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PRIMA NAVĂ COSMICĂ SATE
LIT din lume „VOSTOK“, avînd un 
om la bord, a fost lansată în UNIU
NEA SOVIETICĂ, la 12 aprilie 1961.

Pilotul cosmonaut al navei cosmice 
satelit „VOSTOR“ este aviatorul-ma- 
ior IURI ALEXEEVICI GAGARIN, 
cetățean al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, membru al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Greutatea navei cosmice satelit cu 
pilotul cosmonaut: 4.725 kg, fără a lua 
în considerare greutatea ultimei trep
te a rachetei purtătoare.

După efectuarea cu succes a cerce
tărilor prevăzute și îndeplinirea pro
gramului de zbor, la 12 aprilie 1961, 
ora 10,55 (ora Moscovei), nava sovie
tică „Vostok“ a aterizat cu bine într-o 
regiune stabilită din Uniunea Sovietică.

Aviatorul cosmonaut, maiorul Ga
garin, a comunicat;

„Rog să se raporteze partidului și gu
vernului, precum și lui Nikita Sergheeoici 
Hrușciou personal ca aterizarea a decurs 
normal, că mă simt bine, că nu am trau
matisme și contuzii".

înfăptuirea zborului omului în spa
țiul cosmic deschide perspective gran
dioase în fața întregii omeniri.



OAMENII SOVIETICI AU DESCHIS 
O NOUĂ PAGINĂ IN ISTORIA OMENIRII

L
a ce ne-am gîndit in dimineața zilei 
de 12 aprilie 1961 î

Ne-am gîndit cît de înalt și cît de pu
ternic este omul: un salt, și nici o 
forță nu-i poate împiedica zborul; oare 
mîine nu va atinge stelele cu mîna? 

Ne-am gîndit că nava sovietică se numește 
„Vostok“ (Răsăritul). Oare nu Răsăritul e acela 
de la care ne-am obișnuit să primim lumină, 
căldură, încredere?

Ne-am gîndit la Lenln: dacă ar fi trăit, ar fi 
spus alături de noi: „iată ce minuni poate face 
omul!“ Acompaniată de muzica sferelor, n-a 
sunat vocea primului cosmonaut mai răscoli
toare și mai majestuoasă decît „Appassionata", 
care tulbura atît de mult pe visătorul de la 
Kremlin?

în dimineața senină de primăvară am fost 
alături de maiorul Gagarin, urmărindu-i cu 
răsuflarea tăiată zborul deasupra Americii 
Latine, deasupra Africii, deasupra continentului 
sovietic... Nimeni, niciodată,n-a zburat atît de 
departe, atît de repede, atît de sus. Numele 
omului sovietic, chipul lui sînt acum prezente 
în toate ziarele lumii, pe toate ecranele cinema
tografelor și televiziunii, în toate cele trei 
miliarde de inimi omenești pe care le-a umplut 
de o superbă mîndrie.

E aprilie, dar noi ne gîndim la Octombrie: 
asaltul Cosmosului nu e decît continuarea fireas

că a asaltului Palatului de iarnă, primăvara 
de acum nu e decît urmarea logică a toamnei 
lui 1917.

Acum 41 de ani Aurora anunța Răsăritul de 
azi. La intrarea în comunism, comunistul Juri 
Alexeevici Gagarin a făcut în numele întregii 
omeniri turul de onoare împrejurul Pămîntului. 
Primul om care, înfrîngînd legile gravității 
pămîntești, a străbătut spațiile stelare nepătrunse 
pînă acum de vreo ființă omenească este membru 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Icarul cu aripi pe care sînt săpate secera și cio
canul a zburat spre înălțimi încă neatinse și 
s-a întors printre noi purtînd în păr praful stră
lucitor al Cosmosului. Oțelul aripilor sale a fost 
turnat în cuptoarele cincinalelor, a fost călit 
în focul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 
a fost înnobilat în anii septenaluluî cu uluitoa
rele rezultate obținute de oamenii de știință 
sovietici în toate domeniile. Celor care încă 
se mai îndoiesc li se poate reaminti: asemenea 
oțel este invincibil atît în Cosmos cît și pe 
Pămînt!

în aceste zile, cînd sub coaja copacilor urcă 
impetuoasă seva viitoarelor fructe, a țîșnit 
spre cer primul astronaut, anunțînd victoriile 
viitoare ale omenirii.

Exprimînd înaltul umanism și voința do 
pace a popoarelor sovietice, Comitetul Central 

al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic, în chemarea 
fierbinte adresată popoarelor și guvernelor tutu
ror țărilor în chiar ziua lansării și înapoierii 
cu succes a primului cosmonaut din lume, 
declară răspicat:

„Noi considerăm victoriile în cucerirea Cos
mosului drept realizări nu numai ale poporului 
nostru, ci și ale întregii omeniri. Le punem 
cu bucurie în slujba tuturor popoarelor, în 
numele progresului, fericirii și binelui tuturor 
oamenilor de pe Pămînt. Nu punem realizările 
și descoperirile noastre în slujba războiului, ci 
în slujba păcii și securității popoarelor".

★

Cine ar fi cutezat să spere, cu numai patru 
ani în urmă, ca marele cros al evenimen
telor științifice din domeniul cuceririi 

Cosmosului să se desfășoare attt de vertiginos 
cum s-au petrecut de fapt lucrurile în răstimpul 
de la 4 octombrie 1957 și pînă astăzi? într-ade- 
văr, într-un timp extrem fde scurt specialiștii 
sovietici în construcția și lansarea de rachete 
geofizice, de rachete purtătoare de sateliți arti
ficiali sau purtătoare de nave cosmice au 
izbutit să rezolve cu competență și iscusință 
sarcini tehnice-științifice deosebit de complexe. 
Primii în lume ei au reușit să lanseze la 12



DE LA 4. X. 1957
LA 12. IV. 1961

4. X. 1957 
Sputnik I - 83,6 kg

3. XI. 1957 
Sputnik II — 508,3 kg

15. V. 1958
Sputnik III —1.327 kg

2. I. 1959
Prima planetă artificială — 1.472 kg

12. IX. 1959
Lunik I - 1.511 kg

4. X. 1959
Prima stafie interplanetară (In di

recția Lunii) — 1.553 kg

15. V. 1960 J
Prima navă cosmică — 4.540 kg

19. VIII, 1960
A doua navă cosmică — 4.600 kg

1. XII. 1960
A treia navă cosmică — 4.563 kg

4, II, 1961
Sputnik IV — 6.483 kg

12. II. 1961
A doua stație interplanetară (în 
direcția planetei Venus) — 643,5 kg

9. III. 1961
A patra navă cosmică — 4.700 kg

25. III, 1961
A cincea navă cosmică— 4.695 kg

aprilie o navă cosmică satelit cu 
un om la bord — maiorul de avia
ție Iuri Alexeevici Gagarin.

Un program grandios
Cum altfel decît grandios am 

putea caracteriza programul sovie
tic de studiere sistematică a spațiu
lui cosmic, de pregătire metodică, 
riguros științifică, amănunțită a 
marii incursiuni cosmice a ome
nirii? Și în această privință roadele 
cercetării științifice planificate 
s-au dovedit a fi îmbelșugate.

Acționînd cu genialitate simul
tan pe trei „fronturi11 cosmo
nautice (rachete geofizice, sateliți 
artificiali și nave cosmice), oa
menii sovietici care muncesc în 
acest important sector al științei, 
tehnicii și industriei au înregistrat 
progrese uluitoare — neegalate 
pînă astăzi de nimeni — în toate 
direcțiile menționate.

Cu ajutorul rachetelor geofizice, 
meteorologice și de sondaj, ei au 
cules datele de bază privitoare la 
întinderea, structura și particula
ritățile atmosferei terestre. S-au 
obținut astfel informații prețioase 
asupra compoziției și stării diver
selor straturi ale atmosferei, asupra 
acțiunii razelor solare și radiației 
cosmice primare, asupra frecvenței 
de întîlnire a unui aparat de zbor 
extraatmosferic cu șuvoaiele de 
micrometeoriți.

Sateliții artificiali automați au 
completat și îmbogățit substanțial 
conținutul obiectivelor principale 
ale programului de cercetare a 
atmosferei înalte cu ajutorul son
delor geofizice. Au fost descoperite 
și delimitate zonele intense de ra
diații din jurul Pămîntului, s-au 
făcut precizări asupra originii și 
compoziției lor. Au trebuit să fie

y

rentru oegilna secum a cosmonautilor
Care sînt elementele ce au asigu

rat efectuarea în bune condițiuni 
a zborului omului în Cosmos? 
Evident, înainte de toate, a fost 
necesar să fie pusă la dispoziția 
cosmonautului o cabină complet 
independentă de mediul înconjură
tor. Bine ermetizată, prevăzută 
cu instalații perfecționate pentru 
regenerarea atmosferei interioare, 
pentru menținerea în limite nor
male a conținutului în oxigen, 
bioxid de carbon și vapori de apă 
a microatmosferei și înzestrată cu, 
sisteme tehnice speciale penteu. 
păstrarea unui nivel normal de 
presiune și temperatură, cabifia 
în care a zburat primul om în 
Cosmos a pus la dispoziția acestuia 
condițiile necesare pentru ca cerce
tătorul să-și conserve intactă capa
citatea de muncă pe tot timpul 
zborului.

în plus, o aparatură cu înalți 
indici tehnici a utilat cabina,* 
înlesnind cosmonautului observa
rea unor importante fenomene in
terioare și exterioare — prevăzute 

J

12. IV. 1961
Vostok— prima navă cosmică avînd 

un am pe bord — 4.725 kg

deci revăzute toate „itinerariile“ 
cosmice stabilite, în vederea ale
gerii celui mai sigur drum spre 
întinderile fără sfîrșit ale Cosmo
sului, pe care avea să pășească 
eroic, nu peste multă vreme, pri
mul pămîntean călător în spațiul 
extraterestru.

Cercetările biologice efectuate de 
specialiștii sovietici cu rachetele 
geofizice (animale de experiență 
ridicate pînă la înălțimea de 450 
kilometri) și cu navele-satelit 
(Sputnik II și navele-satelit Il-Vj 
au îngăduit perfecționarea neîntre
ruptă a aparaturii din cabina lo
cuită, a cabinei și a navei însăși. 
Adevărați maeștri ai navigației 
în Cosmos, oamenii sovietici de 
specialitate au pus la punct com
plicatele trenuri cosmice purtă
toare care, ascultînd cu docilitate 
comenzile date de pe Pămînt, au 
îndeplinit întocmai și pentru prima 
dată în lume misiuni științifice 
de mare anvergură și de profundă 
semnificație ca: zborul spre Lună 
și în jurul Soarelui, interceptarea 
Lunii, ocolirea și fotografierea 
automată a globului lunar, zborul 
spre Venus. Aceiași talentați și 
neobosiți stegari ai progresului și 
civilizației umane au învins glorios 
toate obstacolele care păreau de 
neînlăturat, deschizînd cale liberă 
omului în Cosmos. Ei au reușit să 
readucă intacte pe Pămînt primele 
nave-satelit, la bordul cărora au 
efectuat zboruri circumterestre mai 
multe animale de experiență. Totul 
a fost pregătit și verificat așadar 
pînă în cele mai mici amănunte 
pentru a se asigura zborul omului 
în Cosmos. Și iată că la 12 aprilie 
1961, a efectuat cu succes prima 
istorică pătrundere nemijlocită în 
spațiul cosmic întîiul pămîntean 
— un om sovietic, aviatorul maior 
Iuri Alexeevici Gagarin.

în programul călătoriei — comu
nicarea sigură cu Pămîntul și, 
bineînțeles, oferindu-i condiții mi
nime de confort (lumină, căldură, 
spațiu). Au fost luate măsurile cele 
mai severe cu putință pentru ca 
vibrațiile și zgomotul din timpul 
funcționării motoarelor-rachetă și 
din perioada returului frînat să 
nu aibă efecte negative asupra 
stării generale a călătorului.

Dispozitive speciale au fost pre
văzute pentru a-1 ajuta să suporte 
cu bine suprasarcinile de la deco
lare și din perioada zborului cu 
motoarele deschise sau din sectorul 
de frînare aerodinamică. în această 
privință costumul pe care l-a purtat 
primul cosmonaut și fotoliul cu 
rabatere automată pentru asigu
rarea poziției de minimă influență 
a efectelor accelerațiilor mari au 
avut un rol important.

Sistemul de siguranță, blocul 
dispozitivelor de dublă comandă 
(pentru preluarea conducerii), apa-

Continuare în pag. III
(După pag. 22)



Spre acest edificiu — Muzeul de istorie a Partidului Muncitoresc Romîn — se în
dreaptă de dimineața pînâ seara grupuri-grupuri de oameni.

IMAGINI VII- 
DRUM GLORIOS
I
 i priveam cu atenție. Erau un grup dețineri ceferiști. Veniseră, ca 

alte sute de oameni ai muncii, să viziteze Muzeul de istorie a parti
dului. Spre impozanta clădire din șoseaua Kiseleft, care găzduiește 

tezaurul de mărturii ale drumului eroic și glorios străbătut de partid 
în cei 40 de ani de existență, se îndreaptă în aceste zile, mai mult ca 
oricînd, grupuri-grupuri de oameni. O părticică din nesfîrșitul șuvoi: 

grupul tinerilor ceferiști. Deși fiecare dintre ei respira voia bună și 
bucuria răgazului duminical, totuși peste seninul fețelor lor observam 
o firească și emoționantă solemnitate. Se adunaseră în fața unui tablou 
care evoca scene din marea grevă a ceferiștilor din 1933. Nu vorbeau, 
dar ochii și expresia tinereștilor lor fețe grăiau mai mult decît orice 
cuvînt. Eroismul înaintașilor îi însuflețea, îi învăța să prețuiască 
mărețele cuceriri de azi, dobîndite prin luptă, cu jertfe de sînge 
ale înaintașilor. Totodată aveau prilejul să compare viața lor de 
astăzi — liberă și luminoasă —cu viața întunecată din trecut sub 
vitregia nedrepte! orînduiri burghezo-moșierești.

îi priveam cu atenție. Erau un grup de colectiviști din Argeș. Aceeași 
solemnitate, tot atît de firească și de emoționantă. Priveau cu încor
dare im alt tablou. Un tablou care evoca de asemenea vremurile 
crunte, de furtuni și obidă ale înaintașilor lor. Nu vorbeau nici ei. 
Dar gîndurile, pe care le citeam în expresia figurilor lor, erau la fel 
de clare și de grăitoare. Sîngele vărsat de țărani în 1907, suferințele 
înaintașilor lor îi îndemnau parcă să-și compare viața lor de astăzi — 
fericită și cu perspectiva belșugului tot mai mare — cu viața înainta
șilor lor, a acelor înaintași cu fețele supte și ochii înfometați de drep
tate, de acea dreptate care s-a înfăptuit abia după mărețul act al 
eliberării.

Priveam cu atenție alte și alte grupuri: pe muncitorii de la 
„Semănătoarea", pe colectiviștii din regiunea Brașov, pe studenții 
din lași, pe tinerii din regiunea Ploiești, pe elevii din Rîmnicu-Sărat... 
Toți veniseră să mai cerceteze încă o dată, în Muzeul de istorie a 
partidului, drumul eroic al făuritorului vieții noastre de astăzi.

