


Ziariști sovietici și străini cercetează 
cu deosebit interes documentele se
crete ale pactului C.E.N.T.O., date 
publicității recent la Moscova și care 
constituie o zdrobitoare demascare a 
monstruoaselor planuri ale acestui 
bloc militar imperialist, îndreptate 
împotriva U.R.S.S. și a altor țări iu
bitoare de pace, precum și împotriva 
chiar a unor țări ce fac parte din 
C.E,N.T.O. Pe harta care se vede 
în fotografie sînt însemnate cu „ciu
perci" atomice regiunile din Iran, Pa
kistan și Afganistan, care ar urma să 
fie transformate în zone ale morții.

Conferința Consiliului economic și social Inter-american, care 
s-a desfășurat timp de 13 zile la Punta del Este (Uruguay) s-a 
încheiat fără ca Inițiatorii ei de la Washington să poată obține 
în rîndurile delegațiilor țărilor latino-americane crearea unei at
mosfere ostile Cubei — așa cum își propuseseră. Dimpotrivă, re
prezentantul Cubei, Ernesto Guevara, s-a bucurat de o primire 
călduroasă. în fotografia noastră: Ernesto Guevara vorbind la 

conferință.

Paradă militară laoția- 
nă la Phong Savan 
(provincia Xieng-Kuang) 
cu prilejul aniversării 
unui an de la acțiunea 
întreprinsă în august 
I960 de forțele armate 
conduse de căpitanul 

Kong Le.

Micul comentar

S-A COMANDAT UN IDEAL
de Florlca ȘELMARU
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Cu prilejul Săptămînii 
filmului romînesc, la 
Moscova au fost prezen
tate filmele romînești 
„Setea",„Darclde", „Fur
tuna" și „Nu vreau să 

mă însor".

Pe vremuri, cînd un monarh sau un 
riiembru al augustei sale familii avea 
<le ascuns vreun cusur fizic congenital 
sau căpătat, comanda meșteșugarilor 
curții o improvizație vestimentară care 

să ascundă amănuntul buclucaș. Tocurile 
Înalte au apărut ca să sporească prestanța 
unei staturi insuficiente, rochiile cu crino
lină ca să tăinuiască disimetria unor șolduri.

Este, evident, mult mai greu ca, fn loc 
de a ascunde privirilor un inestetic detaliu 
anatomic, să tnvestmtntezl trupul Întreg 
astfel tnclt să pară cu totul altceva dectt 
este In realitate. Totuși, această sarcină 
ingrată este cea pe care lumea capitalistă 
o Încredințează ideologilor săi. Cu attt mai 
stăruitor, cu cit semnele tmbătrlnirii se 
Înmulțesc pe făptura fizică și morală a 
vechil lumi.

In ultimii ani, tn tot occidentul și mai cu 
seamă tn Statele Unite, o sumedenie de 
„comisii", „grupuri de studiu", „echipe de 
lucru" etc., substanțial finanțate de insti
tuții tn genul fundațiilor Rockefeller sau 
Ford, au fost însărcinate să confecționeze... 
un ideal. Un ideal care să galvanizeze 
conștiințele și, prin forța sa mobilizatoare, 
să se opună tn mod eficient — firește, 
comunismului.

Aceste eforturi dezamăgesc tnsă mereu 
pe cei care investesc tn ele nădejdi (și 
fonduri). Iar dezamăgirile lor se exprimă 
din ce tn ce mai deschis pe măsură ce suc
cesele multilaterale ale lumii socialiste 
vorbesc omenirii despre vitalitatea și forța 
creatoare a marxism-leninismului. Imediat 
după publicarea proiectului noului Program 
al P.C.U.S., un editorial al revistei ameri
cane „Life" (al cărei redactor-șef este Henry 
Luce, unul din potentații presei din S.U.A.) 
constata: „Hrușciov a pus din nou occiden
tul într-o situație dezavantajoasă, demon- 
strînd lumii întregi că, în ceea ce privește 
comunismul, acesta are o strategie admi
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rabilă, un plan pe termen lung, care cuprin
de atît trecutul cit șl viitorul. Comunismul 
este în măsură să zugrăvească tabloul 
propriului său viitor într-un mod atît de 
plastic, Incit poate convinge milioane de 
oameni că este trimis chiar de destin..." 
Să trecem peste amuzantul eufemism „trimis 
chiar de destin", prin care editorialistul re
vistei americane a urmărit probabil să evite 
ideea precisă a inevitabilității istorice — și 
să citim mai departe: „Life" se întreabă 
cu nedislmulată enervare de ce occidentul 
nu dispune pe plan propagandistic de „un 
puternic grup operativ, de un comandament 
unit al războiului rece" care să convingă 
popoarele de... binefacerile capitalismului!

Nu de „grupuri operative" sau de „coman
damente" duce lipsă pe plan ideologic capi
talismul. Despre altceva este vorba. încă 
anul trecut, cunoscutul comentator politic 
american Walter Lippmann scria: „Poporul 
nostru nu are un țel măreț tn numele căruia 
el ar putea să se unească". E o recunoaștere 
competentă că apărarea capitalismului 
nu poate constitui un asemenea țel. De 
altfel, ceea ce Lippmann recunoaște implicit, 
filozoful francez catolic Jacques Maritain 

’^mărturisește explicit — și subliniind carac
terul general al fenomenului: „Nimeni nu 
este gata să moară pentru capitalism nici 
în Asia, nici în Africa, nici în Europa".

Este adevărat. Nimeni. Oamenii vor să 
trăiască — iar chemare la viață, la viață 
liberă și creatoare, este comunismul.

Cît despre idealul comandat atelierelor de 
specialitate ale lumii capitaliste. — după 
ultimele știri încă nu a fost livrat. Și nici 
nu sînt speranțe să fie. Pentru că un ideal 
nu se confecționează la comandă și cu ma
terialul clientului.

în cazul de față de altminteri, și materia
lul clientului e cu defect: nu orice ideologie 
poate oferi oamenilor un ideal.
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Pe șantierul noului Combinat siderurgic de la Galați au sosit puternice utilaje moderne pentru săpăturile 
fundațiilor și construcția drumurilor de acces.

<FLRCRRII
________ ' J

Noi podoabe arhitectonice ale Capitalei. A fost terminată construcția celor 
două impozante blocuri din preajma Muzeului Simu. în prezent se finisează 

interioarele.

„Cum să ne îmbrăcăm" se intitulează prezentarea modei organizată în noul 
local al Circului de Stat din București, cu care prilej Fabrica de confecții și 
tricotaje București a prezentat o bogată colecție de modele pentru bărbați, 

femei și copii.

tn lupta pentru economii, colectivul Uzinei de motoare electrice București a obți
nut importante succese: tn primele 7 luni ale anului s-au realizat economii tn 
sumă de 1.941.000 lei. Colectivul uzinei depune eforturi susținute pentru o 
calitate superioară a produselor. în fotografie: controlul de calitate la motorul 

electric de 75 kW în atellerul-montaj II.
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Se desfășoară în ritm accelerat recoltarea porumbului furajer la G.A.S. 
Roșia, secția Alba, în vederea însilozării.



REGRETUL LUI

cunoșteau prea bine. Prim-topi- 
torul socotise atent rezervele și 
puterile agregatului, ca și pe cele 
ale oamenilor. Dar calculele au 
căzut. Angajamentul a fost depășit 
în numai o jumătate de an. Un 
rezultat remarcabil despre care fie
care oțelar îți vorbește cu legitimă 
mîndrie. Aș vrea să aflu însă se
cretul care stă la baza lui. Să-1 
întrebăm chiar pe el, mai ales 
că, din cîte observ, are cîteva 
clipe de răgaz...

Pe cft se pare, însă, Vasile Mocea 
nu-i de loc dispus să dea expli
cații. Pare supărat. Ce-o fi avînd? 
Din auzite îl știu comunicativ. 
Și iată că acum abia îi smulg cîte 
o vorbă. Nici nu-i atent la între
bări : își tot aruncă privirea cînd 
la tabloul de comandă, cînd la 
cuptor, cînd la macara. Nu-i loc 
de interviu în toiul nopții și mai 
cu seamă în fața cuptorului în
cins: prim-topitorul e absorbit 
de treburile lui.

— Hei! — strigă către unul din
tre oțelari. Vezi ce-i cu trenul! Pis- 
tonează-i! Apoi se înseninează, 
mai mult decît mă așteptam.

— Trebuie să scoatem șarja și, 
dacă cuptorul n-are hrană la timp, 
indicii se dau peste cap.

Chiar atunci locomotiva șuieră 
undeva în apropiere, iar vagoa
nele încărcate cu fier vechi și

4

...Privește suta de „grame* de oțel 
ce urmează să fie trimisă la analiză...

