lasă 
pămîntul nelucrat. 6) Nu duce 
lipsă — Nu are nici apă, nici 
atmosferă — Nu e decît o tradu
cere prescurtată. 71 Nu e ieri 
și nici inline — Nu e dreaptă și 
nici frîntă. 8) Nu aici și nici 
acolo — Nu vă jenați, serviți-vă! 
9) Nu e rău (tr.) — Nu poate sta 
la urmă. 10) Nu-s pe placul pui
lor de găină — Nu se termină 
aici — Nu poate lipsi la aflarea 
suprafeței cercului. 11) Nu-i ușor 
de purtat — Nu e un singur 
articol de lege — Nu mai mult! 
12) Nu-i gură-cască — Nu-i soa
rele nostru, ci ai egiptenilor.

VERTICAL: 1) Nu e original 
— Nu e restaurant, dar aproape. 
2) Nu se poate uita (tem.) — Nu 
și-l schimbă niciodată lupul. 3) 
Nu merge — Nu vin numai de 
la soare. 4) Nu refuză — Nu lip
sește. 5) Nu e apă, că... înțeapă. 

CITITORII CĂTRE CITITORI

Both Alexandru, muncitor textilist din Craiova, sir. 
Renașterii nr. 15, dorește să facă schimb de vederi și să 
corespondeze cu cei ce lucrează în cadrul specialității d< 
textilist, în ce privește noi metode de muncă pentru îndepli
nirea șl depășirea sarcinilor de producție.

Vor să facă schimb de cărți poștale ilustrate (vederi) urmă
torii: Pană Ion, str.Smîrdan nr. 12, Pitești; Ionescu Pompilia, 
str. I. C. Frimu nr. 32. Găești; Fedot Ștefan, elev Școala pro
fesională, str. Podgoriilor nr. 35, Tulcea; Stola Dana, elevă, 
str. N. lorga nr. 3i, Carei, reg. Maramureș; Rusescu George, 
comuna Coșovenii de Sus, regiunea Oltenia ; Radu Dan, elev 
cl. a XI-a real, Școala medie nr. 2, Tr. Severin; Zamfir Au
rica, elevă comuna Volca Mare,regiunea Argeș; Rusescu Jea- 
nina, învățătoare, comuna Darabani, raionul Negru Vodă, 
reg. Dobrogea; Dina Lidia, str. Nicovalei nr. 53, raionul 23 
August, București; Biță Elena, str. ȚepeșVodă nr. 29, Pitești.

Vor să facă schimb de vederi și să corespondeze pe diverse 
teme următorii:

Lăinici G. Nlță, Biblioteca centrală raională din Vînju 
Mare, regiunea Oltenia; Glodeanu Petre, lucrător Ia secția 
de tîmplărie a întreprinderii „8 Mal", str. Nicopol nr. 49 A. 
Tulcea; Gerea Mariana, str. Agriculturii nr. 69, Buzău: 
Pocol Ioan, str. Maramureș nr. 25, Cluj; Sfetcu Mariana, 
comuna Șt.efănești, satul Viișoara, regiunea Argeș, dorește sa 
facă schimb de vederi și plicuri.

Micsirgic Valeria, comuna Darabani, raionul Negru Vodă, 
regiunea Dobrogea, dorește să facă schimb de vederi și să 
corespondeze pe următoarele teme: literatură, muzică ușoară, 
folclor.

Ahmet Fahret, insula Ada-Kaleh, regiunea Oltenia, dorește 
să facă schimb de vederi și de fotografii lucrate de fotografi 
amatori, conțlnînd priveliști din țară.

Vor să facă schimb de vederi și fotografii de actori urmă
torii:

Weggesoer Hedwig, elevă în cl. a IX-a, str. IV ur 22 
Cărpiniș, reg. Banat; Irmgard Helene Hepp,'elevă cl. a IX -a 
str. V nr. 63, Cărpiniș, reg. Banat.