Nu pot ști ce cuvînt ar putea reda mai bine măreția istorică a 
luptelor și victoriilor partidului de-a lungul glorioasei sale existențe 
de 40 de ani. Dar dragostea și fierbintea recunoștință ce le-am putut 
descifra pe figurile vizitatorilor mi-au dat măsura forței educative 
și mobilizatoare a imaginilor care întruchipează istoria vie a parti
dului care conduce poporul spre culmi mai înalte.

George CIUDAN

Vizitatorii se opresc îndelung în fata acestui glob ce simbolizează lupta pentru 
sfărîmarea lanțurilor robiei capitaliste. Globul a fost lucrat de luptători închiși în fiecare sală a muzeului, cetățeni! urmăresc cu interes firul 

istoriei partidului nostru. în fotografie: sala cu exponatele pri
vind .Victoria insurecției armate sub conducerea P.C.R. August 

1944”.



ORDINEA 
ZILEI

— fotoreportaj — 

de Tr. PROSAN, I. CORIBAN 
țl E. IAROVICI

CĂUTĂRI 
FEBRILE

ew Delhi. Azi 27 noiem
brie orele 9,41 ora Indiei 
a fost înălțată la Combay 
turla romînească 4.L.D. 
stop. Ridicarea turlei a 

avut loc intr-un cadru solemn în 
prezența a numeroși specialiști in
dieni stop. Operația a durat exact 
3 minute stop. Rog transmiteți știrea 
în patrie uzinei„l Mai".

Telegrama aceasta a fost expe
diată de unul dintre specialiștii 
romîni care călătoresc prin lume 
însoțind utilajul nostru petroli
fer. E scrisă sub semnul evident 
al emoției.

Și o altă telegramă, mai lapidară: 
Vă felicităm pentru realizarea 

instalațiilor pentru India. Ind
export.

Iată două dintre numeroasele 
telegrame și scrisori de mulțumire 
sosite la uzinele,,! Mai"-Ploiești. A- 
semenea telegrame și scrisori sosesc 
mereu de la schelele din țară și din 
străinătate. Cine să le mai știe 
numărul? Le publică cu regulari
tate ziarul uzinei, aducîndu-le la 
cunoștința întregului colectiv de

Tensometrare electrică la turla 4.L.D. Pe 
toată înălțimea instalației, din loc în loc, 
se verifică efortul la care este supusă 

construcția metalică a turlei.



întreagă s-a aflat și se află 
căutare febrilă, analizînd 

tot ceea ce a făcut pînă

Uzina 
într-o 
atent 
acum.

La verificarea pletelor de mare Importanță, cum e acest prevenitor, 
a fost însușită fl se extinde metoda de defectoscopie cu raxe 
gama. Orice defect de turnare este depistat din timp, înainte ca 

agregatul sâ fie montat.

Scurtă discuție pe tema calității In jurul unei mese Rotary pentru 
instalația 4. L.D. Și aici se mai poate îmbunătăți ceva.

aici. Dar, în definitiv, cine nu știe 
astăzi că utilajul nostru petrolifer 
se bucură în multe țări de o bine
meritată apreciere? Cine n-a auzit 
de 4.L.D. ori de calitățile sapelor 
romînești de foraj? Mîndria colec
tivului uzinei „1 Mai" e justificată.

Și totuși, în zilele și săptămînile 
| acestea din urmă nu s-a găsit ni

meni în uzină care să spună: „Da- 
că-i vorba de calitate, noi stăm 
bine, tovarăși. Citiți telegramele 
și scrisorile de mulțumire și vă 
veți convinge. Ne laudă o țară 
întreagă, plus străinătatea!"

S-ar fi putut întîmpla, firește, ca 
torentul acesta de scrisori și tele- | 

g grame să ducă colectivul uzinei 
la mulțumire de sine și chiar la 
înfumurare. Dar nu a fost așa. 
Săptămînile care s-au scurs sînt 
edificatoare în acest sens.

Cei de la uzina „1 Mai" au înțeles 
două adevăruri simple: 1) că nu 
există nimic care să nu poată suferi 
îmbunătățiri și 2) că telegramele, 
oricît de elogioase ar fi ele, apar
țin în definitiv trecutului, chiar 
dacă acest trecut înseamnă fie 
și numai cîteva luni. Ceea ce în 
tehnică adesea poate însemna foar
te mult.

De aceea pînă și vestitului 4.L.D. 
i s-au găsit neajunsuri. N-a scăpat 
nici el de observația riguroasă, de 
ochii critici ai înșiși realizatorilor 
lui. „Turla 4.L.D. trebuie să devină 
mai ușoară. Construcția arborelui 
intermediar de la troliul T.F.21 
trebuie îmbunătățită".

Dezbătînd Directivele C.C. al 
P.M.R., colectivul uzinei „1 Mai" 
și-a formulat circa 80 de măsuri 
importante, cu termene bine preci
zate și cu tovarăși ce răspund de 
executarea lor. 30 dintre aceste 
măsuri au termene pînă la 8 mai. 
Iată cîteva dintre ele: se va extinde 

forjarea în matrițe, călirea prin 
curenți de înaltă frecvență; vor 
fi însușite metode noi de control 
și cercetare ca: tensometrarea elec
trică, fotoelasticitatea în asimi
larea sapelor cu role, introducerea 
defectoscopiei în verificarea pie 
selor de mare importanță etc.



CU MÂNUȘI Șl CU 
MIIMI DE MILIMETRU

a rulmentul 304 s-au restrîns toleranțele la colivii...Mai clar: 
corpului metalic în care sînt montate bilele nu-i mai este permisă 
toleranța ce i se admitea pînă acum. O toleranță: un micron! Un 
micron, a mia parte dintr-un milimetru, adică o măsură pe care 
nici cel mai ager ochi nu o poate sesiza fără ajutorul unui instru
ment de mare precizie. „Atenție la microni!", acesta este cuvîntul 

de ordine la fabrica brașoveană „Rulmentul". Pentru că în ultimă instanță 
respectarea micronilor înseamnă calitate.

Reducerea toleranței la coliviile rulmentului 304 face parte din 
măsurile luate pentru asigurarea unei calități superioare. Apoi au urmat 
suprafețele bilelor de la toate tipurile de rulmenți. Cînd ții în mînă o 
bilă de rulment, chipul ți se oglindește în strălucirea ei metalică, iar dege
tele sesizează rotunjimea perfectă. Și totuși perfecțiunea aceasta poate fi 
doar o aparență. Căci s-ar putea întîmpla să ții în mînă un produs de calitate 
inferioară. Dar s-a venit cu o măsură nouă: rodarea bilelor între discuri 
cu strat de cositor pur. Ea va avea ca efect asigurarea unei calități superioare 
a suprafeței bilelor.

Deseori rulmenții se compară cu bijuteriile și asta nu numai pentru 
apele lor scînteietoare, ci mai ales pentru migala și grija cu care sînt 
șiefuiți. Dar se pare că rulmenții sînt mai gingași decît prețioasele 
obiecte decorative... Acest lucru e confirmat și de faptul că la recepție, 
de ‘exemplu, se lucrează cu mănuși. Degetele și palma, transpirînd, pot 
ataca metalul prin sărurile pe care le depun pe suprafețe. Mănușile evită 
și această cale de subminare a calității.

Șapte verificări principale fac o selecție riguroasă printre sutele de mii de 
elemente de rulmenți. Se apreciază aspectul general, se controlează rugozi
tatea (neregularitățile de pe suprafața rulmentului) și precizia de rotire, se 
verifică jocul radial, duritatea etc. Și cînd controlul asupra micronilor și-a 
spus cuvîntul, rulmentul a trecut examenul calității. Patru băi speciale vor 
face să dispară pînă și infinitezimalele particule de apă care mai dăinuiau pe 
suprafața lucioasă și îl vor apăra de oxizi.

La „Ruîmentur-Brașov marea bătălie pentru calitate e în toi. Ținta: 
obținerea de produse la nivelul pieții mondiale. Măsurile luate și primele 
rezultate ne îndreptățesc să credem că muncitorii de aici își vor atinge 
scopul: vor da industriei noastre rulmenți de o calitate din ce în ce 
mai bună.



Mărfurile primesc 
identitate : marca fa
bricii. Stofele au tre
cut prin toate probele 
de calitate și vor fi 
expediate magazine
lor. De acum înainte 
cumpărătorii au cu- 

vintui.

STOFE
BUNE

-DAR Șl
SORTIMENTE VARIATE

a
e pe zecile de etichete, un 
berbec privește la noi cu 
un aer de mîndrie. Cît e 
de justificată atitudinea 
,dumnealui“ încă nu știm. 
Cumpărătorii din maga

zine ne vor spune...
In condică de sugestii, nenumă- 

■ate propuneri. Propuneri care 
:-au născut dintr-o metodă destul 
le originală de sondare a cerințe- 
or și gustului public. Fabrica de 
>ostav-„Partizanul roșu“ din Bra
șov a adus în magazinul său de 
irezentare cataloage cu eșantioane. 
Cumpărătorii care au vizitat ma
gazinul le-au răsfoit și de fiecare 
lată s-au dus la responsabil și au 
erut cutare sau cutare stofă. Aces- 
e cereri au oglindit și preferințele 
umpărălorilor din ultima vreme: 
tofe în contexturi și culori cît 
nai variate.

Se pare că preferințele pentru 
tofe „uni“ sînt în descreștere, 
tcest lucru îl cunoaște foarte bine 
i fabrica „Partizanul roșu“; și, 
inînd cont de noua orientare a 
justului cetățeanului, se strădu- 
ește să-l satisfacă. Probă cele 
6 de articole în 460 de desene 
i culori, realizate pînă acum pe 
irimul semestru, dintre care multe 
u desene mărunte ca în cataloagele 
:u eșantioane.

ror fi satisfăcuți cumpărătorii de aceste modele î Iată întrebarea pe care 
fi-o pun cei doi creatori de la fabrica .Partizanul rofu*.

Stofele „Partizanului roșu“ sînt 
unanim apreciate pentru calitatea 
lor, dar colectivul fabricii a luat 
măsuri importante ca ele să fie 
și mai bune. în filatură s-a intro
dus un autocontrol riguros pe 
faze de operațiuni și rezistența 
firelor a crescut; la țesătorie nu 
se mai admit mai mult de 4 „puncte 
rele“ pentru mia de bătăi; la fini
saj se caută un tușeu mai plăcut, 
o durabilitate sporită și reducerea 
gradului de șifonate. Păstrarea 
calității inițiale a firelor prin 
respectarea „odihnei" stofei timp 
de 24 de ore (ca să nu-și piardă 
elasticitatea) după tratările ter
mice, evitarea completă a tensio
nărilor, care slăbesc durabilitatea, 
și păstrarea acelei umidități nece
sare mărfii prin evitarea suprauscă- 
rii — iată o serie de măsuri care 
au dus la o apreciabilă îmbunătă
țire a calității stofelor. De aseme
nea, colectivul fabricii s-a angajat 
să efectueze un finisaj îngrijit la 
fiecare produs în parte, să acorde 
o mai mare atenție îmbunătățirii 
neșifonabilității și coloritului.

Berbecul de pe marca fabricii 
poate deci să ne privească cu 
mîndrie, deoarece însoțește stofe 
de bună calitate.

Se filmează 
pe platouri 
iiiiiiiii

„FEBRA"

Cu un an în urmă, la Sinaia, 
dramaturgul Horia Lovinescu 
și regizorul Iulian Mihu pur

tau zi de zi discuții însuflețite, 
dezvoltînd cu migală episoadele 
unui nou scenariu de film închi
nat vieții unui medic în Delta 
Dunării. Se încerca, pe căi mereu 
îmbunătățite, să se facă cît mai 
pregnant mesajul artistic al filmu
lui— corelația între fericirea per

Irina Petrescu și Emil Bolta dețin roluri importante în filmul .Febra', realizat 
după scenariul lui Horia Lovinescu.

sonală și împlinirea îndatoririlor 
față de colectivitate, răspunderea 
pe care o ai, în dragoste, pentru 
soarta celuilalt...

Povestirea se arăta la început 
simplă, aproape liniară: un tînăr 
medic hotărăște, în _primii ani 
după eliberare, să plece într-un sat 
sărac de pescari; soția lui îl ur
mează, numai că ea nu reușește să 
se adapteze noilor condiții de 
viață... Are loc o despărțire „pro
vizorie" dar, pe măsură ce medicul 
își cîștigă prețuirea oamenilor din 
Deltă, soția lui, reîntoarsă la Bucu
rești, cade tot mai mult pradă 
unui mediu social nesănătos...

Cu fiecare nouă pagină a scena

riului și a decupajului, viitorul 
film se îmbogățea cu alte semnifi
cații, aducea chipuri și situații 
interesante, veridice, care lăsau 
un cîmp tot mai larg fanteziei 
regizorale.

Acum, munca de filmare se 
apropie de jumătate. Scenele de 
interior sînt complet terminate: 
s-a filmat și momentul în care 

doctorul Vrancea _(Cristea Avram) 
dpscoperă comportarea veroasă a 
Socrului său, doctorul Pantazi (Emil 
Botta); și scena în care cei doi 
soți hotărăsc să plece împreună în 
Deltă; și momentul dramatic al 
operației nereușite, și primele con
flicte cu soția (Irina Petrescu); 
și discuțiile aprinse, lămuritoare, 
cu secretarul de partid al satului 
(Vasile Nițulescu), și unele momen
te ale deznodămîntului. Rămîn 
însă de realizat scenele esențiale 
pentru ambianța filmului — cele 
din Deltă. Echipa de actori, regi
zori, operatori și tehnicieni se pre
gătește acum pentru filmarea exte
rioarelor.



„VARA_________  
ROMANTICĂ"

Două din cele trei filme semna
te de regizorul Sinișa Ivetici 
(împreună cu Andrei Blaier) 

aveau ca eroi principali copii („Ora 
H" și „Mingea"). Al treilea — „Fur
tuna" — surprindea un moment din 
lupta pentru eliberarea patriei noas
tre de sub jugul fascist. Și iată că 
și al patrulea film al său vorbește 
despre copii, de astă dată în condiți
ile luptei de eliberare. Scenariul este 
semnat de Octav Pancu-Iași. în fil
mul acesta se întreprind acțiuni de 
sabotare a retragerii hitleriștilor, 
se împiedică demontarea unei uzi
ne, se pregătește insurecția arma
tă... S-ar părea că în vălmășagul 
atîtor fapte, micii eroi care aduc 
apă cu gălețile pentru aproviziona
rea orașului vor trece neobser
vați. Și, totuși, filmul se ocupă în 
primul rînd de ei. Iar luptătorii 
ilegaliști, cărora le revin atîtea 
răspunderi, nu uită nici o clipă 
nobila răspundere pe care o au 
față de micii eroi, pe care războiul 
i-ar putea schilodi sufletește...

Și iată că, secvență după secven
ță, este surprins unul din cele mai 
însemnate și delicate procese care se 
făureau în zilele înfrigurate ale „ve
rii romantice" 1944: cel al formării 
unor caractere dîrze, prima pagină 
a biografiei unor viitori comuniști...