R
ecitesc cu atenție în carnet, la lumina 
palidă a becului, numele oțelarului pe 
care toți îl rostesc în uzină. Recitesc 
și adresa. într-adevăr, sînt pe strada 
Dealul Mare, o stradă nu prea lungă, 
dar largă și netedă. Mi se pare că am 
mai văzut-o de nenumărate ori. Casele, clădite 

cu mulți ani în urmă, par a avea la temelie 
același proiect. Mai în fiecare din ele locuiesc 
două familii. Bărbații sînt toți muncitori la 
combinatul metalurgic. Mai la fiecare poartă 
cîteva femei, iar în mijlocul străzii larmă 
asurzitoare. Copiii își consumă ultimele re
zerve de energie înainte de culcare.

Am ajuns la nr. 91. Dar...
— E în schimbul de noapte!
După atîta umblet, răspunsul acesta vine ca 

un duș. îndărăt spre uzină! întunericul a șters 
pînă și ultima dîră de amurg. S-a înnoptat, 
încet, încet, strada amuțește. Aci, Reșița își 
întrerupe activitatea pînă spre revărsatul zori
lor. în schimb, pe nesimțite, reapare cealaltă 
Reșiță, copleșind într-un feeric spectacol apele 
Bîrzavei, străzile, casele. O văd la o asemenea 
oră, pentru prima dată. E o noapte străpunsă 
de lumina vie a lămpilor fluorescente, o 
noapte peste care se așterne din cînd în cînd 
tenta sîngerie a șarjei de oțel, o noapte punc
tată de răbufnirile blumurilor incandescente 
și de explozia scînteilor ce se revarsă din lin- 
gotierele proaspăt încărcate. Reșița aceasta nu 
doarme niciodată! De aproape două secole clo
cotește! Acolo jos, lîngă apa Bîrzavei, se plă
mădește cam o treime din oțelul țării, de acolo 
pornesc spre „Electroputere" motoarele diesel, 
acolo se nasc turbinele, șinele și podurile de 
cale ferată. Hunedoara, Calanul, Romanul și 
atîtea monumentale construcții industriale înăl
țate de puterea populară se sprijină pe osatura 
de fier fabricată de Reșița. Nu există între
prindere metalurgică din țară care să nu apeleze 
la Reșița. Și „cetatea de foc" — pivot de nă
dejde al socialismului, căreia partidul îi acordă 
atîta prețuire, trasînd sarcina reconstruirii și 

înnoirii sale din temelii — răspunde tuturor, 
lucrînd zi și noapte fără o clipă de răgaz.

Cobor într-un tîrziu, fascinat, către Reșița 
vie. Cu fiecare pas mi se pare că strălucirea sa 
a rămas suspendată de bolta cerului. Acum, 
cînd pășesc între giganții ei, nu-mi mai pare 
atît de solemnă. E sobră și gravă. Fumegă, 
urlă prin gurile sirenelor și locomotivelor, te 
amenință la tot pasul cu macarale, cu scîntei, 
cu dogoare de mii de grade, dar mai cu seamă 
cu dimensiunile sale.

Totul e însă impresie de moment. Altfel, 
mai atent cercetată, Reșița se dezvăluie ca o 
„cetate" bine organizată, în care fiecare agregat 
ascultă comenzile oamenilor și se supune voin
ței lor. Din mulțimea uzinelor și agregatelor 
oțelăria se distinge repede. în jurul ei noaptea 
s-a destrămat. Văpaia orbitoare a cuptoarelor 
Siemens-Martin proiectează la cîțiva metri silu
ete de uriași și nu de oțelari. La cuptorul nr. 2 
deslușesc printre ele pe cea a prim-topitorului 
Vasile Mocea, mai înaltă decît celelalte. Omul 
răscolește cuptorul cu o vergea lungă de metal. 
Ațîță cîteva clipe dogoarea de mii de grade, 
apoi răstoarnă într-un cubilou proba de oțel. 
Omul de pe sțracla Dealul Mare, oțelarul de la 
nr. 91, esțe în schimb. în schimbul de noapte. 
Privește suta de „grame" de oțel ce urmează 
să fie trimisă la analiză. Pare mulțumit, chiar 
înainte de a fi cunoscut verdictul laboratoru
lui. Apoi, ridicîndu-și ochelarii de cobalt, 
își descoperă fața: un chip de bronz peste 
care se preling picături de sudoare. Nici nu pu
team să mi-1 închipui altfel pe prim-topitorul 
Mocea, de vreme ce aproape jumătate din oțelul 
elaborat de Reșița peste plan, în primul semes
tru al anului, este opera schimbului său: 1.720 
de tone peste plan. Și-a depășit pînă și calculele 
proprii.

Cu șase luni în urmă, rostise în adunare anga
jamentul schimbului său: 1.500 de tone peste 
plan în cel de-al doilea an al șesenalului, Nimeni 
nu se îndoia atunci că Mocea ar putea să rămînă 
dator măcar cu vreo tonă din angajament. îl



calcar își fac apariția. Mocea se mai liniș
tește.

îmi stăruie în minte cele 1.720 de tone de 
oțel date peste plan de Mocea și ai săi și de 
aceea caut să redeschid discuția.

— Care-i „secretul"?
Prim-topitorul Vasile Mocea arată surprins, 

deși i-am pus întrebarea asta pînă acum de trei 
ori.

— Nu-i nici un... secret. Lucrăm ca toți cei
lalți.

Tot n-a răspuns la întrebare. Și pe deasupra... 
iar se depărtează. A intrat în camera de co
mandă. Dirijează flacăra. Maistrul Ion Bălan 
îmi șoptește:

— Cred că în termică stă „secretul" lui Mocea. 
Tot timpul cît se plămădește șarja, nu slăbește 
flacăra din ochi. O îndreaptă acolo unde e 
nevoie mai mare.

De acum n-o să mai fie un secret. Am să-1 
dau în vileag. Dar după un timp aflu că des
coperisem America. Pînă și electricianul de 
întreținere, Gavra, cunoaște acest „secret". 
Stenghel, Florea Bălan, ceilalți topitori-șefi 
procedează la fel. Ce... secret?! L-ar fi păstrat 
Mocea pentru sine, el care-ți sare în ajutor ori- 
cînd se ivește vreo dificultate cît de mică?

Ciudat om e prim-topitorul Mocea — soco
tesc întrucîtva necăjit. Dacă ar fi mai comuni
cativ !

De la laborator sosește rezultatul. Proba e 
bună. Șarja se poate elabora. Acum nu mai 
poți sta de vorbă cu nimeni. Mocea pare și 
este un adevărat comandant. împarte ordine 
scurte și precise. Fiecare oțelar trece la locul 
lui — unul pregătește canaturile pentru scur-



Aici împarte ordine... Rodica.

gerea zgurei, ajutorul său sparge crusta pentru 
a face loc șarjei, un altul stă pregătit să cal
meze oțelul. Iar Mocea... Mocea este pretutin
deni. Chipurile oțelarilor par iarăși turnate în 
bronz. In sfîrșit sosește clipa cînd trebuie dat 
drumul șarjei. Eliberat, oțelul țîșnește în flă
cări și curge, ca o apă vie, în oala uriașă. Sublim 
spectacol! Strașnici oțelari! Toți, unul și unul, 
alcătuind un colectiv sudat, puternic.

1.720 de tone peste plan în prima jumătate 
a anului! Oare cît vor mai da în următoarele 
șase luni? Cît oțel peste plan vor plămădi în 
cuptor pînă la sfîrșitul șesenalului? Cîte turbi
ne, cîte tractoare, cîte locomotive diesel 
electrice vor putea fi oare fabricate din oțelul 
realizat peste plan de acești oameni pătrunși 
pînă în adîncul inimii de însemnătatea marilor 
sarcini pe care partidul le pune în fața între
gului popor?...

în oțelărie s-au ivit zorile. Mocea și ai săi 
reîncep asaltul. Cuptorul trebuie verificat și 
încărcat. Zidarii sînt la datorie. Prim-topi- 
torul e în mijlocul lor. Nu scapă din ochi 
nici cea mai mică fisură a vetrei. Zidarii sînt 
oameni conștiincioși. Dar Mocea îi cicălește. 
Ea cuptorul nr. 5 topitorul șef îi lasă să-și 
vadă singuri de treabă. Aci, la 2, ajustarea 
vetrei parcă-i reparație generală.

— Cunoaște meserie omul — precizează unul 
dintre zidari. Pînă mai acum vreo 10-12 ani 
era de-al nostru — zidar, ca noi.

Poate că în asta stă ascuns „secretul": Mocea 
are avantajul de a cunoaște încă o meserie!

Urmează încărcarea. Alături, la vecini, 
merge; dar nu ca aci. Cu 2-3 ceasuri înainte 
Mocea se îngrijește să aibă suficient minereu, 
fier vechi, calcar. Și acum le are pe toate la 
îndemînă. Orice întîrziere la încărcat înseamnă 
căldură pierdută, înseamnă timp mai mult 
pentru șarjă. Or, Mocea e recunoscut ca mais
trul șarjelor rapide. De la începutul anului 
pînă acum a elaborat peste 60 de șarje rapide.