— Nu e altceva decît patru ro
man — Nu acolo. 6) Nu e rece 
izvorul — Nu e abis decît dacă 
e dezlegat ca monoverb — Nu 
e vas de porțelan, deși aparține 
ceramicii. 7) Nu ține minte — 
Nu e orb. 8) Nu e nici unul fără 
revelionul său — Nu mai are 
valoare. 9) Nu se parcurge fără 
itinerar — Nu mai folosește la 
nimic. 10) Nu lasă vitele să 
rabde de sete — Nu cîntă decît 
cu note joase. 11) Nu mai are 
conținut —Nu e grîu, dar crește 
în lanurile de cereale. 12) Nu 
e lipsit de umor — Nu lasă fo
cul... fără paie.

Dezlegarea jocului „DUPĂ 140 
de AN1“ apărut în nr. 2

ORIZONTAL: 1) Panduri — 
Sava. 2) Ipsilante — Lr. 3) Ta 
— Vui — Ostaș. 4) Eroic — Șa 
— Odă. 5) Sa — Zavergii. 6) T 
— Ai — Artă — Mi: 7) Impas — 
Bălaia. 8) la — Ori — Bir. 9) 
Ur — Zf — Eșec — C. 10) Rea
văn — Unire. 11) S — Golești — 
Oi. 12) Umane — Iu — Vie.

ROȘCA EUGEN — Tecuci. 
Liliecii nu trebuie stîrpiți, pentru 
că sînt animale folositoare. Hră- 
nindu-se exclusiv cu insecte, ei 
distrug pînă și țînțarul anofel, 
care se știe că răspîndește malaria. 
Cît despre felul lor de a se hrăni, 
pînă în ultima vreme se credea 
că își vînează insectele numai 
din zbor. Dar iată că, recent, un 
cercetător german, profesorul 
Kolb, a constatat că liliecii fug 
cu ușurință și pe pămînt, servin- 
du-se în același timp de aripi și 
de picioare. Ei descoperă astfel 
insectelechiar atunci cînd acestea 
sînt acoperite cu un strat de 
3-4 cm de pămînt.

GOICEANU GEORGETA — 
Băile Herculane. Cel mai indicat 
adaos pentru cafea este năutul. 
Cel mai perfect imitator al cafelei 
■— în privința gustului ca și â 
culorii — se poate obține din se
mințe de curmal prăjite și măci
nate. Cum însă acestea ar reveni 
mai scump decît cafeaua însăși, 
se preferă... produsul autentic. 
Cofeina, la nevoie, se poate ex
trage chiar din boabe crude de 
cafea, dar printr-un procedeu des
tul de complicat, pe care nu-1 
veți putea realiza, în nici un caz, 
în gospodărie.

LUPESCV ENE, elev — Bu- 
zău. Se întîmplă câteodată —din 
fericire destul de rar — și catas
trofe cosmice, ca ciocniri între 
stele sau între sisteme stelare. 
S-a vorbit chiar, anul trecut, 
despre ciocnirea — nici mai mult 
nici mai puțin — decît a două 
galaxii, care ar fi avut loc acum 
două sute de milioane de ani, de 
la care s-au făcut înregistrări sub 
forma unor unde radio. Un astro
nom englez pretinde chiar că ar fi 
înregistrat pe bandă de magneto
fon aceste unde. Ca să nc facem o 
idee asupra a ceea ce înseamnă o 
galaxie — și deci asupra propor
țiilor unei astfel de ciocniri — e 
suficient să ținem seama de pă
rerile emise de savanții sovietici 
că numai în galaxia din care face 
parte sistemul nostru solar ar 
exista aproximativ 150.000 de 
sisteme planetare!

SAVEANU ELENA — Bucu
rești. Folosirea zerului de lapte în 
alimentația de fiecare zi e indica
tă în combaterea unor boli infec- 
țioase. a artritismului și a unor 
afecțiuni ale tubului digestiv'. 
E un lucru de mult știut că zerul 
stimulează digestia și favorizează 
eliminarea urinei și a toxinelor 
din organism. Așa că recomanda- 
ția ce vi s-a făcut nu poate fi cu 
nimic dăunătoare, ci dimpotrivă. 
Cu atît mai mult cu cît mărturi
siți că digestia dv. nu e chiar în 
regulă.