Dacă găsirea interpreților adulți 
nu a ridicat probleme deosebite, 
pentru cei 6-7 copii ai filmului au 
fost trecuți în revistă peste zece mii 
de pionieri și școlari. Iar astăzi, 
copiii și adulții împărtășesc de
opotrivă răspunderea și emoțiile 
filmării...

„PORTOFR ANCO'

Se întoarce acasă Nick Ameri
canul! Sosește din America 
fratele cafegiului Stamate!

Vine cu milioane!!!
Senzaționala veste a trezit din 

somnolență mizerul port de la 
marginea țării. Sîntem în anii din 
preajma primului război mondial. 
Sulina, port „liber", dominat de 
atotputernica și vestita Companie 
Europeană a Dunării, mișună de o 
faună cosmopolită de afaceriști, 
paraziți și aventurieri.

Mirajul milioanelor aduse de 
peste mări e motorul întregii ac
țiuni a filmului „Porto-franco", pe 
care-1 realizează în prezent regizo
rul Paul Călinescu, pe baza unui 
scenariu scris de Mihnea Gheor
ghiu după cunoscutul roman „Euro- 
polis" de Jean Bart.

în funcție de „milioanele Ameri
canului" își vor dezvălui adevărata 
fire și Stamate cafegiul (Ștefan Ciu- 
botărașu), ruinat de pretențiile de 
cucoană ale bovaricei sale consoarte 
Penelopa (Simona Bondoc), și boga
tul armator (Nicki Atanas iu), și 
cuceritorul căpitan Deliu (Ion Di- 
chiseanu), și pitorescul frizer pore
clit Nicu Politicu (M. Fotino), și 
sentimentala sa nevastă Olimpia 
(Liliana Tomescu). Numai că, din 
„țara tuturor posibilităților" (in
clusiv aceea de a muri de foame) 
Nick Americanul (Geo Barton) nu 
aduce altă avere decît o copilă 
mulatră și un mare dor de muncă. 
Și de aci... se va naște drama.

Deznodămîntul ni-1 va dezvălui 
însă filmul „Porto-franco".

Se filmează o scenă
din -Porto-franco'-

Micii eroi ai filmului 
-Vara romantică* în 
fala unei grave pro
bleme de conștiință: 
vor duce oare la în
deplinire jurămîntul 
lor de a-l pedepsi 
pe presupusul tră

dător?
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DIN AFRICA
0

ecenli de-a rîndul 
harta continentului 
african a fost pre
zentată în cîteva cu
lori. Aceleași culori 
le întilneai pe harta 

continentului european, ceea 
ce oglindea o realitate mon
struoasă: Africa nu mai apar
ținea africanilor; fusese co
tropită și împărțită — ca și 
cum înainte ar fi fost „țara ni
mănui"— între cele cîteva pu
teri colonialiste europene: 
Anglia, Franța, Germania 
imperială, Belgia, Portuga
lia. Steagurile pestrițe ale 
jefuitorilor ce se dădeau drept 
... „civilizatori" n-au izbutit 
să ascundă multă vreme ma
rea nelegiuire săvîrșită pe 
seama popoarelor Africii. în 
ciuda culorilor cartografice, 
Africa dominată de colonia
liști a fost vreme îndelungată 
o imensă pată neagră pe harta 
lumii. Jefuirea uriașelor ei

comori s-a împletit cu sta
tornicirea unor rînduieli ne
omenoase, care au transformat 
zeci de popoare și mii de tri
buri într-o imensă masă de 
sclavi. Stăpînii lor albiaufost 
atrași mai întîi de mirodenii, 
de fildeș și de brațele de mun
că cele mai ieftine, iar apoi 
și de tezaurul materiilor pri
me africane, și de pozițiile 
strategice ale „continentului 
negru".

După ce salvele „Aurorei" 
au vestit lumii triumful Marii 
Revoluții Socialiste, marcînd 
totodată începutul sfîrșitului 
sistemului colonial, și înde
osebi după celde-al doilea 
război mondial, uriașa pată 
neagră care acoperea ca o 
pecingine trupul Africii a în
ceput să se destrame. în 194» 
(priviți harta de jos) în Africa 
existau doar patru state in
dependente: Egiptul, Uniu

nea Sud-Atricană, Etiopia și 
Liberia. în anii care au ur
mat, sub loviturile tot mai 
puternice ale mișcării de eli
berare națională, destrămarea 
pozițiilor colonialiste pe eon- 
tinentul african a continuat 
fără întrerupere. în perioada 
1945-1960 au apărut pe har
ta Africii 22 de state indepen
dente, cu o populație de 118 
milioane oameni. Iar coloni
ile încă existente — ultimele 
pete negre pe trupul Africii 
(harta din dreapta) — consti
tuie ele insele arena viitoare
lor explozii anticolonialiste.

Despre aceste „pete negre", 
despre viața, suferințele și 
lupta celor 65 milioane de 
africani care se mai află încă 
în lanțurile robiei coloniale, 
este vorba în materialul do
cumentar pe care îl prezen
tăm în aceste pagini, ca și 
în numărul următor al „Flă
cării".

TARA FOAMETEI
n mima Africii, acolo unde tră
iau liniștiți cei mai înalți oa
meni din lume aparținînd tribului 
Batutsi — laolaltă cu cei mai 
scunzi — pigmeii tribului Batwa 
— și-au făcut apariția, la sfîrșitul 
secolului trecut, colonialiștii ger
mani. Ei au subjugat aceste triburi 
libere și au înființat colonia Ruan- 
da-Urundi. Apoi, în 1918, locul 
colonialiștilor germani, învinși în 
primul război mondial, l-au luat 
cei belgieni. După cel de-al doilea 
război mondial, O.N.U. a cerut 
colonialiștilor belgieni să contri
buie la progresul social și economic 
al acestui teritoriu bogat în mine

reuri și produse agricole. Cum au 
avut „grijă" colonialiștii belgieni 
de Ruanda-Urundi reiese și din 
relatarea unui ziarist belgian, care 
arăta că „marea majoritate a popu
lației din Ruanda-Urundi nu mă- 
nîncă dealt o dată pe zi". într-ade- 
văr, această țară e bîntuită de o 
foamete cronică. în 1943-1944, de 
pildă, au murit de foame peste 
60.000 de oameni, printre care 
foarte mulți copii. Cauza foame
tei? Binecunoscutele metode colo
nialiste. Capitaliștii belgieni au 
furat pămînturile indigenilor și au 
creat, pe ogoarele de pe care afri-

Pe chipul acestor africani din Ruanda-Urundi, aduși cică să-și exprime .votul', se citește 
întreaga ură împotriva fățărniciei colonialiștilor care, sub paravanul vorbăriei despre -de, 

mocrafie', mențin cu forja în cruntă robie colonialistă milioane și milioane de oameni.



Unul din patriot li algerieni supați io Hurl Ier medievale de către 
călăii colonialiști.

ALGERIA ALGERIENILOR!

C
olonialiștii francezi au pornit la cucerirea Algeriei în 1831, dar operațiu
nile de „pacificare" nu s-au terminat decît în 1371, după 40 de ani 
de rezistență îndîrjită a algerienilor. Lanțul robiei n-a reușit însă să 
înlăture din conștiința algerienilor adevărul că pămîntul Algeriei le 
aparține lor și nu colonialiștilor francezi.lată de ce, în toamna lui 1954, poporul algerian s-a ridicat cu și mai 

multă hotărîre la luptă pentru scuturarea jugului colonial. Colonialiștii fran
cezi se cramponează însă cu desperare de privilegiile lor; cercurile monopoliste 
din Franța, ca și vîrfurile ultracolonialiste ale celor aproximativ un milion de 
francezi din Algeria, nu vor să redea algerienilor plantațiile, fabricile, minele 
și mai ales bogăția recent descoperită în adîncul Saharei algeriene — petrolul.

Cînd patrioții algerieni s-au ridicat la luptă cu arma în mînă, presa bur
gheză franceză decreta ironic: „foc de paie!" și anunța că în Algeria au fost 
trimiși 300 de polițiști „să facă ordine". După șase ani de război, în Algeria 
se află un corp expediționar francez de peste dOO.OOO oameni care nu pot 
înfrînge Armata națională de eliberare. Desigur că poporul algerian a avut 
mult de suferit în acești șase ani. 145 mii de soldați au căzut în lupte, peste 
600 mii de civili au pierit în urma barbarelor represalii ale colonialiștilor 
sau în lagărele de concentrare. Totuși mișcarea de eliberare națională crește, 
iar colonialiștilor francezi le fuge tot mai mult terenul de sub picioare.

„Oricum va fi — scria săptămînalul „France Mouvelle" — să nu ui
tăm învățămintele războiului din Vietnam... Un popor slab, colonizat, 
care luptă pentru a-și apăra independența și pacea, este în stare să 
învingă orice agresor, chiar și atunci cînd agresorul este o astfel de 
forță imperialistă ca Franța, ajutată de Statele Unite ale Americii..."

Că forțele colonialiste sînt nevoite să recunoască azi eșecul „pacificării" 
Algeriei și al formulei „Algeria franceză" o dovedește și faptul că cercurile 
guvernamentale de la Paris au acceptat ideea tratativelor cu reprezentanții 
guvernului provizoriu al Republicii Algeria, lucru pînă mai ieri de neconceput 
pentru ele. Cu toate că începerea tratativelor s-a tergiversat, cu toate că 
războiul continuă, se apropie ziua cînd Algeria va fi din nou a algerienilor. 
Colonialiștii nu pot să nu țină seama de epoca în care trăim.

„ZONA TĂCERII"

D
upă ce, în 1441, căpitanul 
. Nuno Tristao a debarcat la 
Lisabona primul său trans
port de negri din Africa, 
s-au purtat în Portugalia 
— și în special in rîndu- 

rile teologilor — discuții îndelun
gate: sînt oare negrii oameni 
sau animale? în cele din urmă, 
„înțelepții" portughezi au hotărît 
că africanii sînt niște maimuțe 
uriașe care pot. fi folosite asemeni 
vitelor de muncă. Consecința? 
Nu mult după aceea a început 
vînătoarea de sclavi, și sute de goe- 
lete părăseau țărmul Angolei, al 
Guineei, mai tîrziu și al Mozam- 
bicului, ducînd sclavi în „Lumea 
nouă" pentru a fi folosiți pe plan
tații.

jumătate de mileniu a trecut de 
atunci și rînduielile colonialiste 
instaurate de portughezi s-au schim
bat prea puțin. Deși rar au reușit

să pătrundă străini în „zona tăcerii" 
— cum este denumit imperiul 
colonial portughez, unde trăiesc 
11 milioane de oameni — colonia
liștii n-au reușit totuși să ascundă 
lumii toate grozăviile ce se petrec 
în posesiunile lor.

Sclavagism în era cosmică

Cavalmari este un bici făcut din 
piele de rinocer. Loviturile lui 
provoacă victimei puternice hemo
ragii interne. Baramatola este o 
unealtă de tortură mai „perfec
ționată". Seamănă cu o paletă 
de tenis de masă perforată. Lovi
turile peste mîini ale „paletei" pro
duc bășici dureroase. Dar în Angola 
și Mozambic s-au păstrat nu numai 
metodele de pedeapsă sclavagiste, 
ci și sclavia. Ori de cîte ori un

cânii ar fi trebuit sâ-și scoată hra
na, plantații de cafea. Cafea pen
tru export... Ca urmare, multe 
vite au pierit din cauza lipsei de 
pășuni, cerealele aproape că au 
dispărut, populația a rămas fără 
alimente. Sistemul monoculturii 
și-a dat „roadele" și în Ruanda- 
Urundi.

Astăzi colonialiștii belgieni în
cearcă să folosească teritoriul Ru- 
anda-Urundi ca bază de agresiune 
împotriva Congoului. Au dezmem
brat țara și au declarat teritoriul 
Ruanda „republică independentă", 

formînd un guvern de marionete. 
Exact după metoda neocolonialistă 
aplicată în cazul provinciei con
goleze Katanga.

De-a lungul deceniilor de cruntă 
dominație colonială, populația din 
Ruanda-Urundi a suferit mult, dar 
a și înțeles multe. Astăzi forțele 
patriotice duc o luptă hotărîtă 
pentru libertate și nu încape îndo
ială că și stăpînirea colonialistă 
din Ruanda-Urundi va trebui să ia 
curînd sfîrșit. Cu aceasta va dis
pare încă o pată neagră de pe 
trupul Africii.

Coloniile salazariste: cifrele indică numărul locuitori
lor Portugaliei și pe cel al fiecărei colonii în parte



plantator european cere adminis
trației coloniale brațe de muncă, 
se organizează o expediție prin 
satele din împrejurimi și „se recru
tează" toți bărbații. Atît acest 
sistem, cît și trimiterea oamenilor 
la „lucrări publice" nu sînt decît 
forme ale sclaviei... La muncile 
forțate lucrează anual 700.000 de 
oameni, din care 100.000 sînt 
copii sub 14 ani. Din Mozambic 
se mai și exportă brațe de muncă. 
80-100.000 de oameni sînt tri
miși pe plantațiile sau în minele 
din Uniunea Sud-Africană. Cine 
se împotrivește este ucis. Statul 
portughez primește pentru fiecare 
muncitor trimis spre sud o anumită 
sumă. Tot așa cum primea acum 
cinci sute de ani pentru fiecare sclav.

„Insulele morții"

Imperiul colonial portughez are 
cîteva insule. De pildă insula Sf. 
Toma, denumită „insula morții", 
de unde rar se mai întoarce cineva. 
Aici există un faimos lagăr de con
centrare, unde sînt trimiși fugarii 
de pe plantații, patrioții luptători.

în închisorile de pe insulele Capu
lui Verde, mercenarii lui Salazar 
au ucis în cîțiva ani, prin înfome
tare, peste 30.000 de oameni.

Guineea portugheză nu este insulă. 
Ea nu este însă mai puțin un 
ținut al morții. Aici este patria 
foametei și a bolilor. „Portugheză" 
din 1446, Guineea este cea mai 

veche colonie europeană din Africa. 
Ea poartă pecetea rușinoasă a celui 
mai mare procent de analfabeți din 
lume: 99,7 la sută!

Explozii puternice ale 
patriotismului african

Cînd la O.N.U. s-a votat decla
rația solemnă cerînd eliberarea 
tuturor coloniilor, Portugalia „s-a 
abținut de la vot". Și ea nu a fost 
singură. Statele Unite, Anglia, 
Belgia și alte țări colonialiste au 
procedat la fel. Această solidari
tate colonialistă este ușor de înțe
les. Marile monopoluri din Occi
dent sînt părtașe la jefuirea colo
niilor portugheze. La exploatarea 
petrolului din Mozambic participă 
monopolul american „Mozambique 
Gulf Oil Co". Diamantele din An
gola sînt jefuite de „Angola Dia
mond Company" — un trust ame- 
ricano-anglo-belgian — etc.