De fapt „secretul" lui Vasile Mocea constă 
în organizarea precisă a muncii, în suprave
gherea atentă a flăcării, în asigurarea regimu
lui termic optim, în aprovizionarea cu materie 
primă din timp, în stăpînirea meseriei și — mai 
ales— în pasiunea cu care lucrează.

Către ora prînzului urc din nou spre strada 
Dealul Mare. Mă uit cîteva clipe printre zăbre
lele gardului pe care stă prinsă plăcuța cu 
numărul 91. Prim-topitorul muncește. Aci însă, 
departe de flacăra iute a cuptorului, oțelarul 
și-a pierdut autoritatea. Aci împarte ordine... 
Rodica.

— Ai sărit o floare!... Mai adu-mi apă!
Și oțelarul se supune ascultător. Se întoarce, 

udă floarea pe care a sărit-o, umple apoi din 
nou stropitoarea pe care micuța Rodica o mînuieș- 
te cu grație. Tatăl și fiica au o pasiune comună 
— florile, iar îngrijirea lor intră în programul 
zilnic. De altfel nu e singura preocupare... 
extraoțelărească în care prim-topitorul e 
secondat de fiica sa. Cînd tatăl se apleacă asu
pra cărții, Rodica este lîngă el. Cînd prim-topi
torul ascultă cu atenție piesa de teatru trans
misă la radio, fiica își face loc pe genunchii 

săi. Pasiunile sînt înnăscute, dar se și formează. 
Mai cu seamă cea de bun gospodar. Casa lui 
nu-i prea arătoasă, dar interiorul e mobi
lat cu gust. Și-i curat pretutindeni. închipui- 
ți-vă un oțelar de talia lui Mocea, care nu intră 
niciodată în casă cu pantofii. Și Ana, s.oția, 
nu este de loc o femeie severă!...

Cînd nu-i la cuptor, Vasile Mocea este în- 
tr-adevăr un om comunicativ. Dedata aceasta 
reporterul e mai zgîrcit la vorbă. Dar gazda 
e un psiholog desăvîrșit. Găsește subiecte co
mune cu care mă ațîță: amintiri din țara con
structorilor comunismului,amintiri despre Bucu
rești și mai ales impresii dintr-o vizită recentă 
în Capitala de „nerecunoscut". Apoi discuții 
despre plaiurile natale ale lui Mocea. Despre 
părinții săi, țărani întovărășiți într-un sat din 
regiunea Crișana, amintiri despre stațiunile de 
odihnă pe care le-a vizitat în concediile din 
ultimii ani, întîmplări din viața și munca oțe
larilor săi, în sfîrșit discuții despre... fotbal. 
Grozav îi place fotbalul! Numai că e puțin 
mîhnit. Echipa sa preferată, echipa Clubului 
sportiv muncitoresc din Reșița, i-a oferit anul 
acesta prea puține satisfacții.

— Să-i vedem la toamnă. în tot cazul, am 
să-mi cumpăr „motor" (în limbajul reșițenilor, 
motor înseamnă motocicletă). Nu-i fotbal de 
calitate aci, o să plec numaidecît la Timișoara, 
la Arad. Și pe urmă, cu „motorul" tău mai ai 
un avantaj: ajungi mai repede cu familia, 
duminica dimineața, la Văliug. Acolo ai și 
munte, ai și mare! (E vorba de lacul de acu
mulare al hidrocentralei de la Văliug; sute de 
oțelari, de furnaliști, de strungari aleargă 
acolo cu „motoarele" lor).

La cîștigul lunar — niciodată sub 2.000 de 
Iei — cumpărarea „motorului" nu-i o problemă 
pentru Mocea...

într-un tîrziu ne despărțim. Gazda ține să 
fie mai mult decît amabilă. Prim-topitorul și 
fiica Iui mă conduc o bucată de drum, pînă pe 
coama dealului. Pînă acolo, de unde Reșița 
se profila aseară în feericul spectacol. O pri
veam tăcuți toți trei.

— Uite uzina lui tăticu’— mă informează Ro
dica... Uzina lui tăticu’! Uzina noastră!

O privim iarăși tăcuți. Reșița clocotește. 
Reșița lucrează ziua și noaptea fără încetare; 
lucrează pentru socialism...

H. DÂSCĂLESCU
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!n cei 16 ani care au trecut de la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, poporul un
gar a objinut importante succese pe fărîm economic ți cultural. Printre construcțiile 
ridicate în ultima vreme la Budapesta se numără și aceste modeme blocuri de locuinfe.

Cunoscutul pod Erzsebet din capitala R.P. Ungare va fi complet modernizat. în 1964, 
cînd reconstrucția sa va fi terminată, pe podul Erzs6bet vor putea circula simultan șase 

șiruri de vehicule. în fotografie: macheta podului.

în anii puterii populare, în R. P. Ungară s-au construit numeroase școli noi, frumoase și 
încăpătoare. Fotografia reprezintă unul din noile localuri de școală, date în folosinfă la 

Budapesta.



vraja apekp
P

rimul pescar amator a fost de
sigur un pithecantropus erectus 
rătăcit într-o noapte caldă de au
gust pe malurile Neajlovului, 
prin crîngul de fanerogame de 
la Co mana. Beat de atîtea aro
me și constelații clătinate de lumina tulbu

re a lunii, el s-a așezat pe malul apei spărgSnd 
alene, c-un băț de alun, tingirea undelor. 
O roșioară de aramă cu ochii bulbucați s-a 
agățat de vîrful nuielii și cetățeanul a dedus 
într-o istorică străfulgerare... pescuitul spor
tiv “ (Însemnare de pe prima pagină a car
netului găsit la magazinul „Delta Dunării" ).

„PRIMUL PESCUIT ÎNCEPE MÎINE — 
m-a anunțat la telefon nea Seppi, tehnician 
la o întreprindere din Capitală, vecinul meu 
de curte și mare meșter pescar.

La trei dimineața eram pe stradă, în fața 
casei. Pe la trei și jumătate a venit și nea 
Seppi. La gară am ajuns pe la patru și un

sfert, pe jos, că nu porniseră troleibuzele. 
Pescarii nu obosesc niciodată la drum. Așa ■ 
m-au asigurat în trenul de Snagov prietenii 
lui nea Seppi. De la gara Snagov-sat și pînă

pînă a veni 
în orice caz, 1 
cu trestiile fixa

der nu sînt decît trei kilometri. 
a“der am așteptat o jumătate de oră

Generajia fînără, cu scule improvizate 
(și cu rezultate, totuși, mai concrete) 
lucrează în colectiv spre mirarea băfrî- 

nului pescar ascuns pe cel cocioc.

RĂSFOIND CARNETUL
DE ÎNSEMNĂRI
AL UNUI PESCAR AMATOR

cea mai mare roșioară ce s-a prins vreodată 
la Comana și cu imaginea nepieritoare a văii 
Neajlovului, microparadis terestru necunos
cut bieților mei colegi ce-și dansau dumi
nicile cu cravata la gîtlej, năclăiți de zăduful 
nopților de vară tîrzie".

. Iar peștii nu mușcau
asta. Pe

vreme închisă

la debar 
La debar

lîngă mim 
îmi bătes 
de călduri

bacul de ne-a trecut dincolo.
apte eram pe malul lacului, 

în stănoage, cu juvelnicul

ă, dar mi-

la unsprezece

or fi? în orice caz, puși cap
aproape opt centimetri. Pe la șase

Peste cît ra timp navigam pel 
govului bătuți de vînt și de p
pornise să toarne cu găleata.

Am prins doi peștișorii Mă uit la

drept în
ie și mi iocul pregătit. Răsăritul 

eștet. Moțăiam toropi

Nea Seppi mi-a zîmbit. 
cade pește la cîrlig. Am pl

imposibil s-adorm, 
e loc în dimineața 

a acoperit cerul.

după bărci, 
ijlocul Sna- 

ia care se

Ce specie 
măsurau
seara, stc
la rame 
Ultimul
Ploaia se

rși de vlagă, luptam din răspii 
să tragem bărcile la debarcade

ntețise. Ochii îmi sclipeau de febră.
Totuși în trenul arhiplin ce ne ducea spre
Bucureșt
plăcere (și invidie) rezultatele zilei.

Un cetățean de la filiala „23 August" 
prinsese o știucă de trei kilograme. Ne 
arăta semnificativ spre rucsacul plin. Ce-i
drept, nu
pești.

Spre deosebire de vînători, pescarii, însă.