FLORICA ZAINEA. Nu tre
buie să confundați vitaminele cu 
hormonii. Vitaminele sînt sub
stanțe chimice pe care organismul 
le obține din diferite alimente, 
în timp ce hormonii sînt substan
țe chimice secretate și vărsate în 
sînge de glande interne ale orga
nismului. Și unele și altele se pot 
însă inocula într-un organism 
care prezintă carențe constatate 
de medic. Scrieți medicului nos
tru, arătînd mai amplu simpto- 
melc pe care le aveți, și veți 
primi o indicație precisă de folo
sire fie a vitaminelor, fie a hor
monilor. Vă sfătuim însă să nu

BATRACIENE 
CU PARAȘUTĂ

Broaștele zburătoare se nu
mără printre nenumăratele 
ciudățenii care foiesc prin 
desișurile umbroase și urne

le ale pădurilor ecuatoriale, în- 
ileosebi în cele din insula Borneo. 
Degetele lungi ale acestor broaș
te sînt prinse între ele printr-o 
pieliță subțire. Cînd vreun peri
col o amenință, broasca se cațără 
pînă în vîrful celui mai semeț 
arbore, de unde își dă drumul 
in zbor-planat, strîngîndu-și pi
cioarele lîngă trup și cap și des- 
lăcîndu-și cît e cu putință dege- 
lele, formînd în acest chip un 
fel de parașută.

Ie mai folosiți la întâmplare — 
după recomandările prietenelor — 
cum faceți acum.

I. LAMOȘ — Arad. Poeziile 
mărturisesc anumite cunoștințe 
de versificare. Prima poezie are 
însă versuri căutate, iar a doua,

cxt...
...greutatea Pămîntului crește 

în fiecare zi în medie cu 1.000 
de tone? Aceasta se datorește 
meteoriților care, trecînd prin 
atmosferă, ajung pînă la scoarța 
terestră — meteoriți care, în ge
neral, nu-s mai mari ca gămălia 
unui ac și a căror cădere nu poate 
fi sesizată decît de aparate spe
ciale.

...în mod normal, s-a calculat 
că într-o oră cad trei meteoriți în 
fiecare cerc cu o rază de 100 km? 
Dacă s-ar aduna toți acești me
teoriți care au căzut în cursul 
ultimilor o sută de milioane de 
ani și s-ar împrăștia în mod egal 
pe suprafața Pămîntului, s-ar 
forma un strat uniform de peste 
25 mm grosime.

... aproximativ 2.000 din me
teoriții care cad în fiecare an 
sînt totuși de mărimea unui bob 
de mazăre sau chiar mai mari? 
Aceasta fără să se ia în conside
rație bolizii uriași, care pot 
ajunge uneori pînă la zeci de 
tone greutate, dar care — din 
fericire — cad foarte rar.

...cel mai mare bolid de 
care pomenesc vechile scripturi 
este „piatra neagră'* pe care ma
homedanii, crezînd-o căzută din 
cer, au zidit-o în peretele tem
plului Kaaba din Mecca? Un alt 
bolid străvechi, în greutate de 16 
tone, se păstrează la Muzeul de 
științe naturale din New York.

...cel mai mare bolid din țara 
noastră a căzut la 3 februarie 
1883, la Mociu, între Tg. Mureș 
și Cluj? Deși în cădere s-a sfărî- 
mat în peste o sută de mii de 
părți, o bucată din acestea a ră
mas întreagă, în greutate de peste 
35 de kg. Dîra luminoasă lăsată 
de acest bolid în cădere era foarte 
lată, cam atît cît ne apare gro
simea Lunii, și a fost văzută spre 
sud pînă la Tr. Severin, iar spre 
răsărit pînă la Bistrița.