Dar din „zona tăcerii" au început 
să se audă glasuri tot mai puter
nice. în ciuda terorii și a meto
delor fasciste folosite de Salazar, 
care întrec în cruzime tot ce a 
cunoscut pînă acum arsenalul colo
nialismului, valul luptei antico
lonialiste cuprinde tot mai mult 
„zona tăcerii". Și nu întîmplător 
ziarul american „Wall Street Jour
nal" presupune că „ANGOLA AR 
PUTEA DEVENI (după Congo - 
n.r.) ARENA VIITOAREI EX
PLOZII PUTERNICE A PATRIO
TISMULUI AFRICAN".

în Angola mai ființează și azi sclavia. Copil, finer! și bătrîni, foii 
negri, frebuie să presteze cel pujin 6 luni din an muncă forjată la 
strîngerea șl prelucrarea fibrelor de sisal, din al căror export colo

nialiștii realizează mari profituri.



Unul din milioanele de copii nă
păstuiti din coloniile africane. De 
la cea mai fragedă vîrstă ei sînt 
obligați să muncească pe plantații 
cite 12-15 ore pe zi. Datorită 
condițiilor mizere de trai, unul din 
patru copii africani moare înainte 
de a fi atins virsta de un an. Iar 
cei ce apucă virsta școlară nu se 
pot bucura de luminile invățăturii; 
majoritatea școlilor sînt rezervate 
odraslelor stâpînilor colonialiști.

AFRICA OCCIDENTALA SPANIOLA
(MAROCUL OESUD, lENI, SAUARA SPANIOLĂ) 

480.000 Km* - 200.000 loc.
Vite, produse agricole

INSULELE CANARE (span.)
7200 Km* - 900. OOO toc. 

fructe, pescuit.

Insulele CAPULUI VERDE (pont.) 
A.ooo Km9-200.000 loc.

GAM Bl A (brit.)
10.500 Km* -289.000 toc.

Capitala: BATHURST 
Bogățiile subsolului,neexplorate.

Arăhide, orez, manioc ■_____

GUINEEA PORTUGHEZA
36.000 Km1 - 550.000 loc.

Capitala : BISSAU
Produse agricole_____

GUINEEA SPANIOLĂ!
28.000 Km* -2/6.000 ioc..

Produse agricole.

Insula Principelui 
Ș' SFT.T0MAO>*t J 
l.Ooo Km1 - 62.000 loc. 
Capitalei SAO TOMe\

Produse agricole. I

AUGOLA ( port.)
1 ■ 246.000 Km* - 4 .Ooo.ooo loc.

C”P i tata : LUA N O A 
Diamante, aramă,xinc, wolfram, 
Cositor*t /produse agricole.

Insula SfT. ELEN A (ArM.;
120 Km1 - S.ooo loc.
Capitala: JAMESTOWN 

Culturi agricole

, AFRICA DE SUD-VEST , 
(Colonie a uniunii sudafr/cane) 
' 825.000Km* - 500. OOO toc.

Capitala ; WINDHOEK 
Diamante,cupru, tine, plumb.

BECRUANALANO (brit.) 
710.000 Km1 - 2.520.000 toc.

Capitala: MA PEKING 
Aur, ar gin t, asbest, arama, 
nichel, Fructe, vite.

Fag cil. 
din

FEDERAȚIA RMODEZIA-NY
1.268.000 Km1- 7.000.

Capitala: SAUSB 
Aramă .zinc,plumb, uran 

lemn exotic, fruct



AFRICA —- 
continent 

bogat

Insulele COMORE (Pranc.) 
2160 Km2 - 17Q.OQO loc -

mhmmm

ND f J I 
’ I

crom,

HlA C Franc.) 
ni - 9 800.000 toc 
ALGER (500.000 iac) 
plumb, aur, petrol, 
utun,vin(cea 50*/, ă 
jortutui) _______  K

WM(belg.) 
Km*

IO loc.
1BURA 
b, wolfram 
gri colt

TANGANICA (brit.)
957.000 Km1 - 9 .OOO .OOO loc 

Capitala : OAR £3 SALAM
Aur, diamante, plumb, fosfați 
mied,platină .cositor, cafea, 
bumbac, ceai, lemn exotic.

1 BASUTOLANDCă/’/O
30.000Kmi - 650. OOO loc

Capitala: MASERU
I Piei, carne

Ainsulele SEYCHELLESO/Zj 
t 4oo Km1 - 40 000 loc
pi Capitala: VICTORIA
! i_____ Culturi agr i cp ie ■

Insula REUNION (franc.) 
2500 Km1 - 280.000 loc. 
Capitala: SAINT-DENIS

Culturi agricole

Insula MAURlTlU( brit ,)l I 
2. OOO Km2 - 520.000 toc.

Capitola: PORT LOUIS 
Culturi agricole.

MOZAMBlC (port.)
780.000 Km2 - 6.200.OOO loc 
Capitala: LOURSNCO Mnpques 
Aur, argint, aramă, fier, crom,co
sitor,plumb, grafit, asbest, bauxj- 
tă, co/umbitâ . Prad, agricole

ZANZIBAR (boit)
I 2600 Nm‘- 3OO.OOQ IOC 

ȘL I c°Pitaia : ZANZIBAR 
» Cocos, ananas, banane , 

| Cuișoaro (ioc Iin /ume)

J SWAZILAND (brlt.) 
17.000 Km* -220.000 loc

I Capitala: MBABANE
I Asbest, cositor, aur, argint 
J cărbune, tutun, f-ructe.

somalia (franc.) 
22.000 Km2 - 69 OOO ioc 

Capitala; OJIBUTI 
_____Vite, cafea.

KENNA (brit.)
580.000 Km1 ~ 6.200.000 toc.

Capitala: NAIROBI 
AramS. aur, argint, cafea , ceai, 
bumbac .fructe, lemn exotic.

U6AN0A (brit.) 
243. OOOKm2 - 5.600.000 loc.

Capitala; ENTEBE
Cupru, plumb. wolfram,aur. fos
fați, cafea, bumbac, ceai, trestie da'z ahâr,_____

8% din populația lumii;
20,5% din suprafața terestra 

a globului.
BOGĂȚII

Cele mai mari zăcăminte de 
uraniu din lumea capitalistă;

34,4% din zăcămintele de 
minereu de fier din lumea capi
talistă ;

74,9% din cele de minereu de 
crom;

51,4% din cele de cobalt;
90,2% din cele de diamante;
27,1% din cele de mangan;
47,3% din zăcămintele de cu

pru ;
85% din producția mondială 

de nuci de cocos;
63% din producția mondială 

de cacao;
59% din producția de sisal.

Surse de energie
5 miliarde tone rezerve de 

cărbuni în Rhodezia de Sud.
3 miliarde tone în Nigeria, iar 

în Congo, Tanganica, Republica 
Malgașă, cca. 1 miliard de tone.

Bogate zăcăminte de petrol 
în Sahara algeriană și Libia.

în ceea ce privește posibilită
țile de producere a energiei elec
trice, numai prin folosirea ape
lor fluviului Congo s-ar putea 
produce cea. 240 miliarde kWh 
pe an, ceea ce ar aduce o contri
buție hotărîtoare la industriali
zarea unei mari regiuni din 
Africa.

AFRICA- 
continent 

sărac
Datorită exploatării co

lonialiste
• Africii îi revin numai 1% 

din producția industrială mon
dială și mai puțin de 3% din 
venitul mondial.

9 Muncitorii africani pri
mesc cele mai scăzute salarii din 
lume. în Tanganica, de pildă, 
unde în mine, în fabrici sau pe 
plantații ziua de muncă este 
de 9-12 ore și unde nu există 
concedii plătite, pensii, ajutor 
de șomaj etc., muncitorii afri
cani primesc 1,5-2 lire sterline 
pe lună, iar salari ații europeni 
cîte 50-150 lire sterline.

• Sistemul de asistență medi
cală este aproape inexistent. în 
ajunul obținerii independenței, 
la un medic reveneau: în Nigeria 
— 52.985 oameni, în Togo — 
33.000, în Camerun —23.000 etc. 
Bar chiar și asemenea statistici 
sînt înșelătoare, fiindcă acești 
medici au grijă în primul rînd 
de populația albă.

• Africa este o regiune a 
analfabetismului aproape total, 
în Somalia, în țările din Africa 
ecuatorială și în cele din Africa 
occidentală, de pildă, 95,99% 
din populația adultă este analfa
betă.

Dintre «petele negre" de pe hartă 
lipsesc douăi Sierra-Leone, care ișl 
va căpăta independenta Ia 27 aprl. 
lie, șt Camerunul, afiat In momen
tul de fată sub tutelă britanică, 
tutelă ce va expira insă pină la 

l sflrșitul acestui an.



IN LU MEA MICRONI IOl
NUIAUA

ÎNȚELEPCIUNII
Un indian veni odată la 

înțelept.
— Ce-ar trebui să fac, mărite, 

pentru a fi și eu înțelepți1 Ce-aș 
putea face pentru a fi puternic?

Înțeleptul ceru omului să taie 
o ramură dreaptă dintr-un copac, 
s-o curețe de frunze și de coajă. 
Luă apoi din mina omului nuiaua 
și o crestă cu migală din loc în 
loc, făclnd crestăturile la dis
tanțe egale una de alta, fiecare 
distanță fiind cit lungimea unui 
bob de orez. La mijloc și la 
cele două capete, trei crestături 
mai adinei.

Apoi dele nuiaua omului și-i 
spuse:

— Aceasta este o măsură. Dacă 
o vei folosi cum se cuvine, vei fi 
puternic. Măsura sandalei tre
buie să se potrivească cu măsura 
piciorului, lungimea minecii cu 
a brațului, coarda trebuie să fie 
potrivită cu arcul, înălțimea ușii 
cu a trupului, ușorul cu fereastra, 
lingura cu gura. Nuiaua aceasta 
te va învăța să masori ceea ce 
faci tu și ceea ce fac alții pentru 
tine. Trei frînghii înnodate vor 
face din ea o balanță. Cu balanța 
vei cintări fructele muncii tale. 
Înfige nuiaua în nisip și încon- 
joar-o cu cercuri tot mai mici. 
Sub bătaia razelor soarelui, um
bra ei îți va măsura timpul de 
muncă și odihna, timpul de veghe 

și de somn. Primăvara, umbrele 
amiezii se vor alungi și vei nimeri 
astfel timpul bun de semănat. 
Vei măsura apoi lungimea și 
lățimea ogoarelor, împărțind 
pămîntul în ogor pentru orez 
și in ogor pentru secară, vei 
măsura lungimea și adîncimea 
brazdei. In clipe de răgaz, vei 
trage cu nuiaua semne pe nisip, 
le vei compara și vei învăța din 
compararea lor cum se potrivesc 
între ele pămîntul și soarele, 
stelele și constelațiile.

Măsura este sceptrul științei. 
Măsura este aliatul muncii. Mă
sura este înțelepciune și înțelep
ciunea este adevărata putere. 
Nuiaua pe care ți-o dau este 
nuiaua înțelepciunii.

O LUME
FĂRĂ MĂSURĂRI

Nu știu dacă rețeta i-a folosit 
eroului nostru, dar dacă întîmplarea 
din poveste s-ar fi petrecut mai 
aproape de vremurile noastre, înțe
leptul ar fi putut adăuga multe 
elogiului măsurii și ar fi trebuit 
să renunțe la ideea de a folosi 
drept unic aparat de măsurat o 
biată nuia verde.

Mai mult decît în orice etapă 
anterioară a civilizației umane, 
viața noastră de astăzi este legată 
de măsurare.

Să ne închipuim o lume fără a- 
parate de măsurat. Să le luăm croi
torului și dulgherului metrul, doc
torului termometrul sau aparatul 
de măsurat tensiunea, strungaru
lui șublerul; . să strîngem toate 
balanțele; să! ridicăm termome-

îll ATELIERUL DE PROTOTIPURI AL MSTITUTULUI DE METROLOGIE DM BUCUREȘTI. Atenjie și migală... Se montează arcul spiral al unui waffmefru 
electrodinamic, aparat de măsurat puteri electrice. însușirile metrologice ale aparatului — precizia, justețea, sensibilitatea, fidelitatea — depind șl de finejea 

prelucrării și montării pieselor.
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Să măsurăm ceea ce 
este măsurabil și să fa* 
cern măsurabile cele ce 
încă nu-s.

Galileo Galilei

trele, ampermetrele, voltmetrele 
și contoarele uzinelor.

Să ne închipuim clipa în care o 
undă nevăzută ar imobiliza acele 
vitezometrelor și altimetrelor de la 
bordul avioanelor sau pe cele ale 
aparatelor de bord ale transatlan
ticelor; închipuiți-vă clipa în care 
toate ceasurile ar încremeni și 
n-ar mai exista în lume nici un 
mijloc de a se constata: „Este ora 
12“.

Toate mișcările ar deveni nesi
gure, avioanele, în ceață, s-ar 
izbi ca niște păsări oarbe de zidu
rile munților; vapoarele ar rătăci 
fără țintă; toate centralele elec
trice și uzinele automate și-ar 
înceta brusc mișcările ritmice; tre
nurile și tramvaiele ar rămîne imo
bile și triste pe șinele lor; radioul 
și televizorul ar amuți; medicul ar 
da neputincios din umeri; croitorul 
ar trebui să înlocuiască metrul cu... 
palma; cazanul centralei de forță 
al uzinei ar sări în aer.

TRADUCTORII
Știința și tehnica nouă au trans

format nuiaua înțeleptului într-un 
uriaș arsenal de aparate de măsurat. 
Organe mai sensibile decît cei 
mai sensibili nervi fac cu putință 
măsurarea unor lungimi infime, de 
milionimi sau miliardimi de metru ; 
mase de milionimi de gram; timpi 
de milionimi de secundă.

Mărimi fizice nemăsurabile di
rect sînt convertite de organe ale 
aparatelor de măsurat numite tra- 
ductori, în mărimi măsurabile, fie 
ele viteze mici, ca cele aproape 
imperceptibile ale mișcării leneșe 
a ghețarilor, sau viteze enorme, ca 
aceea’a luminii; fie ele presiuni 
infime, ca aceea a luminii ce cade

B?

O

LA inTERFEROmETRU, IRTR-UH LABORATOR DE LUNSIML 
Pe fenomenul de interferență a razelor luminoase se înte
meiază măsurarea lungimii prin lumină. La cea de-a Xl-a Con
ferință Internațională Metrologică de la Sevres (din 1960) s-a 
adoptat o definiție a etalonului de lungime prin unde de 

lumină.

ț ÎR LABORATORUL DE ETALOAHE ELECTRICE Examen de ca- 

' iîtate al aparatelor de măsurat fabricate în RP. R. Se așază un 
aparat de măsurat temperatura (termologometru înregistrator) 
în cîmpul magnetic al unei bobine special construite, pentru 
a urmări efectele cîmpului magnetic exterior asupra funcționării 

aparatului.



pe suprafața unui corp, sau gigante, 
ca cele din miezul lichid-solid al 
pămîntuhii. Omul măsoară astăzi 
cantitatea de electricitate a unui 
trăsnet și cea produsă de ușoara 
frecare a unei vergele de sticlă, 
intensitatea luminoasă a unui fulger 
și cea a unei licăriri imperceptibile 
ochiului, fluiditatea aerului, a 
eterului sau mercurului și fluidi
tatea cremenei ce pare etern înghe
țată.