Baia de oxigen la presiune, din acea du
minică di
adînc. Sdmni uriași se repezeau (în vis) la
cîrligele 
fugeau d

„LA C 
AM POR
douăsprezece și jumătate, din gara Filaret. 
Spre Comana. La patru dimineața, pe întu
nericul cațos de dinaintea zorilor, vreo șase
inși orb'
abrupt al Neajlovului, cătînd să răzbim spre
locurile d 
pei de la 
Acolo își 
țele, N-a

ie pescuit, de anul trecut, ale echi- 
ntreprinderea unde lucra nea Seppi, 
aveau lăsate (și bine pitite) undi- 
n mai găsit nici locurile și nici

„N-AM SĂ UIT NICIODATĂ ARGEȘUL, 
așa cum e el la Mihăilești. Vrînd să mă des
curc și singur, am plecat la pescuit de so- 
motei. Nea Seppi era cu băieții la Melete. 
O zi întreagă, cu ochii bolnavi de sclipirea 
nesfîrșită a undelor gîrlei pe sub sălciile 
mirositoare, am așteptat în zadar să-mi 
vină vreun somotei în cîrligul în care agă
țase m un zar de cașcaval. Am ingurgitat peste 
o jumătate de kilogram de cașcaval tăiat în 
bucățele mici, cubice, așa cum îi place 
somnului... Un cetățean de lîngă mine, lo
calnic pesemne, consimțea la nefericirea mea:

— Geaba dai, dom'le, cu brînzal...

soare.

ascultam copleșit de un fior de

plecat
ie-a arătat și știuca... și nici ceilalți

pomină, își a'răta roadele. Dormeam

îzgoase".

:ăiam prin viroagele de pe malul

EL DE AL DOILEA PESCUIT 
NIT SÎMBĂTĂ NOAPTEA, pe la

are 
rei

Bucu- 
ocazie.

mele și cînd să-i trag din apă îmi 
In mină cu undițe cu tot".

i uimit, 
cap.

care să mănînce gogoși, 
ul autobuz.

i eu tîrziu de tot, spre 
într-un camion de

— Aci, la noi, somnul se prinde numai

vreodată.
fereastră vreo

vaporaș pleca la șapte și jumătate.

bunul meu dascăl ce- 
neștiind că-mi. dăruis

în unda învolburată a Oltului, peste 
drum de gară, la Călimănești, se prinde 
mai multă experiență decît pește. Pri
vind ceasuri de-a rîndul la colegul meu 
din fotografie, am deprins arta răbdării 
fără de care un pescar amator nu e 

decît un... amator pescar.

pescar amator... specialist la păstrăvi: 
săptămîni încheiate am pîndit și eu lu

Avea

,somn“ pe care l-am av

cu astea...
Și mi-arătă ceva în mîna-i arsă de 
— Ce-s astea?
— Gogoși de mătasă...

Dă-mi și mie...
Păi, să-ți dau...

trăiești...
n-ai niște cîrlige?...

I-am dat vreo patru. A
mulțumin

Am pleca 
rești, cățăra 
Așteptînd som
pierdusem și uit 

Am adormit adî zîmbind cu gîndul la 
înduse niște „gogoși", 

stfel cel mai bun

Dimineața, am aruncat 
șase ghemotoace informe ș

„PESCUITUL ÎN APELE 
l-am învățat la unda Oltului, la 
peste drum de gară. Mă aflam 
tratament cu ape, în aceeași vilă cu

MUNTE 
ynănești, 

ihnă și

viorie a zorilor, cu picioarele în apă, aște

„bețele" 1
înnoroft pînă la genunchi, cu fața zgîriatâ 

de smicelelede alun, pe malul gîrlei, admiram 
cuprins de o vibrație unică cel mai sublim 
răsărit pe care l-am văzut vreodată. Aburi
fantomat oi pluteau pe fața lucie a apei.
spartă ici și colo de pești roșietici ce săreau 
după gîngăniile dimineții. Cercurile undui-
toare se 
imaginea

închideau deasupra lor o dată cu 
zguduitoare a tumultului de pești

întrezărit^ pentru o clipă. Zeci de pagini 
din Sadojveanu îmi apăreau în retină.

Frînt de oboseală, m-am întors acasă cu

La cîtiva metri depărtare .profesionistul' 
își arată îndemînarea (spre necazul 

amatorului...).



rești, în Cișmigiu. Er 
toare, încît singura m 
scot din cămară niș

să-l dumic c-o 
1 cu ai mei la 
■^voiajor". în 
■■ pescar amator

:a atît de urît mirosi- 
lea mîngîiere a fost să 
te păstrăvior afumat

în scoarță de brad, pe care : 
bucată de lipie caldă privind 
televizor „Moartea unui eoni 
rolul principal juca... marele 
de la Călimănești".

tînd păstrăvul l ă j,muscă". Apa de Căciulata 
am băut-o mai tîrziu, în toamnă, la Bucu-

Am plecat noaptea din gara Filaretub

FARMEC APARTE și mi-a rămas mult ti 
în amintire ieșirea în comun cu prietenii 
nea Seppi, la Melete, pe canalul Comal

PESCUITUL ÎN COLECTIV ’ARE UN

De la Băneasa-Giurgiu am bătut vreo- șapte 
kilometri. Cînd am ajuns în culmea satului, 
la Melete, podul de peste Dunăre, de la 
Giurgiu, se vedea scînteietor în bătaia re
flectoarelor și-a brîielor de lumini, de parcă 
stătea la picioarele noastre. Vălurile nopții, 
despicate de razele lunii, ne lăsau să bănuim 
rețeaua infinită de canale în care mișunau 
ciortanii și bibanii. Ne-am smuls din beție 
și-am coborît spre Melete, la gazda care ne 
aștepta cu mămăliguța răsturnată pe fund 
de lemn, lîngă o strachină plină de crăpcean 
tăvălit în usturoi. După cîteva ceasuri de 
somn priveam răsăritul pe malul canalului 
Comasca. In acest loc ferit, departe de calea 
ferată, eram masați vreo optzeci de pescari 

adunați din tot Bucureștiul. Pe la prînz 
prinsesem vreo doisprezece ciortani. Și m-a 
pocnit o picoteală de nu-mi puteam propti 
pleoapele. Pe la șase, cînd m-au trezit, 
eram buimac de cap de-atîta somn. La zece 
seara aveam tren spre București. Și pune-te 
pe drum. Pe la Băneasa-Giurgiului, aproape 
de gară, mi-am dat seama că nu mai am 
ochelarii. îi lăsasem pe iarbă, lingă salcia 
somnului de amiază. Așa c-am făcut cale 
întoarsă și-am privit din nou, fără ochelari, 
priveliștea de basm sadoveniaji a văii Dunării. 
Ochelarii i-am găsit abia a doua zi dimineața. 
Ciortanii îi sărasem de cu seară, să nu se 
strice. Dar praful s-a ales de ei. Pînă la gară 
i-am prăpădit, unul cîte unul, ba la un bufet, 
ba la altul, pe unde găseam o tigaie încinsă 
și o gură de vin rece... Mai mult de necaz!"

„BRACONAJUL DESCALIFICĂ PE 
PESCARUL AMATOR și am ajuns să con
stat asta chiar pe pielea mea. Era pentru a 
doua oară că mă ispitea demonul de-a pes
cui de unul singur. De multe ori, în drumurile 
mele, mi-a atras privirea lucirea lacomă, 
pe care-o bănuiam plină de pradă, a unui 
ochi de apă, la un pod pe stînga, lîngă Tîn- 
căbești. Și iată-mă într-o primăvară, cu 
cîtăva vreme înainte de plesnitul mugurilor, 
că mă las încetișor pe baltă. Picioarele mi se 
afundau în pămîntul plin de seva anotimpu
lui. Dar dorința de-a simți zbătîndu-se 
în firul de nylon al undiței primul oblete 
al anului era mai tare decît orice.

După ore întregi de așteptare zadarnică 
am plecat.

Nu „mușcase" nimic.
Am ieșit pe cealaltă parte a bălții. La 

stația autobuzului, pe un stejar ce păzea 
malul povîrnit, era bătută o t^blă mare de 
lemn: „CRESCĂTORIE DE PEȘTI! PES
CUITUL INTERZIS]"

în autobuz m-a lămurit un vecin ce mergea 
la BaloteștL că iarna se scoate tot peștele 
din baltă..."

(Pe ultima -pagină a carnetului era scris):
„Prietenii mei, pesuftii, nu vor rîde de 

mine. Trudesc și eu, ca și ei, de multișor pe 
întinsul bălților bogate ale cîmpiei și de-a 
lungului de-a latul gîrlelor de deal cu mrene 
și eleni: Mișcarea și culorile priveliștilor 
mi-au îneîntat și vrăjit de atîtea ori ochiul 
și mintea, încît sînt recunoscător celor care 
m-au deprins cu acest meșteșug... al pescui
tului".