... în afara căderilor intermi
tente obișnuite sînt patru perioade 
în fiecare an cînd Pămîntul e 
bombardat cu adevărate grindine 
de meteoriți? Aceasta se întîmplă 
regulat între 10 și 15 august, 
la 19 octombrie, la 14 noiembrie 
și la 12 decembrie. în nopțile 
clare, meteoriții pot fi văzu ți 
și cu ochiul liber.

... printre „grindinile de me
teoriți" cele mai cunoscute în 
istorie, prin mărimea excepțio
nală a acestora, a fost una în 
anul 1803, cînd în apropierea 
orașului L’Aigle, din Franța pe o 
distanță de 11 km au căzut apro
ximativ 200 de bolizi, dintre care 
unii cu o greutate de peste 10 kg? 
Altă „grindină" rămasă celebră 
a fost înregistrată la 27 noiembrie 
1872, cînd — cu mijloacele ru
dimentare de pe vremea aceea — 
s-au putut număra peste 30.000 
de bolizi în 6 ore.

... meteoriții —- chiar cînd sînt 
bolizi cu greutate apreciabilă — 
nu sînt prea periculoși pentru 
viața omului? Aceasta se explică, 

„Inovatorul", arc destule locuri 
comune și prea multă proză.

PAPP VIORICA — orașul 
Victoria. întmcît revista „Tinere
tul lumii" are și o ediție în limba 
romînă, care publică adrese de 
felul celor la care vă referiți și 
dv., adresați-vă redacției acestei 
reviste pe 'adresa: Redacția re
vistei „Tineretul lumii", ediția 
romînă, București, Piața Scîn- 
teii nr.l.

MITICAN SAVA—Huși. Pen
tru reconstituirea celor 6 ani cu 
privire la vechimea în cîmpul 
muncii, vă puteți adresa sfatului 
popular cu o cerere în care veți 
indica perioada respectivă și cîte 
doi martori dintre acei cu care 
ați lucrat la cei doi patroni.

Dacă martorii sînt în cîmpul 
muncii indicați și întreprinderea 
sau instituția unde lucrează.

Cele două declarații obținute 
cu viza specială a sfatului popu
lar, le depuneți Ia secția de preve
deri sociale, iar pe baza lor cereți 
rectificarea vechimii în cîmpul 
muncii și recalcularea pensiei.

pe de o parte prin aceea că numai 
un sfert din globul nostru — 
uscatul — este locuit, restul 
fiind mări și oceane, iar pe de 
altă parte prin faptul că meteori
ții sînt atrași în general spre Polul 
Nord și spre deșerturile mari.

...singurele accidente serioase, 
soldate cu victime omenești, 
la căderea meteoriților sînt re
latate de unele hrisoave vechi 
asiatice? Unul din acestea arată 
că în ziua de 14 ianuarie a anului 
616 mai mulți călători chinezi 
au fost uciși cu pietre căzute din 
cer.

HI IECUHOSCUT
DtWH AL PEȘTILOR

An de an, pe coasta apuseană 
a Africii de sud, pe litoralul 
Floridei și în alte cîteva 
locuri s-a observat un feno

men care a fost denumit „fluxul 
roșu". Peștii care intră în zona 
acestuia mor, cu toate că starea 
apei — temperatura, gradul de 
salinitate și conținutul de oxigen 
— nu prezintă particularități. 
S-a făcut însă o observație inte
resantă: carnea peștilor care ră- 
mîn întîmplător în viață este 
perfect comestibilă, pe cînd în 
carnea celor rnorți s-au desco
perit substanțe toxice.

In timpul „fluxului roșu" apa 
poate avea diferite culori — gal- 
ben-verzui, galben-cafeniu, roș
cat sau roșu — și degajă un gaz 
ce irită mucoasa aparatului res
pirator. Chiar dacă apa e stre
curată printr-un filtru care nu 
lasă să treacă decît particule de 
1-1,5 microni, acțiunea iritantă 
a gazului nu dispare.