în laboratoare sau departe în 
Arctica și Antarctica; în deșerturile 
fierbinți, în craterele vulcanilor 
sau în adîncul întunecat al ocea
nelor; în strațosferă sau în spațiile 
nesfîrșite ale Cosmosului; pretu
tindeni, omul de știință înarmat 
cu instrumente fine, cu lămpi 
minuscule, cu fire de cuarț, aur sau 
platină, măsoară și cucerește astfel 
adevărul împotriva erorii.

ALIATUL CALITĂȚII 
$1 ECONOMICITĂȚII

Se poate oare măsura calitatea? 
Sîntem obișnuiți să spunem: mate
rialul este frumos, pîinea este gus
toasă, vinul este bun, fără să 
asociem o măsurare acestei idei 
de calitate. Adevărul este că măsu
rări precise duc la o calitate cores
punzătoare, iar calitatea, ea însăși, 
se măsoară.

Se măsoară umiditatea, rezistența, 
elasticitatea fibrelor textile, com
poziția, rezistența și elasticitatea 
oțelului, intensitatea și rezistența 
la spălat sau la lumină a culorilor, 
luminozitatea unui bec. Rînd pe 
rînd devin măsurabile alte carac
teristici ale calității.

Care este, în fond, scopul tutu
ror măsurărilor pe care le efectu
ează metrologii din toate labora
toarele uzinelor și tehnicienii din 
uzină? Care este scopul culegerii 
miilor de date pe care le furnizează 
circuitele de măsurare automată? 
Obiectivul final îl reprezintă cali
tatea produselor, această problemă 
supremă a tehnologiei, care, alături 
de economicitate, reprezintă o ce
rință esențială în domeniul pro
ducției.

Măsurările efectuate în cursul 
procesului de producție urmăresc 
să mențină regimul tehnologic în 
limite bine precizate, astfel încît 
rezultatul să fie cel scontat.

Există astăzi o tendință în dome
niul automatizării mai corespunză
toare cu stadiul actual al tehnolo
giei științifice. Este vorba de a 
măsura mereu proprietățile pro
dusului finit, șarjă cu șarjă, și, 
simultan cu analizarea rezultatelor 
și interpretarea lor, să se comande 
reglarea operațiilor de fabricare.

Deci, măsurarea precisă asigură 
calitatea.

METROLOGIA ÎN ACȚIUNE
Procesul industrializării socia

liste a schimbat întregul peisaj al 
țării noastre. O dată cu acest pro- ■ 
ces s-a dezvoltat și metrologia, 
aspect al așezării tehnologiei pe 
baze științifice.

Lucrătorii Oficiului de stat pen
tru metrologie contribuie prin acti
vitatea lor la ridicarea continuă a 
calității aparatelor de măsurat fa-

CEHTRUL 1 OE METROLOGIE 
BUCUREȘTI - LABORATORUL DE 
LUNGIMI. Mirele folosite de con
structorii de pe șantierele patriei tși 
trec examenul de calitate mefro- 
i logică. 

bricate în țară, la introducerea 
unor metode moderne de măsurare 
în uzine, la lupta pentru calitate 
și economie, prin precizie. Ei 
participă, pe de altă parte, la acti
vitatea internațională de creștere 
continuă a nivelului preciziei.

Cîteva exemple vor ilustra acti
vitatea și preocupările metrolo
gilor.

Uzina „Automatica" construiește 
aparate de măsurat de înaltă teh
nicitate: pirometre cu termocuple, 
care transmit temperatura din 
conducte și reactoare; termometre 
cu rezistență electrică; înregistra
toare de temperatură; aparate de 
măsurat conductivitatea soluțiilor. 
Zeci de tipuri de instrumente, pe 
care pînă acum cîțiva ani le im
portam, se fabrică în țară. Se con
struiesc în țară contoare, milivolt- 
metre, ampermetre, manometre, 
aparate de măsurat lungimi, apa
rate optice de măsurat.

în laboratoarele Institutului de 
metrologie, aparatele de măsurat 
produse de uzinele: I.O.R., Grigore 
Preoteasa, 21 Decembrie, Balanța



confirma sau
recizia măsurării va 
infirma califafea pre
lucrării.

din Sibiu etc., înainte de a îi 
trecute în exploatare, sînt supuse 
unor examinări atente, sînt com
parate cu modelele celor mai noi 
aparate produse în lumea întreagă, 
sînt cercetate performanțele lor, 
robustețea, precizia.

Din colaborarea cu uzinele produ
cătoare de aparate de măsurat 
rezultă ridicarea continuă a teh
nicității lor. Din această colabo
rare a rezultat modernizarea parcu
lui de balanțe produs de uzinele 
„Balanța" Sibiu, fabricarea podului 
basculă de 100 tone, ca și eleganta 
balanță de gospodărie. Așa -s-a 
putut realiza balanța etalon de 
2 kg, concepție originală a cercetă
torilor Institutului de metrologie.

Preocupați de realizarea unor 
etaloane care să asigure precizia 
maximă, cercetătorii Institutului 
de metrologie au elaborat aparate 
etalon de măsurat duri tatea, de a că
ror construcție se interesează astăzi 
forurile metrologice din multe țări 
străine.

Pentru a veni în sprijinul indus
triei noastre chimice, petroliere. 

alimentare, cercetătorii metrologi 
elaborează metode de concepție 
proprie, pentru etalonarea și veri
ficarea aparatelor de măsurat con
centrația gazelor. Și la fel, în 
domeniul reometriei, tehnică nouă 
de măsurare a caracteristicilor de 
curgere a materialelor, esențială 
pentru domeniul maselor plastice.

Laboratoare noi, cum ar fi cele 
de dozimetrie și fotometrie, se 
organizează în vederea asigurării 
preciziei în măsurările radiome- 
trice și de lumină.

Etaloane de înaltă clasă, cum 
ar fi pilele etalon de forță electro
motoare sau rezistențele etalon, de 
a căror precizie depinde siguranța 
măsurării cu ampermetrele, volt- 
metrele, contoarele de energie etc., 
sînt proiectate și realizate în labo-

LA inSTALAÎIA DE VID, în iabora-\ 
torul de temperaturi. Se pregătește ' 
o etalonare la unul din punctele 
fixe ale scării Internationale de tem- , 
perafuri. Aici se -făurește" precizia / 

măsurării temperaturilor. /



De vorbă cu medicul

ETALOANE SECUNDARE DE TIMP, aw, tn laboratorul de timp, se .con
servă' secunda, care se transmite lucrătorilor institutului.

I
rticaria este o manifestare așa-nu- 
mită alergică, care apare brusc și 
constă dintr-o erupție ce provoacă 
mîncărimi (uneori de o intensitate 
chinuitoare pentru bolnav), forma
tă din plăci de obicei roșiatice sau 
albe, asemănătoare leziunilor provocate 
de urzică. Leziunile sînt de dimensiuni 

diferite, cu un contur palid și periferia 
înconjurată de o margine roșiatică; ele 
pot atinge suprafețe 
mai mult sau mai pu
țin Întinse ale pielii 
și cîteodată se loca
lizează pe. mucoasele 
gurii, ochilor etc., pu- 
tînd deveni și hemo- 
ragice.

Manifestarea aler
gică este determinată 
de conflictul dintre 
antigene și anticorpi. 
Antigenele sînt niște 
substanțe din mediul 
exterior care, introdu
se în organism pe diverse căi — cutanate 
(prin piele), digestive, respiratorii etc. 
— determină din partea organismului 
declanșarea unui mecanism de apărare 
care constă din formarea unor anticorpi. 
Conflictul dintre antigene și anticorpi 
dă naștere fenomenelor de alergie, din 
rîndul cărora face parte și urticaria.

Urticaria apare brusc si poate dispare 
în cîtcva ore. Ea poate însă să reapară 
Ia intervale variabile. Poate fi acută sau 
cronică.

Dintre cauzele principale ale urtica- 
riei, cităm următoarele : unele infecții, 
parazitii intestinali, intoleranța la unele 
alimente sau medicamente, unele tulbu
rări ale glandelor cu secreție internă. 
Unele materiale din care sînt confec
ționate hainele sau lenjeria — cum sînt: 
lîna, mătasea vegetală sau materialele 

UNA DIN MANIFES
TĂRILE BOLII ALER
GICE: URTICARIA

sintetice (nylonul etc.) — pot și ele da 
manifestări urticariene. Printr-iin meca
nism special, chiar supărările și emo
țiile pot declanșa urticaria, ca și agenții 
fizici ca frigul și razele solare. Unii 
bolnavi, care au suferit de mai multe ori 
de urticarie, ajung să determine ei 
înșiși cauza.

Boala este destul de frecventă. Sta
tisticile arată că cincizeci la sută din 

oameni au suferit de 
o manifestare urtica- 
riană.

în cazurile mai gre
le se fac în spitale 
determinări prin di
verse teste, adică con
tacte cu anumite sub
stanțe (alimente sau 
medicamente), ajun- 
gîndu-se la dispariția 
fenomenelor după eli
minarea substanței 
respective.

Tratamentul va trebui să se bazeze 
pe o desensibilizare specifică, prin supri
marea antigcnului din organism sau din 
mediul pacientului sau prin împiedi
carea pătrunderii Iui în organism. De Ia 
caz la caz, medicul va indica trata
mentul corespunzător. Se folosește cu 
succes Gluconatul de calciu și Hiposul- 
fitul de magneziu, administrate zilnic 
în injecții intravenoase, în fiole de 10 
ml. Antihistaminicele de sinteză dau 
bune rezultate. Medicamente de tipul 
Fenergan sau Alergan se pot folosi și 
ele, însă numai sub supraveghere me
dicală.

în cazurile care prezintă recidive frec
vente și unde terapia este slabă sau ine
ficace este necesară internarea în spital.

Dr. Silviu GHEREA

ratoarele Institutului de metro
logie. Și, la fel, etaloane de frec
vență.

în conformitate cu noile defi
niții ale metrului și secundei, labo
ratoarele de lungimi, frecvențe și 
timp se organizează în vederea 
atingerii nivelului maxim de pre
cizie în domeniul lungimii, timpu
lui, vitezei.

Interferometrele, orologiile cu 
cuarț, frecvențmetrele numerice 
sînt mînuite ca arme în lupta 
pentru precizie.

Examinînd în cursul controa
lelor metrologice de fond, metodele 
și aparatele de măsurat din uzinele 

patriei, avizînd tot ceea ce este 
legat de tehnica măsurării, lucră
torii Oficiului de stat pentru me
trologie contribuie zi de zi la 
măsurarea justă și precisă. Și, 
prin aceasta, la calitatea produse
lor și la evitarea risipei de ma
teriale.

Ca membră a organizațiilor mon
diale de metrologie, țara noastră 
are o bogată activitate metrologică 
internațională. Țară a petrolului 
și chimiei, R.P.R. deține, între 
altele, secretariatul 0.1 .M.L. (Or
ganizația Internațională de Me
trologie Legală) în problema mă
surării hidrocarburilor în vase 
cisterne.

Conducerea științifică a proce
selor de producție, măsurarea exactă 
a bunurilor, medicina științifică, 
cercetarea de laborator presupun 
măsuri atente, competente, precise, 
a mărimilor fizice.

Tehnica nouă înseamnă și „me- 
trologizarea“ proceselor tehnolo
gice.

Prin precizie, metrologii con
tribuie la lupta pentru calitate 
și economie.

Max SOLOMON
Fotografii de E. lAROViCI

ÎN LABORATORUL OE GAZE AL CEN
TRULUI 1 DE INETR0L06IE BUCU 
REȘTI. O analiză chimică pentru 
verificarea unui aparat electric de 
măsurat concentrații periculoase de 
gaze. Fizica, chimia și mecanica fină 
se înfrățesc în construcjia, utilizarea 
ți verificarea aparatelor de măsurat.

Colțul cosmeticienei

FIGURI ELEMENTARE DE MASAJ
-f nainte de a trece la explicarea figurilor 
I elementare de masaj, este bine ca citițoa- 
I rele să știe că:
A Masajul se execută cu multă finețe, fără 

brutalitate sau violență;
Crema folosită trebuie să fie grasă și de bună 

calitate;
Fața, gîtul și mîinile trebuie să fie într-o 

stare de perfectă curățenie;
La mișcări participă ambele mîini, fie că 

lucrează în același timp, fie alternativ.
în fața oglinzii executați următoarele miș

cări :
1) întindeți crema pe obraz prin trei mișcări 

Prima e o mișcare de alunecare de-a lungul 
maxilarelor, mișcare pornită din mijlocul 
bărbiei spre urechi; a doua e o mișcare circu
lară pe obraji; a treia pornește dintre sprîn- 
cene spre coada ochilor, cuprinzînd toată 
fruntea. în felul acesta crema este întinsă pe 
tot obrazul.

2) Printr-o mișcare de sus în jos, de la bărbii 
spre decolteu, masați gîtui cuprinztndu-l ce 
degetele și podul palmei. Mișcarea se face cu



MODA
PENTRU PRIMĂ VARĂ...

"ț m. țest la Parada modei de primăvară și vară 1961, pre- 
ĂĂ zentată de Uniunea cooperativelor meșteșugărești din

București.
— Și ce impresie ți-a țăcul?
— Am văzut multe lucruri inimoase. E de remarcat în pri

mul rînd tendința de a valorifica produsele, cele mai noi și mo
derne ale industriei noastre textile și, pentru că vorbim d.e îmbră
cămintea de primăvară, voi semnala flaușurile, tricotajele flau- 
șate, tuidurile, bueleurile — în contexturi și culori deosebit 
de reușite. Trebuie de ~ asemenea apreciată încercarea adeseori 
izbutită de a folosi elemente de inspirație folclorică în croiala 
și garniturile unora din modele. Dar n-aș putea spune că ni-au 
entuziasmat toate modelele. Cred că nu va reuși încercarea de a 
lansa moda justelor pictate, banale, monotone și executate adesea 
fără artă. De asemenea, nu mi s-au părut de cel mai bun gust 
combinațiile stridente de culori și materiale, precum și excesul de 
garnituri, volane, buioneuri și broderii. Există în schimb o serie 
de modele care demonstrează priceperea și măiestria meșteșugarilor 
cooperatori.

— Ai reținut i’reun model mai interesant?
— Iată aci cîteva fotografii. Privește acest costum de lenaj alb 

(fotografia 1), compus dintr-o jachetă scurtă, fără guler, ușor 
bluzantă în talie și încheiată cu trei nasturi. E purtată peste o 
rochie din același material, garnisită cu dungi de broderie în motive 
populare. Iată încă o rochie (fotografia 2) cu linia amintind de 
fota romînească. E din stofă albă combinată cu „alesătură" în 
tonuri de alb, roșu și negru.

— yl« fost prezentate și modele de haine bărbătești. Ce mi-ai 
putea recomanda pentru soțul meu?

— Am remarcat acest sacou (fotografia 3) din stofă țesută 
manual din lînă gri și albă. Se poartă eu un pantalon și vestă din 
stofă gri. Tot în tonuri de gri, cu dungi albe se prezintă și această 
cămașă din tricou fin de lînă (fotografia 4), foarte practică în 
zilele de primăvară.

ambele mîini, care însă nu lucrează deodată, 
ci alternativ (de 10 ori).