DIN PARTEA AUTORULUI
Hotărîndu-mă să-1 găsesc pe păgubaș și 

să-i înapoiez carnetul, m-am dus chiar a 
doua zi după-amiază la magazinul „Delta 
Dunării". Venise ciortănică. Lume multă. 
Dulce crapul!

Mi-am luat inima în dinți:
— Tovarăși, nu se află pe aici vreun pes

car amator care-a pierdut un carnet...
N-am să mi-o iert niciodată.
Zeci de ochi necruțători s-au întors spre 

mine...
★

Mîine plec și eu la pescuit. La Comana, 
pe valea Neajlovului!

Mi-am scos și carnet! De la filială...
Vlad MUȘATESCU
Fotografiile autorului

*

Fotografia vine să dezmintă o prejude
cată- Femeile pescuiesc, au multă răb
dare..., uneori prind ți pește. Chiar 
dacă pețtele se ademenește în condiții 

de deplină liniște...



imagini din R.D.Vielnam
Poporul R. D. Vietnam se pro
nunța cu hotărlre împotriva dic
taturii diemiste din Vietnamul 
de sud și a uneltirilor protecto
rilor americani ai clicii de la 
Saigon, care împiedică în fel și 
chip reunificarea pașnică a Viet
namului. în fotografie : o uriașă 
demonstrație a locuitorilor din 
Hanoi—capitala R. D. Vietnam 

— pentru reunificarea tării.

în cei 16 ani care au trecut de 
la proclamarea — la 2 septem
brie 1945 — a Republicii De
mocrate Vietnam, industria tării 
a luat o mare dezvoltare. în 
fotografie: aspect de pe șantierul 
uzinei de îngrășăminte chimice 
de la Lam-Thao, construită cu 
ajutorul U.R.S.S. Echipată cu 
utilaj modern, uzina va produce 
încă în acest an 100.000 tone 

îngrășăminte.

Numeroase case de odihnă stnt 
puse la dispoziția oamenilor 
muncii din R. D. Vietnam. Prin
tre acestea este și casa de odihnă 
de la Sam-Son, situată într-un 

pitoresc cadru natural.

Cea mai modernă piscină din 
R.D. Vietnam, dispunlnd de două 
bazine de înot, două tribune, săli 
de antrenament etc., a fost recent 

inaugurată Ia Haifong.



SARE
ISTORIA LIMBII ROIDlHE LITERARE

De curînd a apărut în librării pri
mul volum din Istoria limbii romîne 
literare de Al. Rcsetti și B. Cazacu.

Rod al unei munci îndelungate, 
al unei vaste și minuțioase documen
tări științifice, această lucrare, pu- 
nînd în valoare întreaga bibliografie 
anterioară a problemei, are meritul 
de a urmări, în primul rînd, „modul 
în care s-a ajuns la aspectul, normat, 
de astăzi, al limbii literare" și în al 
doilea rînd, cum ne-o mărturisesc au
torii, de a ne arăta „cum au apărut 
diversele stiluri ale limbii literare și 
cum s-au dezvoltat ele, influențîn-. 
du-se reciproc".

Deosebit de interesantă hi se pare 
poziția pe care o adoptă profesorii 
Al. Rcsetti și B. Cazacu în diver
gența de opinii privind interpretarea 

conceptului de limbă literară și, ca urmare, în problema stabi
lirii începuturilor limbii noastre literare. Dacă unii lingviști 
susțin că limba romînă literară s-a format în perioada consti
tuirii națiunii, adică în perioada celei de-a doua jumătăți a 
secolului al XIX-lea, iar alții caută începuturile limbii romîne 
literare în creația populară orală, anterioară ca vechime secolului 
al XVI-lea (ceea ce ar rămîne drept o simplă supoziție, întrucît 
lipsesc textele care aar putea dovedi caracterul literar al vechiului 
folclor), autorii adoptă în această problemă o poziție mult mai 
justificată, mai științifică. Plecînd de la ideea că prin noțiunea de 
limbă literară se înțelege limba comună a unui popor, supusă 
normelor gramaticale și lexicale, autorii Istoriei limbii romîne 
literare se situează pe poziția celor care susțin că începuturile 
limbii romîne literare sînt strîns legate de primele texte tipărite.

Pornind, astfel, de la cele dinții texte romînești, care datează 
din prima jumătate a secolului al XVI-lea — întîiul document 
păstrat este, după cum se știe, scrisoarea boierului Neacșu din 
Cîmpulung către Hans Benkner, judele Brașovului, în anul 1521 
— autorii ajung să realizeze în acest prim volum o adevărată sin
teză a dezvoltării limbii romîne scrise, de-a lungul istoriei.

In ce privește prezentarea acestei sinteze, Al Rosetti și B. Cazacu 
își însușesc concluziile la care au ajuns învățații sovietici care, 
bazați pe cercetarea faptelor istorice, constată că limba literară
nu reprezintă numai un rezultat al unei îndelungate tradiții cul
turale, fiind purtătoare în masă a celor mai complexe și mai variate 
forme ale culturii, dar ea este, în același timp, mai ales, „un proces 
în dezvoltare".

Inițiativa de a se edita o istorie a limbii literare romîne e cum 
nu se poate mai binevenită. Problemele limbii literare au depășit 
în anii noștri sfera strictă a specialiștilor; ele interesează tot mai 
multe categorii de oameni cu diverse preocupări. începutul publicării 
unei lucrări de acest gen, întocmită cu competență și răspundere 
științifică, e un ghid prețios în orientarea și informarea cititorilor.

Fânică N. GHEORGHE

! .un grup de insule 
• din apropierea coas- 
I telor Scoției au inspi- 
g rat lui Felix Mendels- 
। sohn-Bartboldy com- 

■ punerea unei uverturi 
■ (op. 26) în care tînărul 
I muzician — pe atunci 
| avînd numai douăzeci 
। de ani — cîntă frumu

sețea și poezia aspră a
i mării nordice. Imagi- 
| nea insulelor pierdute 
। în ceață își găsește 

in melodiile și orches-
I tratla abilă a com- 
| pozitorului corespon- 
- dențe sonore, pll- 
; ne ue culoare. Inre- 
• gistrarea uverturii, în 
| interpretarea Orches- 
■ trei simfonice a Ra- 
- diodifuzlunil din Ber- 
■ lin, dirijată de Horst 
I Stein, sună cu o re- 
। marcabllă claritate a 
(timbrelor, datorită 

realizării tehnice ire- 
I proșabile a casei de 
■ discuri „Deutsche 
। Sehallplatten Eterna".
1

DISC
.LINIȘTEA MĂRII Șl 

CĂLĂTORIE
FERICITĂ'

...altă uvertură (op. 
27), cu temă asemănă
toare, a fost compusă 
în același an de com
pozitorul îndrăgostit 
de peisajul schimbător 
al mării. Deși aflat în 
preajma apelor înso
rite ale Mediteranei, 
Felix Mendelssohn- 
Bartholdy ducea dorul 
mării Scoției și scria: 
„Marea este șl va ră
mîne pentru mine 
drept cea mal mare 
frumusețe a naturii". 
Uvertura cu titlul de 
mai sus, compoziție 
descriptivă străluci
tor orchestrată, a fost 
înscrisă în programul 
primului concert diri
jat de Mendelssohn- 
Bartholdyla Gewand- 
haus din Leipzig. în
registrarea, în aceeași 
interpretare de mai 
sus, aparține de ase
menea casei de discuri 
berlineze.

VIBRAȚIA POEZIEI 
RUSE,

...anaturii și peisa
jului rus, sună cu adin
ei rezonanțe în „Sere
nada pentru orchestră 
de coarde" (op. 48) 
de Piotr Hid Ceai- 
kovski. Compoziție de 
o deosebită gingășie, 
plină de grație și li
rism, ea cuprinde te
me ușor de reținut, 
ceea ce a făcut ca 
„Serenada" să fie ex
trem de populară. In 
partea finală („Tema 
russo") orchestra de 
coarde dirijată de 
Mircea Cristescu ne 
transmite cu autenti
citate mișcarea dan-

Balerinii Magdalena Popa și Sergiu Sie fanski.

La canalul orimului an
Acum un an a coborît pe pe

ronul Gării de Nord un grup 
de tineri: patru fete și un băiat. 
Se întorceau din orașul „Călă
rețului de aramă", din Lenin
grad, unde uceniciseră la școala 
neîntrecutei științe și arte a 
dansului rus. Tinerii erau: Mag
dalena Popa, Luminița Dumi
trescu, Elena Dacian, Liliana 
Diaconescu șl Sergiu Steîanscbi, 
care au fost angajați la Teatrul 
de Operă și Balet din Bucu
rești.La capătul primului an de 
activitate scenică învățămintele 
deprinse au și început să dea 
roade. Intîl au fost dansurile 
de recital. Pe scenele cluburilor 
din întreprinderi, în spectacole, 
în fața camerei de luat vederi a 
Televiziunii au apărut Magda
lena Popa în fragmentul din 
„Spartacus" și Liliana Diaco

MUZlCi
Am stat de vorbă cu cîțlva 

dintre compozitorii noștri despre 
lucrările ce le pregătesc în ve
derea noii stagiuni muzicale.