Care este cauza acestui feno
men ciudat? Oamenii de știință 
consideră că „fluxul roșu“ se 
explică prin acțiunea nocivă a 
metabolițllor — substanțe dega
jate de marile aglomerări de 
bacterii, infuzori, rizopode, 
crustacee minuscule etc. S-au 
scris în legătură cu această pro
blemă multe lucrări, dar pînă 
acum nu s-a găsit nici un mijloc 
de luptă împotriva acestui flagel 
care continuă să aducă mari



NOTE EXTERNE
Comerț cu „apa Iordanului"

Preotului italian Guido Zaneio i-a venit o 
prea... necurată, dar bănoasă idee. Ce-ar fi — 
și-a zis ei — dacă s-ar „mîntui" vînzînd cre
dincioșilor „apă sfințită" din Iordan, cu litrul? 
Zis și făcut. Preotul s-a asociat cu un mare fi
nanciar și afacerea a fost pusă pe picioare.

Dacă apa vîndută drept „sfîntă" a fost scoasă 
chiar din Iordan, nu e prea sigur. Un lucru este 
însă cert: ingeniosul popă a sustras din capitalul 
asociatului său 250.000 lire italiene, lăsînd îa 
locul lor polite cu semnătura sfinției sale. 
Epilogul afacerii se desfășoară >$ fața unui 
tribunal din Italia. Și, după cît se pare, preotul- 
negustor escroc nu va ieși de loc „prea curat" 
din afacerea cu „apa Iordanului".

Judecătorii de la Bonn nu înțeleg...
Un șofer din Germania occidentală, care 

are ghinionul să poarte numele de Adolf Hitler, 
a cerut pînă acum de 9 ori să i se aprobe schim
barea numelui, considerînd pe drept cuvînt 
că cei pe care-1 poartă — fără vina sa — este 
odios și compromițător.

Dar perseverența lui a fost zadarnică. De 
fiecare dată judecătorii lui Adenauer i-au res
pins cererea pe considerentul că... „motivele 
pentru care cere schimbarea numelui sînt 
neclare".

Șoferul nu s-a lăsat convins de acest „argu
ment" și a înaintat justiției și a zecea cerere. 
Șansele lui nu sînt însă nici acum prea mari. 
Judecătorii lui Adenauer fiind în majoritatea 
lor foști judecători hitlcriști, este lesne de în
țeles de ce susțin ei că „nu înțeleg" motivele 
cererii sus-amintitului șofer.

Pe urmele lui Hitler et comp.
Un miliardar american, bancherul K. Dreiser 

din New York, plictisit pare-se numai cu adu
natul dividendelor, a încercat să se preocu
pe de politică și anume de soarta negrilor. 
După o matură chibzuință el a anunțat că 
a găsit „soluția" problemei negrilor. Ea este 
Simplă, ca cea a faimosului ou al lui Columb: 
„curățirea Americii de negri". Dreiser și-a 
găsit imediat și adepti. Drept pentru care se
natorul Eastman și congresmanul Walter s-au 
deplasat în Africa pentru a studia posibilitatea 
„expedierii" negrilor americani în Africa. 
„Metoda" este pur hitleristă, ncurmînd deeît să 
fie completată cu camere de gazare și crematorii. 
Bineînțeles însă că „soluția Dreiser" a stîrnit 
indignarea tuturor americanilor cinstiți. Un 
ziarist american, May, sublinia în ziarul 
„Nation" că majoritatea celor consultați de el 
în legătură cu ideile lui Dreiser au declarat 
că le consideră „adevărate orori rasiale".

Fotbal... erotizat
Impresarul sportiv englez Bernard Whiley, 

organizator de competiții fotbalistice, consta- 
tînd cu îngrijorare (pentru soarta afacerilor 
sale, bineînțeles) că interesul publicului englez 
pentru fotbal a scăzut simțitor în ultima vreme, 
a propus ca, pentru remedierea acestei stări 
de lucruri, „fotbalul să fie erotizat". Astfel, 
el preconizează ca în pauza dintre reprize, dan
satoare mai mult sau mai puțin... dezbrăcate să 
execute dansuri extravagante. O fi și ăsta un 
fel de sport!...