3) Masați fruntea printr-o mișcare perpendi
culară pe ridurile orizontale, adică mișcarea 
se face de la sprintene spre rădăcina părului 
și se execută cu ambele mîini (de 10 ori).

4) Cu degetele mijlocii, printr-o mișcare 
circulară energică și rapidă, masați aripile 
nasului (de 10-12 ori).

5) Printr-o mișcare de alunecare — înceată 
și extrem de ușoară — porniți din colțul 
ochilor spre tlmplei-maslnd cu vîrful degetelor 
mijlocii, spre a evita formarea ridurilor denu
mite „laba gîștii" (de 8 ori).

6) Porțiunea din jurul ochilor se masează 
printr-o pianotare ușoară executată cu 2-3 
degete (de 5-6 ori).

7) Cu o mișcare rapidă, loviți ușor cu vîrful 
degetelor obrajii, spre a stimula circulația 
sîngelui.8) Cu dosul palmei, avînd degetele bine 
întinse, executați bătăi ușoare sub bărbie și 
de-a lungul maxilarelor, spre a preveni forma
rea bărbiei duble.

9) Cu degetele mare și arătător, plasate 
perpendicular pe șanțul care merge de la aripa 
nasului Ia colțul gurii, prindeți ritmic pielea 
obrazului, apoi și cea de sub bărbie și de-a 
lungul maxilarelor.

Sînt rugate a-și trimite adresa exactă 
spre a li se răspunde prin .poștă: Telemac 
Antigona — Ploiești; Liliana B—București; 
Valerica—București; M.M.—Alba-Iulia; r.C. 

. — București.



METEOROLOGICĂ INTRODUCERE fN FILATELIE (f/l

CE ESTE ȘI CUM S-A NĂSCU! 
FILATELIA

ORIZONTAL: 1) Produs al 
condensării vaporilor de apă din 
atmosferă <pl.). 2) Ploaie cu 
zăpadă — îmbibată cu apă. 3) 
întrebuințare — De proporții 
mari In ce privește lățimea 
(fem.) — Fructe otrăvitoare din 
Gabon. 4) La baza precipitațiilor 
atmosferice ■— Eroul legendar al 
potopului. 5) Soare antic — în
soțitoare ale descărcărilor elec
trice. 6) Factor care provoacă 
fenomene fizice sau chimice — 
Umed pe Jumătate — Masiv tn 
Alpii vestici. 7) Bară pentru ba
lustradă — Oraș. 8) Netntrecuți 
— De forma curcubeului. 9) 
Aglomerare de nori groși, albi- 
cioși— Pîrtit de soare. 10) Ploaie 
cu soare, care atacă unele culturi 
— Fără viață. 11) A inunda 
— Momeală pentru pești. 12) 
Exclamație de ciudă sau de 
admirație — Cerul acoperit de 
nori plumburii.

VERTICAL: 1) De ploaie 
(fem.) — Pisie (mold.). 2) Ema
nație solară — Al doamnei gtște 
soț (pl.). 3) Eugen Potop — Forță 
care, în condiții atmosferice nor
male, acționează asupra supra
feței pămtntului cu o apăsare de 
1.033 kg pe cm>. 4) Masa 
mercurului din termometru, care 
indică schimbarea temperaturii 
— Flori producătoare de opiu. 
5) Zăvor — Posedă — Ține 365 
de zile. 6) Pe furiș — A vîjîi ca 
furtuna. 7) încurcă fire — Fe

CEASORNICUL... PUI
CÎTE CEVA DESPRE GEMENI

nomen produs prin refracția ra
zelor solare in picăturile de apă 
din atmosferă. 8) Pronume po
sesiv — Nori de culoare plum- 
burie care aduc ploaie. 9) Atom 
încărcat cu electricitate — Pro
nume — Diviziuni Tn timpul 
zilelor și nopților. 10) Ecoul 
sonor al fulgerului (pl.) — Dimi
nutiv familial. 11) Nume date 
de romani zilei a 15-a din lunile 
martie, mai, iulie și octombrie 
și zilei a 13-a din celelalte luni 
ale anului — Epocă — Cuvinte 
potrivite (sing.). 12) Servește — 
Ață — Bătut de soare și de vînt.

Dezlegarea jocului apărut în 
nr. 14

CAMPIONI

ORIZONTAL: 1) Valerii 
Brumei. 2) Irina — Onoruri. 
3) C.C.A. — Tal — Mahon. 
4) Ou — Cabină — I — C. 5) 
Limită—O — Anca. 6) Tir 
— Naval — A. 7) S — Hand 
bal — Nit. 8) Trac — Or
cane — A. 9) E — Liana — 
N — Tub. 10) Noi — T — 
Sido—Da. 11) Iscăli—Te- 
rier. 12) Na — Seara — Aa 
— A. 13) Arbitru — Arcaș.

yx upă cum se vede 
! J în fotografie, cea

sornicul acesta, 
instalat în stația C.F.R. 
Timiș-triaj, este aproa
pe la fel de mare cit 
un om. Și, totuși, ceferiș
tii brașoveni l-au bote
zat „pui". Explicația 
o găsim în faptul că 
ceasornicul- „pui“ este
comandat de la o dis
tanță de trei kilometri 
de ceasornicul-„mamă*, 
prin impulsiuni electri
ce la intervale de 30 
de secunde. Puii aceștia 
se vor înmulți în cu- 
rînd, asigurînd ferovia
rilor ora exactă.

Fotocorespondanță de 
turle TĂRANU

Brașov

10AN CIUCHEN- 
DEA — regiunea Bra
sov. Vechimea In muncă 
este de două feluri: 
întreruptă și neîntre
ruptă. Cea neîntreruptă 
este prevăzută de art. 
133 din Codul Muncii. 
Dacă un salariat se 
transferă de la o unitate 
la alta, aceasta din 
urmă nu este obligată 
să-i asigure același sa
lariu pe care l-a avut 
Ia unitatea de unde 
vine. După cum ați 
citit și dv., art. 133 din 
Codul Muncii precizea
ză "în mod clar ce se 
înțelege prin „unitate", 
astfel incit nu se poate 
da loc la nici un fel de 
interpretare.

SGHIBART MIR
CEA — Huși. Dacă nu 
puteți obține acte scrise 
pentru constatarea ve
chimii In cîmpul muncii 
pe perioada lucrată la o 
întreprindere ce și-a 
încetat activitatea, vă 
puteți adresa comitetu
lui sindical al întreprin
derii unde lucrați, care 
va face demersurile ne
cesare pentru sta bllirea 
acestei vechimi în ca
drul regulamentului de 
aplicare a decretului 
nr. 90/960, cu privire 
la carnetul de muncă.

MIA B. — Roșiori 
de Vede. Alocația de 
copil se plătește unuia 
dintre părinți și anume 
soțului, dacă Întrunește 
condițiile legale. In 
caz de divorț, alo
cația o primește cel în 
drept, cu obligația s-o 
predea persoanei care 
îngrijește copilul

I. M. IER NIT. 
Schimbarea calificării 
nu se poate face decît 
cu acte scrise. 0 decla
rație sau mai multe, 
date de martori cu 
care ați lucrat, nu vă 
pot folosi. încercați 
o schimbare a califică
rii, prin organele res
pective ale unităților 
la care ați funcționat.

IONAȘCU VIORICA 
— Fetești. Fitoncidele 
nu sînt altceva decît 
mijloace de apărare ale 
plantelor superioare 
împotriva unor micro
organisme dăunătoare. 
Ele se găsesc în special 
tn usturoi,ceapă, hrean, 
urzică, cartof, lămîi, 
portocal, mandarin, 
precum și în unii arbori 
ca mesteacănul și plopul. 
Cum s-a constatat că ele 
sînt active șl pe unele 
animale și, în unele 
cazuri, chiar pe oameni, 
fitoncidele pot fi con
siderate ca antibiotice 
de origine vegetală. 
S-a și propus de altfel, 
în ultima vreme, schim
barea denumirii lor din 
fitoncide în biocide. 
Desigur însă că aceste 
substanțe nu sînt 
leacuri universale, bune 
pentru combaterea ori
cărei boli.

VEGHEL U VA SI LE 
— Bîrlad—și M.B. — 
Sibiu. Puteți căpăta 
toate amănuntele care 
vă interesează asupra 
lăptișorului de matcă 
(In fiole este denumit 
„Energovital"), adre- 
sîndu-vă la „Apicola", 
str. Polonă nr. 100, 
București.

Im văzut în numerele prece
dente cum funcționa poșta 
tn trecut și cum au apărut 
primele mărci pentru fran- 
carea corespondenței. Vom 
arăta acum începuturile fila

telie!, care pentru mulți oameni 
de pe întinsul globului constituie 
o preocupare și care în Uniunea 
Sovietică și în celelalte țări so
cialiste e considerată drept un 
prețios auxiliar educativ al ti
neretului școlar.

Mai întti, ce este filatelia.
După definiția pe care o dă 

Dicționarul limbii romîne mo
derne, filatelie înseamnă colec
ționare de timbre și mărci poș
tale. O definiție pe care o putem 
considera prea sumară pentru 
adevăratul conținut al cuvîntu- 
lui.

La origine, e compus din 
două cuvinte provenite din ve
chea limbă greacă: philos = 
iubitor, prieten, și ateleia = 
francare. La un loc aceste două 
cuvinte s-ar traduce prin „iubi
tor de mărci poștale" — ceea ce 
presupune firește și colecționarea 
lor. Dar trebuie să ținem seama 
și de noul conținut pe care și l-a 
însușit acest cuvînt prin latura 
educativă a filatelie!. Așa că 
o definiție mai cuprinzătoare a 
euvîntului filatelie af trebui să 
includă și ideea de studiere a 
mărcilor poștale (de altfel, Ma
rea enciclopedie sovietică in
clude in definiție și această 
idee).

Primul care a colecționat mărci 
poștale a fost însuși Rowland 
Hill, cel care reușise să convingă 
guvernul englez asupra utilității 
noului sistem de francare. Acesta 
a făcut-o din interesul de a st udia, 
prin comparație, mărcile care 
apăreau în alte țări.

Se spune însă că, o dată cu Hill, 
a existat și un alt colecționar, 
care a făcut-o din amuzament. E 
vorba de o tînără englezoaică din

Cînd se nasc doi gemeni nu 
se miră nimeni—e un lucru 
destul de frecvent. Cînd în
să vin pe lume trei gemeni 

faptul stîrnește destul interes, 
explicabil prin raritatea acestor 
cazuri; intr-adevăr doi gemeni 
se ivesc aproximativ o dată la o 
sută de nașteri normale, în 
timp ce apariția a trei gemeni 
este de cel puțin 70 de ori mai 
rară.

Se cunosc însă și cazuri de 
naștere a cite patru, cinci, 
șase și chiar șapte gemeni! Dar 
cinci gemeni, de pildă, se nasc 
o dată la 55 milioane de nașteri 
normale, iar în literatura știin
țifică mondială nu se cunoaște 
decît un singur caz cînd toți 
cel cinci au atins maturita
tea. Este vorba despre cele
brele surori Dionne, născute la 
28 mai 1934 In Canada, cu două 
luni înainte de termen. La naș
tere, cîntăreau toate laolaltă 
aproximativ cit un copil normal. 
Mulțumită însă inițiativei și 
energiei unul medic din partea 
locului, nou-născutele au fost 
salvate. In scurt timp surorile 
Dionne au început să atragă 
un număr mare de turiști, re
porteri, oameni de știință etc., 
fapt care în epoca respectivă 
a adus Canadei un venit de 25 
de milioane dolari pe an, con
stituind o afacere rentabilă.

Londra, care de la prima emi 
siunc de mărci poștale a aduna 
lot ce a apărut în acest domeniu 
pînă ce a ajuns la o cantitat 
suficientă pentru a-și tapet 
pereții unei camere. Ideea aceast 
a găsit apoi imitatori, care îns. 
nu mai lipeau mărcile pe pereți 
ci în albume.

Cert este că în mai puțin d 
12 ani, numărul colecționările 
a crescut alîl de mult, îneît s-i 
simțit nevoia unor publicații d 
specialitate. Astfel, în luna de 
cembrie a anului 1861 a apăru 
în Franța primul catalog a 
emisiunilor poștale — „Catalo 
gue Potiquet". Un an mai tîrziu 
tot tn Franța, a apărut primu 
album de mărci, întocmit d 
Justin Lallier. și un îndrumăto 
al amatorilor de mărci, scris d 
Franțois Vallete. Cea dintî 
revistă de specialitate, intitulat 
„The Monthly Advertiser", . 
văzut lumina tiparului ia Liver 
pool, în februarie 1863, și tot p 
vremea aceea belgianul J.B 
Moens și-a tipărit prima lucrar 
tratînd despre mărcile falsificat 
(de unde se poate vedea că falsu 
rile au existat încă din primi 
ani ai emisiunilor poștale, el 
fiind comise mai întîi în daun 
poștelor și apoi în scopul de 
înșela buna credință a colecție 
narilor). în ce privește muzeel 
filatelice, unul dintre primei 
din lume a fost organizat î 
Rusia, la Petersburg, în anu 
1884, ca o secție a Muzeulu 
Poștelor în cadrul căreia ai 
fost puse începuturile colecție 
de mărci poștale a statului, devi 
nită, cu trecerea anilor, u 
uriaș tezaur filatelic.

Cuvîntul filatelie ajunge asi 
fel cunoscut în toată lumea ț 
numărul colecționarilor de măre 
crește simțitor tn fiecare an 
contribuind prin schimburile la 
de vignete la cunoașterea reci 
procă a țărilor și la relațiil 
de prietenie dintre oameni.

In legătură cu „formațiile" di 
cîte șase gemeni, pînă la sfîr 
șitul celui de-al doilea războ 
mondial se cunoșteau șase ase 
menea cazuri. Privitor la naș 
terea a șapte gemeni, informa 
title sînt destul de sărace. S< 
pare că în Germania a exista 
un monument înălțat în anu 
1600, cu ocazia morțli a șapti 
gemeni; în 1943 ziarele ai 
anunțat nașterea, în Spania, i 
șapte gemeni, dintre care doi ai 
murit imediat. în pofida aces 
tor date, sînt savanti care pur 
la îndoială- posibilitatea unoi 
asemenea cazuri.



Desen de N. CLAUDIU

UMOR

bunătatea părintească!*

Stocurile de mărfuri engleze rămase 
nevîndute din cauza concurentei și mă
surilor speciale luate de „partenerii* a- 
tlantici sufocă economia britanică.

Statele Unite intenționează 
să-și plaseze sub formă de 
ajutor", in țările Americii 

Latine, o parte din stocul ne- 
vlndut de cereale, lovind ast
fel in agricultura acestor țări.

LEUL BRITANIC: Dati-mi drumu*, că ma doare !

Desen de Eugen IARU

— Repeta: .Nu voi uita niciodată
Păzea, ca vino „ajutorul"!

Desen de Eugen IARU

A VINT URÎ LE

Ww
DE D.AR^O



ILEUM POLONEI

In vederea alegerilor pentru Seim și pentru consi
liile populare, ce vor avea loc la 16 aprilie, în 
R. P. Polonă s-a desfășurat o vie campanie electorală. 
Fotografia înfățișează un aspect de la un centru de 

afișare a listelor de alegători.