Iată răspunsurile care ne-au 
fost date:

a.
sulul rus. înregistra- ■ 
rea „Electrecorduhii' 
are o bună calitate 
sonoră.

.EINE KLEINE 
NACHTMUSIK* I

5
...(„Mica serenadă") j 

reprezintă pentru cre
ația Iui W.A. Mozart o 
culme a măiestriei șl 
dăruirii sale melodi
ce. Ea este construita 
în forma unei sim
fonii, cu cele patru 
părți clasice.

Melodiile pline de 
grație și nenumăratele 
dansuri, alternanța 
temelor întristate cu a ; 
celor debordînd de 
optimism, transforma 
„Mica serenadă" în
tr-un tablou muzical 
de o neasemuită bo
găție a culorilor. Dis
cul este realizat cu ' 
contribuția orchestrei 
de cameră sub con
ducerea lui Mircea 
Cristescu.

nescu în „Gayaneh" de Hacia- 
turlan; „Valsul" de Mauriclu 
Vescan a fost dansat de Elena 
Dacian împreună cu Gabriel 
Popescu, iar în cel de Emanoil 
Ionescu a apărut Luminița 
Dumitrescu. Premierele par
țiale ale Teatrului de Operă 
și Balet, acele spectacole în 
care un nou interpret intră 
într-un rol dansat de alțl bale
rini, le-au permis noi apariții 
tinerilor din „grupul de la 
Leningrad": Magdalena Popa 
în Mașa-mare, Luminița Dumi
trescu în Păpușa din „Spărgă
torul de nuci" sau Sergiu Ste- 
fanschi în Trubadurul din „Ro
meo și Julieta". Deci un început 
promițător.

LA CE LUCREAZĂ
COMPOZITORII NOȘTRI

ION CHIRESCU, 
artist al poporu- [ 
lui, laureat al Pre- I Si 
miulul de Stat: AVZV44J 

— Lucrez la trei cS
cîntece de masă ft
care exprimă ideea W- jS s 
de pace și priete- C [
nie și la trei co- Jp 
ruri a Cappella.
Completez totodată colecția de 
cîntece șl coruri pentru tineret 
și copii care va cuprinde în în
tregime circa 25 de lucrări. Am 
în pregătire și cîteva armoni
zări din folclorul nou.

ZENO VANCEA, maestru 
emerit al artei, laureat al Pre
miului de Stat:

— Am terminat tocmai un 
concert pentru orchestră. Am în
ceput lucrul în vederea reali
zării unei suite simfonice șl a 
unui nou balet.

LAURENȚIU PROFETA:
— Am terminat de curînd muzi

ca pentru filmul .Vară romantică’ 
după scenariul lui Octav Pan- 
cu-Iași. In momentul de față 
lucrez la muzica pentru baletul

PRIMUL CONGRES 
AL OAMENILOR 
DE CULTURĂ DIN CUBA

La Havana se vor Intîlni, în 
vadrul unui congres, primul de 
acest gen in istoria culturală a 
Cubei, toți scriitorii, actorii, 
compozitorii, sculptorii și arhi- 
tecții care, participa la marea 
acțiune, de. culturalizare a mase
lor din Cuba. După cum se 
știe, anul 1961 reprezintă pentru 
Cuba, intre altele, anul bătăliei 
pentru alfabetizarea întregii popu
lații. Primul congres al celor 
care și-au dat contribuția la 
această acțiune va trece în re
vistă realizările de pînă acum 
și va defini sarcinile pentru 
viitor.

VARIA
MARK TWAIN
Șl MAȘINA DE SCRIS

Primul manuscris literar din 
lume dactilografiat a fost „Aven
turile Iul Tom Sawyer".

In 1870, Mark Twain, care 
se plimba liniștit pe una din 
străzile orașului Boston, a zărit 
într-una din vitrine o mașină 
cum nu mai văzuse pînă atunci. 
Curios din fire, a intrat în 
magazin, unde patronul i-a 

demonstrat funcționarea mașinii. 
Scriitorul a devenit proprietarul 
ei, contra sumei de 125 de do
lari.

Editorul Bliss a fost cuprins 
de o adevărată încîntare primind 
acest prim manuscris dactilogra
fiat, iar Mark Twain a fost 
obligat să promită în mod solemn 
că nu-și va mai aduce niciodată 
la editură operele scrise de mină.

intitulat „Prinț și cerșetor", după 
Mark Twain, autorii libretului 
fiind Oleg Danovschi și lone.1 
Hristea. Am de asemenea în 
lucru cîteva cîntece de masă și 
o cantată pentru copii.
GHERASE DEN- 
DRINO, laureat al 
Premiului de Stat:

— După o pauză 
de cîțlva ani în 
muzica ușoară, voi 
reveni cu cîteva 
noi compoziții la 
care am început 
să lucrez.

FILARET BARBU, laureat 
al Premiului de Stat:

— Am terminat un balet în- 
tr-un act, după o idee a poetului 
bănățean Victor Vlad Delamari- 
na. Actualmente lucrez, și sînt 
într-un stadiu destul de avansat, 
la o nouă operetă cu un subiect 
contemporan luat din Țara Oa
șului. De asemenea, am în 
pregătire, pentru viitoarea sta
giune, o operetă-revistă.
ELLY ROMAN:

— Lucrez la o 
sultă de cîntece pe 
versuri de Cicerone 
Theodorescu, inti
tulată „Sultă do
brogeană". De ase
menea dau o ul
timă formă muzi
cii noului con- 
cert-spectacol de Andy,
Mircea Crișan și Radu Stănescu, 
a cărui premieră va avea loc pe 
scena Teatrului satiric-muzical 
„Constantin Tănase".

FLORENTIN DELMAR:
— Pregătesc muzica noului 

spectacol al Teatrului de Estradă 
al regiunii București. De ase
menea am început lucrul în 
vederea realizării unei comedii 
muzicale.

EUGEN TEGER:
— Am în pregătire două coruri 

și o suită de cîntece ostășești. 
Totodată am în lucru și cîteva 
melodii de muzică ușoară.

N. SANDU
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Reportaj din viitoi
Visurile,.oamenilor de a 

dispune de mijloace cu 
care să producă bunuri 
mai multe și mai fru

moase ori cu care să poată 
zbura în alte planete și-au 
găsit mai întîi oglindirea 
în basmele despre covorul 
fermecat, despre palatele 
construite peste noapte, 
despre cizmele de șapte 
poște. Mai tîrziu, o dată cu 
dezvoltarea științei, aceste 
visuri s-au reflectat în li
teratura de anticipație.

Dar oricît de bogată a 
fost fantezia autorilor ro
manelor științifico-fantasti- 
ce, ea a fost depășită de 
realitatea zilelor noastre. 
S-a spus în glumă că 
începînd de la 12 aprilie 
1961, ziua în care Iuri 
Gagarin a făcut epocalul 
său zbor în Cosmos, scri
itorii de anticipație ar tre
bui să se recalifice ca... 
autori de romane istorice.

Dar nu e vorba numai 
de zborurile în Cosmos. Vă 
invităm acum la o scurtă 
călătorie pe Pămînt, în 
acele locuri unde există 
realizări, fapte „obișnuite", 
care depășesc tot ce oa
menii au visat sau citit 
în romanele științifico-fan- 
tastice. Vă invităm la o 
călătorie în țara lui Gagarin 
și Titov.

O revolute în metalurgie
Ne aflăm la Leningrad, 

splendidul oraș de pe ma
lurile Nevei. Vizităm o u- 
zină metalurgică. Aici, în 
cuptoare se topește meta
lul, iar pe poarta uzinei 
ies tot felul de produse fi
nite: tablă, șine de cale 
ferată, țevi etc. Oricît ai 
căuta însă, în uzină nu gă
sești nici un laminor. Pro- 
filele se obțin direct din 
turnare. Cum?

Pentru a înțelege proce
deul, să pornim de la o 

foarte simplă experiență de 
fizică. Luăm un vas cu 
aj>ă și apropiem de supra
fața lichidului o vergea 
metalică. In momentul cînd 
s-a produs contactul, ri
dicăm încet vergeaua. O 
clipă, apa, care aderase la 
metal, se ridică și ea, da
torită așa-numitei forțe de 
adeziune superficială.

Doctorul în științe teh
nice prof. Alexandr Vasi- 
lievici Stepanov, de la 
Institutul pedagogic „Her- 
țen“ din Leningrad, por
nind de la această proprie
tate a'lichidelor, a inven
tat un nou sistem de turna
re' a pieselor metalice, 
pe care savanții îl consi
deră o adevărată „revoluție 
în metalurgie".