L. S.

I PE MALUL EUFRATULUI, în localitatea Deir El Zor (regiunea 
siriană a R.A.U.), urmează să înceapă construcția unui mare sanato
riu T.B.C. Proiectul acestei frumoase construcții sanitare, a cărei 
machetă o prezentăm în fotografie, este opera arhitecților și inginerilor 
din R.P. Ungară.

4—1 KILOGRAM! Atît cîntărește, în.medie, fiecare știulete de porumb 
recoltat în colhozul „Stalin" din R.S.Ș.A. Osetină de Nord. în ce pri
vește recolta medie la hectar, ea fost de 190 chintale boabe. în 
fotografie, Ilariton Albegov, șeful brigăzii pentru cultura porumbului 
din colhoz.

BIDIVIII DIN FOTOGRAFIE sînt confecționați din argilă ia 
faimoasa olărie din Loian, provincia Hainan (R.P. Chineză), care 
produce ceramică în trei culori (albastru, verde și galben). La 
această întreprindere sînt continuate tradițiile celor mai buni 
ceramiști din epoca imperiului Tang.

UN PANTOF URIAȘ, din... iarbă și 
flori, împodobește parcul marii fabrici 
de încălțăminte din orașul Gottwaldov 
R.S. Cehoslovacă).

4- SĂRITURI SAU 
FOTBAL?... O imagi
ne puțin obișnuită de 
la un meci de fotbal 
dintre două echipe din 
Grecia.

POPORUL SARD 
(actualii locuitori ai 
insulei Sardinia) s-a 
stabilit acolo cu 14 se
cole înaintea erei noas
tre. Pe atunci sarzii 
aveau de făcut față de
selor năvăliri ale ligu- 
rilor, fenicienilor și 
cartaginezilor. Pentru 
a se apăra au construit 
turnuri din pietre, ca 
acel din fotografie, 
păstrate pînă în zilele 
noastre. —k

varuiu se aiiau, 
afara echipajului de 
7 oameni, și 13 copii 
— s-a prăbușit în plin 
centrul orașului vest- 
german Munchen, de
asupra unui tramvai 
plin cu călători. în 
fotografie, locul dezas
trului.

CATASTROFELE 
AERIENE se țin lanț 
în țările din Occident. 
După ciocnirea, de
asupra orașului New 
York, a două avioane 
americane de pasa
geri — ciocnire solda
tă cu moartea a 132 
persoane — recent o 
nouă catastrofă aeria
nă a îndoliat zeci de 
familii. Un avion a- 
merican — pe bordul



EI1MEHE, EXAMENE. EXAMENE
E ciudat dar tocmai atunci cînd termometrul a binevoit, în sfîrșit, să 

coboare sub zero grade, în iumea studențească temperatura a urcat brusc...
Au început examenele primului semestru. Griji, îrămîntări, îndoieli... 

Bar la capătul lor — pentru toți cei ce și-au făcut conștiincios datoria — bucu
ria succesului. Viitoarele noastre cadre de nădejde din toate domeniile con
strucției socialismului mai urcă astăzi o treaptă spre viața plină de bucuria 
creației, spre munca pașnică în folosul poporului și patriei iubite.

® Institutul de petrol și gaze 
— examen Ia anul V al Facultății 
de tehnologia și chimizarea țițe
iului și gazelor. Lectorul Ion 
Precup 11 felicită pe studentul 
Ion Gorlță pentru frumoasele răs
punsuri date la examen.

® Universitatea „C.I. Parhon“, 
Facultatea de fizico-matema- 
tici. O notă bună (ea și una 
proastă, din păcate) intră în 
Satrimoniul întregii grupe. Stu- 
entul Ovldiu Mitran din anul 

II nu și-a dezamăgit colegii: 
la examenul de psihologie a 
obținut nota 0. împreună cu 
studenții romîni, se bucură de 
acest succes colegii lor de an de 
peste hotare: unul din R.P.D. 
Coreeană (în dreapta) și un altul 
din Tanganica (în fund).

® Institutul politehnic din 
București, Facultatea de chimie 
industrială, anul I. Examen Ia 
analiza matematică. Rezultatul: 
nota 9. O victorie înscrisă în 
carnetul de note al studentului 
Erich Neubauer.