Printre prototipurile de mașini și aparate pentru agri
cultură realizate de profesorii Școlii superioare de 
agricultură se numără Și acest tip de mulgător trans

portabil.

La întreprinderea de reparat utilaj pentru amelioratii 
de la Rudnicki, lingă Gdansk, a fost produs recent 
acest escavator pentru adîncirea canalelor de iri- 
JK. gatie.

LA 83 DE ANI, 
meșterul budapestan 
Hetesi Ferenc conti
nuă să rămînă un iscu
sit constructor de viori 
și reparator deinstro 
mente muzicale.

BOX SAU SĂRI- Ă 
TURI? Imaginea re ■ 
prezintă o fază a mc ■ 
ciulul de box din “ 
tre italienii Giordano 
Campari și Mario 
Veccbiato, meci în 
care primul executa 
un plonjon asemănă
tor cu salturile ce se 
fac de pe trambulina.

CAMPIONATE SUI-GENERIS. La Paris s-a 
disputat de curtnd o competiție ciudată. E vor
ba de concursul desfășurat tntr-un restaurant de 
pe Turnul Eiffel, unde up anume Pierre Bigot 
a reușit să consume la 10 minute 1,397 kg de 
mezeluri, dobîndind astfel titlul de „cei mai 
mare mincător de mezeluri".

condiții de călătorie... Peste a 
milioane de muncitori și funcționari din Tokio 
folosesc zilnic trenurile care leagă centrul de 
suburbii. în timpul înghesuielii de nedeseris 
care se produce cu aeest prilej, personalul gării 
îi îndeasă pe călători ca pe sardele , împin- 
gîndu-i cu brutalitate și închizînd ușile vagoa
nelor pe dinafară. Deseori se sparg geamurile 
vagoanelor, iar mulfi călători suferă fracturi.



OAMENII SOVIETICI AU DESCHIS 
O NOUĂ PAGINĂ IN ISTORIA OMENIRII

» Prin fapta dv, de eroism, 
ați încununat de glorie 
patria noastră, ati dat do
vadă de curaj și eroism în 
îndeplinirea unei misiuni 
de mare răspundere. Prin 
fapta dv. eroică ați deve
nit nemuritor, deoarece 
sînteti primul om care a 
pătruns în Cosmos", i-a 
spus N. S. Hrușciov lui I. zi. 
Gagarin în cursul convorbirii 
telefonice care a avut loc la 
12 aprilie, 1961 ora 13.

(Urmare din pag. II) 

ratura de catapultare, toate au 
fost prevăzute astfel ca zborul 
omului în Cosmos să iasă din cadrul 
unei experiențe și să însemne de 
fapt o lansare sigură, sută la sută.

Mutele sovietice lunciio- 
nează uerlect

Cu toate că în alcătuirea unei 
nave cosmice de felul aceleia care 
a prilejuit efectuarea primei călăto
rii a omului în afara planetei intră 
cîteva sute de mii de piese, de a 
căror precizie depinde reușita zbo
rului, specialiștii sovietici au izbu
tit să îmbine magistral agregatele 
și subansamblurile componente, 
încît fiecare lansare de rachete în 
U.R.S.S. este efectuată cu succes. 
Prin urmare, din capul locului au 
existat garanții ferme asupra depla
sării docile a „trenului cosmic" cu 
om la bord exact după itinerarul 
stabilit. Realitatea a confirmat, 
de altfel, temeinicia încrederii 
specialiștilor în precizia cu care 
vor răspunde la comenzile date 
sistemele de alimentare cu com
bustibil a motoarelor, și turbi
nele, și pompele, și injectoarele, 
și reductoarele, și dozatoarele, și 
dispozitivele de control, și siste
mele de dirijare, și organele apara
turii de stabilizare a mișcării, și 
dispozitivele de orientare, și mași
nile automate de calcul, și insta
lațiile de frînare, și sistemele de 
telecomunicații bilaterale, și dis
pozitivele de asigurare a coborîrii 
pe sol. Totul a funcționat irepro
șabil: părțile s-au comportat exce
lent, iar racheta purtătoare și nava 
— considerate ca întreg — s-au 
dovedit modele excepționale de 
vehicule cosmice.

iun Neuralul Caoarin
Cînd agențiile internaționale de 

presă anunțau prin știri fulger evo
luția navei care purta pe primul 
om în Cosmos, întreaga omenire 
se întreba: cine este acesta? Cine

I. A. Gagarin împreună cu sojla sa .Valentina,}! mlcuja Elena, fiica lor.

este omul care realizează minunatul 
vis milenar, cum arată, ce vîrstă 
are, cu ce se ocupă? Urmărindu-i 
fantasticul zbor prin spații, milioa
ne de oameni și l-au închipuit 
fiecare după imaginația lui.

Biografia aviatorului-pilot Iuri 
Alexeevici Gagarin n-are nimic 
extraordinar. Viața lui este tipică 
pentru omul sovietic contemporan. 
Gagarin s-a născut în familia unui 
colhoznic din regiunea Smolensk, 
la 9 martie 1934. în anul 1941 el 
se înscrie la școala medie, dar 
războiul îl întrerupe de la învăță
tură. Abia în 1951 el termină cu 
rezultate excelente șccala de me
serii din orașul Liuberțî din apro
pierea Moscovei și devine specialist 
modelier-turnător. Statul sovietic 
acordă condiții excelente pentru 
învățătură tuturor celor care vor 
să-și însușească o cultură cît mai 
înaltă. Pasionat după tehnică, Iuri 
urmează în continuare o școală 
tehnică industrială în Saratov, pe 
Volga. în această perioadă își 
începe el și activitatea în domeniul 
aviației, participînd la cursurile 
aeroclubului din localitate. Aero
nautica îl cucerește definitiv, și 
iată-1 în 1955 cursant la școala de 
aviație din Orenburg, pe care o 
absoivă cu diplomă de merit. Din

1957 servește ca pilot în aviația 
sovietică.

Aceasta este povestea vieții co
munistului Gagarin, primul om 
care a zburat în Cosmos.

Vestea cea mare însuflețește 
omenirea

Vestea impresionantă a înfăp
tuirii visului omenirii — zborul 
omului în Cosmos — a stîrnit un 
uriaș ecou pe tot globul pămîn- 
tesc. Și în primul rînd, pe întinsul* 
continent sovietic, printre zecile 
și zecile de milioane de compatrioți 
ai lui Iuri Gagarin. „Este greu să 
exprimi în cuvinte bucuria și mîn- 
dria pe care am simțit-o pentru 
scumpa noastră patrie socialistă, 
cînd am auzit comunicatul cu pri
vire la primul zbor în lume al unui 
om în spațiul cosmic" — a declarat 
Ivan Papanin, de două ori Erou 
al Uniunii Sovietice.

Moscova, ca și întreaga țară so
vietică, a trăit o zi de adevărată 
sărbătoare. Pretutindeni au avut 
loc uriașe mitinguri spontane, oa
menii s-au pornit să cînte și să 
danseze pe străzi. Piața Roșie din 
capitala sovietică s-a' transformat 

într-o mare de oameni. Uralele în 
cinstea științei și tehnicii sovietice, 
a primului cosmonaut, Iuri Ga
garin, nu conteneau. Mașinile în
zestrate cu aparate de radio au 
fost pur și simplu asaltate de cei 
dornici să afle cum se desfășoară 
zborul navei cosmice satelit și cum 
se simte Iuri Gagarin. Oriunde, în 
magazine sau în întreprinderi, pe 
bulevarde sau în piețe, bărbați și 
femei, tineri și bătrîni nu discutau 
decît despre epocala realizare. în 
cadrul a nenumărate mitinguri 
care au avut loc în întreprinderi 
și instituții oamenii sovietici au 
slăvit puterea sovietică, orînduirea 
care a făcut ca U.R.S.S.. să fie cea 
mai înaintată țară din lume și care 
a dat lumii omul ce a efectuat 
zborul fără precedent în spațiul 
cosmic.

Difuzată aproape simultan cu 
postul de radio Moscova, știrea 
despre zborul unui om sovietic în 
Cosmos a devenit cel mai senza
țional eveniment la Londra, Paris, 
New York, ca și în toate colțurile 
planetei. „Uniunea Sovietică a. 
ciștigat cursa pentru lansarea unui 
om în spațiul cosmic" — transmitea 
agenția americană United Press 
International. „Uniunea Sovietică 
—relata de asemeni agenția France J



Moscova — 12 aprilie 1961. Cu entuziasm de nedescrls acești tineri moscoviti salută vestea strălucitei victorii 
prin care poporul sovietic deschide o nouă pagină tn istoria omenirii.

Presse — prima care a lansat în 
1957 un satelit artificial In jurul. 
Pămîntului, prima care a lansat o 
rachetă care a atins Luna printr-o 
lovitură direct In țintă în 1959, 
in sfîrșit, prima care a pus pe orbită 
și a readus pe Pămînt anul trecut 
animale superioare — a dat lumii 
pe Cristofor Colurnb al spațiului. 
Astăzi omenirea se oprește un mo
ment înainte de a întoarce pagina 
și de a deschide un capitol nou, ca
pitolul călătoriilor cosmice de mii- 
ne .

Nemaipomenita realizare a oa
menilor sovietici a umplut de entu
ziasm și admirație și inimile oame
nilor muncii din patria noastră.

în telegrama adresată de către 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer, tovarășilor 
N.S. Hrușciov și L. I. Brejnev 
se spune, dînd glas simțămintelor 
întregului nostru popor:

„Este o mare bucurie și mîndrie 
pentru poporul nostru, ca și pentru 
popoarele celorlalte țări socialiste 
și întreaga omenire progresistă, că 
această victorie istorică a fost obți
nută de Uniunea Sovietică, țara 
care a deschis drumul omenirii 
spre socialism și comunism.

Poporul romîn urează poporului 
sovietic noi victorii în munca și 
lupta sa nobilă pentru construirea 
comunismului, pentru progresul 
științei și tehnicii, pentru pacea 
și fericirea omenirii".

Din clipa în care posturile noas
tre de radio au transmis știrea 
marii victorii a poporului sovietic, 
în uzine, întreprinderi, pe șantiere, 
în cluburile sătești, pretutindeni, 
în jurul aparatelor de radio, oame
nii s-au adunat să urmărească 
veștile despre evoluția zborului 
lui Iuri Gagarin. Edițiile speciale 
au fost literalmente smulse din 
mîinile vînzătorilor. în nenumă
rate declarații oameni ai muncii, 
fruntași în producție, ingineri și 
tehnicieni, oameni de știință și 
cultură și-au exprimat admirația 
față de fantastica realizare. „En
tuziasmul ce ne-a cuprins pe noi, 

IV

oțelarii, la vestea transmisă la 
posturile noastre de radio este de 
nedescris — a declarat oțelarul 
Stan 'Balaban, șef de brigadă la 
cuptorul Siemens Martin de la 
uzinele „Wilhelm Pieck“ din Brăi
la. Bucuria pe care am simțit-o 
se adaugă avîntului cu care mun
cim în întîmpinarea celei de-a 
40-a aniversări a partidului nostru, 
îmi exprim întreaga admirație 
Îientru poporul sovietic din mij- 
ocul căruia s-a ridicat primul om 

cosmonaut".

Fală In iată
Adepții războiului rece au întîm- 

pinat realizarea epocală a știin
ței și tehnicii sovietice cu vădită 
iritare. Astfel, potrivit corespon

București — 12 aprilie 1961. Edijia specială a ziarului .Informația Bucureț- 
tiului" este urmărlfă cu deosebită atenție. Vestea lansării unui om în Cosmos 
ți a aterizării lui cu succes pe Pămînt au umplut de entuziasm inimile 

întregului nostru popor.

dentului din Washington al agenției 
United Press International «un om 
de știință specialist în spațiul cos
mic de la Cap Canaveral i-a decla
rat: „Performanța sovietică pur și 
simplu mă îmbolnăvește"».

La apelul telefonic al unui zia
rist care l-a solicitat să-și spună 
părerea despre zborul primului cos
monaut, locotenent-colonelul John 
Powers, purtătorul de cuvînt al 
serviciului astronautic din S.U.A., 
a răspuns: „Dacă doriți ceva de la 
noi, răspunsul este că dormim cu 
toții".

Potrivit relatării agenției Asso
ciated Press, „o personalitate" din 
Berlinul occidental a declarat: 
„Aceasta este o zi tristă pentru ameri
cani".

De fapt însă reacția poporului 
american, redată chiar de corespon

denții marilor agenții occidentale, 
a fost cu totul alta. Redînd. decla
rații ale „omului de pe stradă", 
agenția United Press International 
relatează: Robert Wheeler, munci
tor din Los Angeles, a declarat: 
„Sînt fericit. Nu mă necăjește prea 
mult, care națiune a izbutit întîi — 
important este că omul a pătruns 
în spațiul cosmic".

Tony Novak, șofer de camion din 
San Francisco, a declarat: „Situația 
care s-a creat se datorește faptului 
că firme ca V .S .Steel, General Elec
tric și Westinghouse pun mina pe 
cele mai luminate minți și le folo
sesc pentru ca societățile să stoarcă 
cît mai mulți dolari. în Uniunea 
Sovietică cele mai bune minți lu
crează pentru patrie".

Trlumiul șillnlel șl tehnicii 
sovietice - contribuție uriașă 

la cauza păcii
Primul om a deschis porțile uni

versului și a pășit hotărît să înfrîn- 
gă distanțele infinitului. Luminile 
altor planete îi așteaptă pe viitorii 
cosmonauți. Cîți oare ar fi crezut, 
în deceniul al patrulea al veacu
lui nostru, auzindu-1 pe bătrînul 
savant Țiolkovski spunînd că 
a găsit rezolvarea spinoasei pro
bleme a zborului cosmic și că acest 
zbor se va realiza chiar în timpul 
vieții acestei generații, că înfăp
tuirea lui era atît de aproape?

Cercetările savanților din 
U.R.S.S. și lansările sateliților de 
mare tonaj au dat dreptate oame
nilor de știință sovietici, în disputa 
cu colegii lor americani. Tocmai 
datorită sateliților grei a devenit 
posibilă înfăptuirea unui larg pro
gram de cercetări ale Cosmosului, 
de studiere a reacțiilor fiziologice 
la animale pe diferite porțiuni ale 
zborului. Acum este definitiv do
vedit că nu există viteză pe care 
organismul omenesc să n-o poată 
suporta, în afară de cazul că ea ar 
fi însoțită de o accelerație exce
sivă. Călătoriile spre planetele 
apropiate nouă se vor realiza cît 
de curînd. Impriinînd rachetei o 
viteză inițială de 11,098 km pe 
secundă, în 5 zile și 5 minute șe 
va ajunge în Lună. Cu 11,5 km/sec 
în 146 de zile se poate ajunge 
în Venus, iar cu 11,6 km/sec în 
259 zile se atinge planeta Marte. 
Toate acestea nu sînt calculele 
unui fantezist, ci date reale, comu
nicate de către specialiști.