Iată instalația lucrînd:
Un vas enorm conține 

metal în stare lichidă. O 
macara coboară spre su
prafața lichidului o placă 
metalică groasă de numai 
0,5 mm. Imediat ce a- 
ceasta din urmă a atins 
lichidul, macaraua începe 
să o ridice. Datorită forței 
de adeziune superficială, 
o coloană de metal lichid 
se ridică și ea „lipită" de 
placă, fiind solidificată si
multan de un jet de aer 
rece. Ea ține acum locul 
profilului inițial, pe care 
îl reproduce în toate deta
liile. Apoi, noua coloană 
este răcită, astfel că tot 
timpul se obține din vas 
o bandă neîntreruptă de 
metal.

Firește, în locul tablei 
poate fi o șină, o țeavă sau 
oricare alt profil. Piesele 
pot fi tăiate chiar în 
cursul procesului de pro
ducție, direct la dimensiu
nile dorite, eliminîndu-se 
astfel complicatele și cos
tisitoarele prelucrări cu la
minorul, freza etc.

Această uzină nu func
ționează încă, ea aparține 
însă viitorului apropiat, 
în laboratorul profesorului 
Stepanov există de pe acum 
instalații care folosesc pro
cedeul de mai sus și ob
țin rezultate excelente. în 
afara economiilor rezultate, 
noua tehnologie face po
sibilă completa automati-' 
zare a acestei ramuri a 
industriei metalurgice și 
permite ca procesul de 
turnare și prelucrare a me
talelor să decurgă neîntre
rupt, deoarece în baia de 
metal topit pot fi adău
gate în continuu noi can
tități de materie primă.

In 10 zile 5 oameni 
înaltă un blocl

Nahodka este un punct 
mic pe harta Siberiei. Un 
orășel în construcție, me
nit să devină centru im
portant. Iată însă că de 
pe acum el a devenit ves
tit printr-un record ne
obișnuit: un bloc cu mai 
multe etaje a fost ridicat 
în zece zile de către cinci 
oameni. Un adevărat re
cord mondial!

Cum a fost posibilă o 
asemenea realizare? Con
structorii din Nahodka au 
folosit o nouă metodă: 
clădirea este montată din... 
apartamente întregi pre
fabricate.

Ca să urmărim procesul 
tehnologic, trebuie mai în
tîi să facem un popas 
la fabrica unde se produc 
apartamentele.

Agregatul care le fa
brică este de construcție 
simplă și are o producti
vitate deosebit de ridicată 
— afirmă specialiștii. Aci 
se produc „seturi" de ca
mere monolite, cărora li 
se adaugă instalația elec
trică — firele, prizele, pînă

Croniea 
faptului 
divers
ÎN SECOLUL XXI

Reporter: 
Clk DAMADiAN

— Moi povestețte-mi o data, străbunicufe, povestea 
aceea tristă de pe vremea cînd mai exista capitalism 
în lame.

— Doriti ochii căprui 1 Cred că ochii doamnei ar fi 
mult mai potriviti pentru o fetiță blondă I



il apropiat
și lămpile — instalațiile 
de apă, li se montează fe
restrele și ușile. Ușile se 
încuie, iar cheile pot fi 
predate viitorului locatar. 
Apoi monolitul este în
cărcat într-un camion.

Și acum să mergem pe 
șantier. Iată, camioanele 
cu camerele gata montate 
sosesc unul după altul. 
Macaralele uriașe le ridică 
de parcă ar fi cuburi 
într-un joc de copii, apoi 
patru specialiști în mon
taj și un sudor le fixează 
la locul lor.

Apartamentele pot fi cu 
una, cu două sau cu trei în
căperi.

Recordul despre care vor
beam mai sus a fost reali
zat la prima încercare. 
Se apreciază că ulterior 
timpul de montare va fi 
micșorat.

în curînd se vor ridica 
blocuri spațioase în numai 
cinci zile.

...Nu vă amintește aceas
ta de basmele cu Făt- 
Frumos care construiește 
palate peste noapte?

Case construite începînd 
cu acoperișul

De mii de ani oamenii 
clădesc locuințe, dar fie 
că e vorba de colibe sau 
de castele, ei au înălțat 
pereții — din lemn, lut, 
cărămidă sau piatră — în
totdeauna de la fundament 
către acoperiș. Dacă e vorba 
de o casă cu mai multe e- 
taje, toată lumea știe că 
mai întîi se construiește 
parterul și că ultimul cat 
e... ultimul. Iată însă că 
în Leningrad, pe strada 
Magnitogorsk, s-au con
struit case și altfel, înce
pînd cu... acoperișul.

Mai întîi, ca pe orice 
șantier, se fac. săpături, se 
instalează cablurile și țe- 
văria subterană. Apoi, pe 
o fundație de beton se

ridică zece stîlpi, de aser 
menea din beton, înalți 
cît viitoarea clădire, în 
vîrful cărora se fixează 
macarale speciale acțio
nate hidraulic. La sol se 
construiește acoperișul, se 
așază tabla, jgheaburile de 
apă. Cînd acoperișul e gata, 
macaralele îl ridică la lo
cul care îi este destinat. 
Pe planșeul rămas liber 
se asamblează, din panouri 
prefabricate, apartamen
tele care constituie etajul 
III, se pun ferestrele, par
chetul, băile, se montează 
scara, instalațiile de calo
rifer, electrice și sanitare, 
se tapetează pereții cu ma
terial plastic. Macaralele ri
dică apartamentele și mon- 
torii le fixează sub acoperiș. 
Etajul III e gata! După 
aceeași metodă se ridică 
etajele II și I, iar parterul 
se construiește la locul lui.

Ultima operație: demon
tarea macaralelor.

Ce avantaje prezintă a- 
ceastă metodă?

Aduce mari economii, 
căci elimină de pe șantiere 
schelele, iar timpul de lu
cru se reduce foarte mult: 
o casă cu trei etaje este 
gata de locuit la două luni 
după ce în fabrică s-a turnat 
primul panou prefabricat, 
Curînd, la Leningrad se va 
ridica un cvartal întreg fo- 
losindu-se această metodă.

T urbo-locomofiva
în gară. Vagoanele for

mează o garnitură lungă, 
în capul căreia se află o lo
comotivă asemănătoare cu 
o locomotivă diesel-electri- 
că. De fapt este însă o turbo- 
locomotivă, al cărei motor 
este acționat de o turbină 
cu gaz. Ea poartă marca 
uzinei din Kolomna.

Soarta turbinei cu gaz 
este deosebită de a celor
lalte motoare. De pildă, 
motorul cu explozie a lu
crat întîi pe pămînt, apoi 
s-a ridicat în văzduh, pe 
bordul avioanelor. Turbi
na cu gaz și-a luat zborul 
chiar de la naștere,, fiind fo
losită mai întîi la avioane; 
abia după o relativ înde
lungată folosire în aer ea 
a „aterizat". S-a construit 
un autobuz cu turbină; 
acum, o locomotivă.

Turbo-Iocomotiva dez
voltă o viteză de 100 km 
pe oră și are o putere de 
3.500 CP (cea mai puter
nică locomotivă diesel nu 
depășește 3.200 CP). Pe 
acoperiș sînt montate pri
zele pe unde intră aerul, 
care este apoi absorbit de 
un compresor. Aici este 
comprimat la 6 atmosfere, 
încălzit la o temperatură 
de 235° C, imprimîndu-i-se 
totodată o viteză de 110 
m/sec. în starea aceasta, 
aerul intră în turbină și, 
lovind paletele, le rotește 
cu 8.500 turații pe minut.

Noul tip de locomotivă 
are numeroase calități. Da
torită sistemului de trans
misie directă cu care este 
înzestrată, la construcția 
ei se economisește o mare 
cantitate de cupru. Faptul 
că lucrează la temperaturi 
înalte îi mărește randa
mentul pînă la 30% (față 
de 4-9% la locomoti
vele cu aburi). Turbo-Ioco- 
motiva poate folosi orice 
fel de combustibil : lichid, 
cărbune sau chiar gaze 
naturale.

Menționăm că, cu cît 
e mai coborîtă temperatura 
mediului ambiant, cu atît 
e mai mare forța și econo
micitatea motoarelor turbo- 
locomotivei. în consecin
ță, această mașină poate 
fi folosită cu succes iarna, 
și în special în regiunile 
nordice.

Aliajele viitorului
...H.G. Wells, într-una 

din povestirile sale știin- 
țifico-fantastice, descrie o 
scară de „frînghie" din 
fire subțiri ca de păianjen 
însă atît de rezistentă încît 
putea să susțină cîțiva 

oameni în același timp. 
Autorul n-a putut să co
munice cititorilor din ce 
era făcută scara, pentru 
simplul motiv că pe atunci 
un astfel de material nu 
exista.