® Curiozitatea e atît de mare 
îneît!...

FILMELE SĂPTĂMÎNII • FILMELE SĂPTÂMÎNII • FILMELE SÂPTÂMÎN

„BĂTRÎNA PIANINĂ" (foto 1), 
o producție a studiourilor iugo
slave, face parte din categoria 
numeroaselor filme ce ne vor
besc cu emoție și durere despre 
anii ocupației fasciste în țările 
Europei, urmărind peregrinările 
unei bătrîne pianine, realizatorii 
iugoslavi au construit — prin 
înlănțuirea cltorva schițe cine
matografice — un film dramatic, 

cu unele momente într-adevăr 
izbutite. Ne rămîn în amintire 
percheziția de la liceu și momen
tele de mare tensiune ale concer
tului pe care-1 cîntă la pianină 
Anușka — o partizană tînără 
care știe că-și trăiește ultimele 
clipe. Restul episoadelor sînt 
însă lipsite de originalitate, ca 
și cum ar face doar o legătură 
„de serviciu" între cele două

momente cruciale ale filmului 
— unul plasat la început, celă
lalt către deznodămînt. Un film 
inegal.

„MAMA INDIA" (foto 2), o 
producție a studiourilor indiene, 
oferă spectatorilor romîni întîl- 
nirea cu o actriță apreciată, 
Nargis, cunoscută din filmele cu 
Raj Kapoor. Dar în „Mama 
India", Nargis dezvăluie calități 

interpretative mult mai Intere
sante decit în rolul Rite! din 
„Vagabondul". Ea înfățișează pe 
ecran viața tragică a unei țărănoi 
indiene, viață făcută din trudă 
și mereu alte și, alte sacrificii. 
Biografia acestei 'femei se conto
pește cu însuși trecutul țării: 
plaga exploatării colonialiste, 
ou cortegiul ei de mizerii și cala
mități, a secătuit India întocmai 
cum a golit, pe rînd, viața unei 
ființe care a fost cîndva tînără, 
frumoasă, cu un soț, cu o fa
milie în juru-i... Un film trist, 
în care muzica acompaniază cu 
dărnicie întîmplările eroilor, iar 
peisajul, de un colorit viu, pictu
ral, ne face să ne cutremurăm 
pentru soarta oamenilor care sînt 
încă supuși capriciilor atît de 
crude ale naturii.

RED ACȚIA: B ucurești, 
Piața Scînteii. Căsuța 
Poștală 3507 of. 33. Tel.

17.60.10, int. 1744.
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„I. V. Stalin".

PREȚUL REVESTEI 2 LEI



EVENIMENTUL
SĂPTĂMlNII

Duminică s-a desfășurat în «ala Floreasca 
meciul de handbal (masculin) în 7 dintre 
R.P.țl. ți U.RS.S. contînd pentru calificarea 
în turneul final al campionatului mondial. 
Rezultatul de 18-13 (10-8) pentru repre
zentanții noștri ne-a adus bucuria de a fi 
trecut primul obstacol ți de a ne prezenta 
!a turneul final al acestei importante com
petiții. Fotografiile noastre reprezintă: Tra
diționalul schimb de fanioane (sui). încă 
un „șut" la poarta oaspeților (dreapta).

într-o duminică
Ia patinoar

Bucureșteanul care, măcar din curiozitate, nu se deplasează 
într-o duminică dimineață la patinoarul din parcul sportiv „23 
August", se privează de satisfacții cu totul inedite. Tumultul 
vesel al miilor de patinatori mai mult sau mai puțin experimen
tați. joaca exuberanta a copiilor — adevărați stăpîni ai gheții 
— figurile pline de grație ale „așilor", totul respiră aici sănă
tate, voie bună, frumusețe, bucurie de viată...

® Cu chiu cu vai „șirul indian" a fost întocmit...
® ...dar după cîțiva pași, atît a mai rămas din el.
® Așa începe drumul spre măiestrie.

Fotografi de Romulus SCURTU