Formidabila izbîndă a științei 
și tehnicii sovietice a impresionat 
profund toată omenirea. Este sem
nificativ că în chiar aceastăzi, care 
deschide o pagină nouă în isto
ria omenirii, Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul so
vietic au adresat popoarelor și 
guvernelor tuturor țărilor o che
mare la pace, pentru o lume fără 
arme și fără război. Pămîntul tre
buie să devină o planetă înflori
toare, un leagăn al fericirii, de 
unde mîine se va pleca spre astrele 
îndepărtate.

Text de
ing. D. St. ANDREESCU 
țl R TIULESCU, C. BOZBICI, 

I. CIOARĂ



CINE SE TEME? DOISPREZECE DIN CEI 
CĂRORA LE ESTE FRICĂ...

eregrinînd timp de un deceniu și 
jumătate prin mai multe țări, 
schimbîndu-și din cînd în cînd 
numele, luîndu-și tot felul de mă
suri de precauție, fostul Sturm- 

bannffihrer SS Ădolf Eichmann se credea în 
siguranță. Și dintr-o dată, iată-1 zăvorît în 
dosul gratiilor. Se pare însă că nu și-a pier
dut întreaga stăpînire de sine. „Dacă nu voi 
ieși de aici — amenința el — am să scot 
totul la iveală și am să amestec în procesul 
meu înalte personalități vest-germane, dinăun
trul și dinafara guvernului". O singură frază. 
Atît. Dar abia rostită, ecourile ei au și în
ceput să-i neliniștească pe mulți.

După o discuție cu Eisenhower, Reid, 
ambasadorul S.U.A. în Izrael, a exprimat 
„cererea clară a guvernului Statelor Unite" 
ca la procesul Eichmann „să nu fie pusă pe 
tapet în toată amploarea ei problema crimelor 
naziste". Motivul? Să nu se dezvăluie lucruri 
neplăcute pentru guvernanții de la Bonn, 
aliații de astăzi ai militariștilor din S.U.A. 
în același timp presa occidentală relata că 
organizația de spionaj a generalului Gehlen 
a primit sarcina „de a împiedica, cu orice 
mijloace, ținerea unui proces public... în 
caz contrar, Eichmann va trebui să moară 
în închisoare încă înaintea începerii proce
sului..." Apoi, ca un avertisment, sala în care 
urmau să aibă loc dezbaterile a fost incendia
tă... Eichmann a rămas însă în viață și iată 
sosită ziua judecății. în ceea ce privește apă
rarea lui Adolf Eichmann, agenția „France 
Presse" a anunțat că „o serie de organizații in
ternaționale ale foștilor naziști s-au oferit să 
finanțeze apărarea lui Eichmann, cu condiția 
ca procesul să nu dureze prea mult... “ Cu 
alte cuvinte: criminalul să nu aibă prea

1) DR. HANS GLOBKE. Azi': secretar de stat în guvernul vest-german, mtna dreapta a 
lui Adenauer. Globke dirijează totodată organizația de spionaj a lui Gehlen și oficiul de presă 
vest-german. In timpul regimului hitlerlst a elaborat și aplicat prin intermediul lui Eichmann 
criminala legislație rasistă. 2) DR. HANS SEEBOHM. Azi: ministru al Comunicațiilor în guver
nul de la Bonn și unul din conducătorii mișcării revanșarde din R.F.G. In trecut a avut legături 
strînse cu conducerea SS. L-a sprijinit pe Eichmann încă din perioada agresiunii împotriva Ceho
slovaciei. 3) ADOLF HEUSINGER. Azi: președinte al Comitetului militar permanent al N.A.T.O. 
Ca general nazist, a dat pe mîna Gestapoului pe mulți ofițeri superiori. Eichmann știe multe 
despre toate acestea... 4) HERMANN ABS. Azi: bancher, consilierul financiar al lui Adenauer. 
In trecut: conducătorul economiei de război naziste. Abs și Seebohm i-au ajutat lui Eichmann

să se ascundă în ultimii 15 ani. 5) FRANZ THEDICK. Azi: secretar de stat la Bonn. In timpul 
regimului hitlerlst, în calitate de șef ăl administrației naziste în Belgia ocupată, a colaborat 
cu Eichmann la exterminarea evreilor cetățeni belgieni. 6) HERMANN KRUMEY, adjunct al lui 
Eichmann, călăul lagărului din Lodz, asasinul copiilor cehi de la Lidice, a trimis Ia moarte 
460.000 de oameni. Tribunalul din Frankfurt (R.F.G.) l-a achitat sub pretextul că lipsesc...dovezi... 
7) HASSO VON ETZDORF. Azi: director general în ministerul de Externe vest-german. Ca 
Obersturmbannfiihrer SS a participat la exterminarea evreilor din Belgia și Olanda. 8) DR. 
OTTO BRÂUTIGAM. Azi: consul general vest-german la Hongkong, decorat recent de Adenauer 
cu o înaltă distincție. Pe vremea lui Hitler a fost ajutorul Iui Eichmann în asasinarea în masă 
a populației din republicile sovietice baltice. 9) HEINZ REINEFARTH. Azi: primar Ia Sylt și

mult timp să vorbească... De altfel, fraza 
lui Eichmann a făcut școală. în septembrie 
trecut, sub presiunea opiniei publice mon
diale, autoritățile de la Bonn au început 
procesul lui August Hohn, fost comandant 
al lagărului de exterminare de la Sachsen
hausen. Hohn s-a arătat foarte nedumerit. 
„De ce tocmai eu? — a spus la proces. Lîngă 
mine, aici, pe banca acuzaților, ar trebui să 
stea mulți alții care astăzi trăiesc ca peștele 
în apă..." Și Hohn a început să citeze nume, 
date, adrese precise... A fost o zi foarte neplă
cută pentru justiția și întregul aparat guver
namental al Bonnului.

Cunoscut este și cazul lui Merten, condam
nat la Atena la 25 de ani închisoare pentru
crime de război și eliberat în noiembrie 

■ de la condam-1959, la numai opt luni 
narea sa, fiindcă știa 
prea multe despre foștii 
agenți greci ai spiona
jului nazist și despre 
prietenii lor germani. Dar 
dintre toți, cel mai pe
riculos, cel mai de te
mut, rămîne foștii șef 
al departamentului „IV 
A 4 b" al Gestapoului — 
Adolf Eichmann. El 
știe prea multe și de 
declarațiile pe care le-ar 
putea face se tem perso
nalități prea importante 
pentru regimul de la 
Bonn, înalți demnitari 
ai statului vest-german 
de astăzi, al căror trecut 
sîngeros e legat de cel 
al lui Eichmann.

Peter VADAS

REDACȚIA:

deputat. In trecut: general S S. A dirijat operațiunile unității „Bergmann" tn timpul sîngeroaselor 
masacre din Varșovia. în 1945 s-a refugiat la ocupanții americani, care au refuzat extrădarea 
lui, cerută de Polonia. 10) PROF. DR. CARL WURSTER. 11) PROF. DR. SIEGFRIED BALKE 
și 12) DR. OTTO AMBROS, toți trei din fosta conducere a lui „I. G. Farbenindustrie", implicați 
în procesul celor 24 de directori ai Iui „I.G. Farben", desfășurat la Niirnberg în 1948. Ei au livrat 
lui Eichmann gazul „Cyclon B“ cu care au fost uciși în chinuri groaznice milioane de oameni 
nevinovati. Dintre cei șapte condamnați (din douăzeci și patru!...), Ambros, cel care a construit 
uzina morții din Monowitz de lîngă Auschwitz, a luat cea mai „grea" condamnare: 8 ani închisoare! 
Astăzi, el reprezintă „I.G. Farben" tn cinci întreprinderi vest-germane. Wurster este președintele 
Asociației clumiștilor vest-germani,iar Balke—titularul departamentului pentru probleme atomice...

APĂRĂTORUL LUI EICHMANN Șl AL CELOR 
DE LA BONN

O știre transmisă de agențiile de presă anunța că Eichmann, care înainte a 
citat numele a peste 380 de persoane cu care a colaborat, a refuzat în ajunul proce
sului să facă declarații în legătură cu activitatea din trecut a lui Globke... Presa 
pune acest fapt pc seama „sfaturilor" avocatului său, dr. Robert Servatius din 
Kăln. Cine este acest Servatius? El l-a apărat la NUrnberg și pe criminalul de 
război Fritz Sauckel. Astăzi Servatius reprezintă cercurile neonaziste, tneepînd cu 
Globke și terminînd cu liderii organizațiilor naziste ilegale. De aici și indicația 
de a tăcea, dată de el lui Eichmann. Servatius a declarat că va folosi procesul 
Eichmann pentru a cere revizuirea procesului de la NUrnberg. Un fapt interesant 
de reținut: dr. Servatius a obținut aprobarea guvernului izraelian de a-1 apăra 
pe Eichmann, cu toate că, potrivit legilor izraeliene, nu sînt admiși avocați 
străini pentru apărarea acuzaților... De altfel mașinațiile de culise premergă
toare procesului Eichmann demonstrează că cercurile influente din Izrael, în în
țelegere cu Bonnul, fac tot ce pot pentru a-i camufla pe ucigașii hitleriști.
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O REPLICĂ
SClNTEIETOARE

P
ornind din nou, după o întrerupere de cttevn 
luni de zile, să comentăm tn coloanele 
„Flăcării" fapte din viața sportivii, stntem 
îndemnați a vorbi — pentru a cita oară? — 
despre o idee și veche și dragă, și anume 
despre adevărul că sportul e spectacol. Și 
de ce n-am scoate, încă o dată, la lumină tn coloanele 
de revistă, această idee, devenită un fel de leit-motiv 

trimestrial al însemnărilor noastre sportive? E ca 
și cum. din timp tn timp și cu plan, un teatru ar pre
zenta ctteva piese din repertoriul permanent la care 
ține îndeosebi, socotind că ele trebuie văzute de toată 
lumea și dacă se poate nu o singură dată.

Așadar, pornind din nou să comentăm fapte din 
viața sportiva, vom pune pe afiș un gtnd despre apro
pierea dintre spectacol (mai precis teatru) și sport 
(mai precis — ca să fim onești fotbal) și ctteva 
concluzii ce se pot trage din compararea celor două 
activități omenești.

★
Ați remarcat cum se comportă spectatorul în fața 

spectacolului mediocru? Ochii lui, mai tntti atenți 
să urmărească replicile și imaginea, obosesc treptat, 
treptat și, părăsind din cînd tn cînd scena, umblă 
printre scaune și loji, se opresc pe chipul vecinului, 
observă o pălărie eu pene. Ctnd spectacolul este nein
teresant, scena nu ține în mtini sala, omul din foto
liu este rupt de personajele piesei și, indiferent de 
anotimp, tușește. Tușea la teatru nu este o expresie 
a răcelii, ci a plictiselii. Ctnd situația este mai gravă 
încă, spectatorul nu se mulțumește să tușească: 
vorbește. Iar ctnd situația este gravă de tot, nu se mul
țumește să vorbească: pleacă.

Dar, tn mijlocul murmurelor șl a tusei și a comen
tariilor pasionate despre vreme, se tnttmplă ctteodată 
că sala amuțește. Dinspre scenă tnspre fotolii s-a 
aruncat, pentru o clipă, o punte și aetorul l-a prins 
de mînă pe spectator. Nu mai există atunci nici vecini, 
nici vecine. Există tăcere încordată și atenție pentru 
cele ce se petrec tn piesă. Și pe urmă o reacție fizică, 
de rts ori plîns. Și poale chiar aplauze la scena des
chisa. Și încă, prin reverberație, o clipă două de ani
malic. După care puntea se ridică iarăși, ruptura 
se produce din nou șl lucrurile reintră în obișnuit. 
Ce se tnttmplase în momentul atenției încordate? 
Se rostise pe scenă, sărind în sus din cenușa textului, 
o replică sau două cu adresă și spirit, sau cum se 
zice în limbajul de specialitate, „o replică seînteie- 
toare". Era atunci, pe scenă, talent.

Asistînd la ctteva din meciurile de campionat ale 
acestei primăveri am încercat impresii asemănătoare 
celor înfățișate mai sus. Ce criteriu mai exact să 
adoplăin pentru judecarea calității Jocului de fotbal 
dectt reacția spectatorului? Atenția era încordată 
destul de rar. Privirea călătorea prin tribune destul 
de des. Pumnii erau strînși de emoție destul de rar. 
Ne uitam la ceas sa vedem cit mai este pînă la pauză 
destul de des. Aplauzele izbucneau destul de rar. 
Ne repezeam, ctnd locurile erau lingă ieșire, spre 
chioșcul cu limonadă, destul de des.

Dar tn mijlocul stării de indiferență s-a tnttniplat 
o dată că stadionul ne-a ..prins , Era prima repriză 
a meciului Rapid-C.C.A. de pe „23 August" și stadio
nul a prins, cu mtinile talentului, atenția noastră 
țlntnd-o strtns cîteva clipe, Ionescu, din înaintarea 
ceferiștilor, s-a apropiat de careul' advers, a driblat 
doi apărători, l-a deschis foarte precis pe Copil și acesta 
a marcat: 1-0. A fost momentul superior al jocu
lui. A fost ca la teatru o scenă izbutită sau măcar 
un scăpărător schimb de replici. A fost cuvtntul care 
te ridica de pe scaun. Pe urmă — excepttnd două- 
trei pase ale lui Ozon — jocul a aterizat la obișnuit, 
rămîntnd plnă-n minutul t)0 acolo jos. Asta a fost 
toi. Dar nu trebuie să remarcăm clipa de strălucire 
a Iui Ionescu? Și să o desprindem din contextul me
diocru? Și să o semnalăm publicului și criticilor 
și celor Însărcinați la federație cu dezvoltarea talen
telor? Ba da. Cultivați-I pe Ionescu: are replică.

Al. MIRODAN

Saptămtna trecută, iubitorii sportului eu 
balonul rotund nu avut motive să tic satisfăcut!, 
înoeptnd eu meciul tn care Petrolul a tnttlnlt 
echipa braziliană Gremio șl sfîrșind cu 
partida de campionat C.C. A. - C.S.M.S. Iași, 
bucureștenii aflati tn tribunele stadionului 
„23 August1* au asistat la ceea ce trebuie să 
fie fotbal, protagoniștii celor două meciuri 
oferind adevărate spectacole fotbalistice.

în primul joc, meritul echipei gazdă nu 
este numai acela că și-a adjudecat victoria cu 
4-3 (0-1),' dar șl acela că a știut să-și păs
treze calmul atunci cînd a fost handicapată de 
punctul înscris de oaspeți. în plus, după pauză, 
jucătorii petroliști au răspuns adversarului 
cu propriile-i arme: joc rapid și tehnic.

O partidă tot attt de spectaculoasă au oferit 
C.C.A și C.S.M.S.-Iași. Jocul s-a desfășurat tn 
general sub semnul egalității și numai rutina și 
randamentul atacului celor de la C.C. A au decis 
rezultatul în favoarea echipei militare: 3-2 (2-1), 

Fotografia de sus: Portarul brazilian, ajutat 
de coechipierii din apărare, reușește să stăvi
lească un atac al petroliștilor. Fotografia din 
dreapta: Nu! Nu este gol. De astă dată portarul 
ieșean reușește să evite un gol, trimițînd în 
corner.

Fotografii de Romulus SCURTU