Astăzi. însă există. L-au 
produs un grup de cercetă
tori din Moscova. Este 
vorba de un aliaj special, 
foarte ductil și rezistent.

O bară de oțel rezistă 
la o presiune de 20 kg pe 
milimetru pătrat; o bară 
din noul aliaj suportă o 
sarcină de 1.400 kg pe 
fiecare milimetru pătrat.

Aliajul — declară spe
cialiștii — are numeroase 
aplicații în tehnică. Deo
camdată, procesul tehno
logic de obținere a acestuia 
este încă costisitor și com
plicat, însă se lucrează 
pentru găsirea unor me
tode mai convenabile de 
fabricare pe scară indus
trială. Nu e departe ziua 
cînd el va intra în pro
ducție, ducînd la o scădere 
considerabilă a consumu
lui specific de metal.

...în călătoria noastră 
imaginară am descris doar 
cîteva aspecte ale viitoru
lui foarte apropiat. N-am 
vorbit despre multe lu
cruri — despre automatele 
care lucrează pe ogoare, 
despre „medicul electro
nic", care pune diagnos
ticul fără nici o eroare, 
despre „agrofabrici", unde 
în tot cursul anului se ob
țin recolte bogate de le
gume și de fructe, și despre 
multe alte realizări care 
vor sta curînd la dispo
ziția tuturor, în țara con
structorilor comunismului.

„Chezășia dezvoltării rod
nice a științei stă în legătu
ră indisolubilă cu munca 
constructivă a poporului, 
cu practica construcției co
muniste" — se subliniază în 
proiectul de Program al 
P.C.U.S. Toate realizările 
științei sovietice apropie 
triumful comunismului, 
contribuie la făurirea unei 
vieți tot mai îmbelșugate 
și mai pline de bucurii 
pentru cei care construiesc 
noua societate.

Dan LĂZĂRESCU

— Ai să întîrzii la serviciu...
- Petrică, ne-au sosit la masă prietenii — Azi n-am serviciu. Uiți că Ieri am — Cum să-l convingem pe bunicu' să-si taie barba I 

lin AlaskaI lucrat 5 ore» Are 165 de ani și parc-ar avea 300.
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O VlNATOA 
IN SUMATRA

RE DE TIGRI
Plnă la sfirșitui secolului trecut numărul călătorilor romini 

care au ajuns pe alte continente este extrem de redus. Șt. dintre 
aceștia, și mai putini au fost acei care au Împărtășit prin con
ferințe sau prin scris cele aflate departe de tara lor.

Totuși, unii au făcut>o. Printre el se află și C. Eberle, ori* 
Sinar din Transilvania și stabilit la Zimnicea. Numele lui a fost 
insă de mult dat uitării.

Pasionat vinător. el a făcut, cu sprijinul unor prieteni, o 
deosebit de interesantă călătorie in Sumatra. Mai bine de 
13.000 km a trebuit să parcurgă din dunăreană Zimnice pină 
in Îndepărtatul Extrem Orient pentru a cunoaște această fru
moasă insulă, ce se afla pe atunci — ca întreaga Indonezte — 
sub cumplita Împilare a colonialiștilor olandezi.

Notele de călătorie ale lui Eberle sint bogate in descrieri 
ale florei și faunei din Sumatra, Înfățișează oameni și obi
ceiuri, povestesc intimplări de vinătoare. Fără a avea un stil 
deosebit și fără pretenția spiritului de observație al călătorilor 
cu pregătire științifică, aceste Însemnări constituie totuși fru
moase pagini din memorialistica romlnească de călătorii din 
veacul trecut.

După ce descrie călătoria de la 
Constanța la Medan, Eberle se 
oprește atent asupra celor văzute 
și întîmplate de-a lungul celor 
312 km străbătuți în Sumatra 
între 22 decembrie 1895 și 22 ia

nuarie 1896.
„Duminică 22 decembrie dimineața, 

la orele 4 — scrie el — atinserăm coasta 
Sumatrei. Deoarece aicea sînt multe 
locur i joase și pentru că era prea întu
neric ca să intrăm în fluviul Deli, se 
aruncă ancora. După orele 6 ne îndrep
tarăm de-a lungul coastei. Ea e plană, 
cu păduri dese și foarte mlăștinoase... 
Mlaștinile Mangrove ale coastei sînt 
de o întindere de mai multe poște și 
furnică de porci sălbatici, aligatori și 
maimuțe, pe cînd, în aer, nenumărati 
ulii își fac jocul lor. în apă înoată 
un mare număr de pești de mare și 
multe bărci de pescuitori animă apa 
coastei".

înainte de a porni spre interiorul 
insulei, călătorul romîn tace un popas 
la Medan. Pregătirile necesare călă
toriei și vînătorilor o dată terminate, 
el se îndreaptă spre regiunea stăpînltă 
de sultanul din Serdany.

„... Acolo unde omul n-a întrebuin
țat toporu-i stîrpitor — arată el în 
primele sale impresii asupra naturii 
— se vede încă pădurea virgină în ori
ginala ei sălbăticie și exuberanță. Cîte 
un copac înalt amințește de copacii 
noștri de sămînță din pădurile tăiate. 
Acești veterani, rămășițe ale pădurilor 
virgine, cînd nu sînt copaci roditori 
sînt sau arbori veninoși Ringas, al 
căror suc se zice că produce anumite 
boli, sau Kajy-buta-buta, al cărui suc 
chiorăște, sau în fine copaci cu roluri 
de albine, cu trunchiurile înalte și drepte 
și coroane relativ mici. Nu țl-e permis 
de a te atinge de aceștia din urmă, 
fiindcă sînt proprietatea sultanului".

Joi 26 decembrie 1895 este o zi de 
popas într-un sat indigen din apropiere 
de Loboque-Pekam. Aici, Eberle are 
prilejul să cunoască îndeaproape modul 
de viată al „batacilor", cum Ie spu
neau europenii indigenilor. El descrie 
locuințele lor, tăcute dintr-o împleti
tură de scoarță de arbori și așezate pe 
pari înalti. Acoperișul, construit din 
scoarță de palmier, este împodobit cu 
sculpturi în lemn.

Dar iată că popasul îi oferă prilejul 
primei vînători. Niște elefanți devas
taseră cu o noapte înainte plantația 
șefului satului, care le jurase cruntă 
răzbunare. „Furia șefului era justifi
cată — remarcă Eberle. Devastația era 
într-adevăr îngrozitoare, deoarece toată 
cîmpia era parte mlncată, parte călcată 
în picioare... Ajungînd în sfîrșit în 
junglă, auzirăm din depărtare deja 
sfărlmarea crengilor de către elefanți".

încet și cu băgare de seamă vînătorii 
se apropie pînă la treizeci de pași de 
un uriaș animal. Patru puști își slobo- 
zesc focurile și în același timp un 
freamăt de cutremur pune stăpînire pe 
întreaga fire. Ce se întîmplase? Vînă
torii nimeriseră din nebăgare de seam$ 
în mijlocul unei turme de elefanți. 
Animalele, speriate de detunături, o 
luaseră la goană, sfărîmînd tot ce le 
stătea în cale și făcînd să se cutremure 
pămîntul sub greutatea lor. Elefantul 
lovit căzuse între timp în genunchi, 
înfigîndu-și colții în pămînt. Acest 
succes prilejui mare bucurie în sat, 
atît pentru faptul că astfel acești duș
mani ai plantațiilor și culturilor fusese

ră goniți, cît și pentru bogatul ospăț 
ce avea să aibă loc.

Dar cea mai frumoasă vînătoare a 
avut loc cîteva zile mai tîrziu cînd, 
după o îndelungată pîndă la lumina 
argintie a lunii, a fost vînat un „tigru 
regal". Ivirea stăpînulul junglei, care 
călca maiestuos și scotea cîte un 
„răgnet" ce înfiora întreaga suflare, 
aproape că l-a paralizat de emoție pe 
vînător. Dar după cîteva clipe, cu sînge 
rece, el apăsă pe trăgaciul carabinei.

Un urlet teribil răscoli tăcerea și 
tigrul făcu o săritură de acrobat, în- 
cercînd să dispară în junglă. Rana îi 
era însă mortală șl după cîteva zvîr- 
collri se întinse moale la pămînt. „O 
tăcere de moarte domnea în junglă — 
povestește Eberle. Numai maimuțele 
speriate scoaseră un țipăt de spaimă, 
în timpul cînd fugeau în toate părțile. 
Tigrul își dase sufletul în apropierea 
noastră... După trei ore de mare aten
ție auzirăm întîi încet, pe urmă tot 
mal tare, un vuiet cauzat de crengi ce 
trosneau. Era tigroaica, care înconjura 
cadavrul în cercuri din ce în ce mal mici. 
Mirosea oare bestia primejdia sau sîn- 
gele soțului el ucis? Deoarece ti vedeam 
ochii ei verzi, împușcarăm iarășt deo
dată. Tigroaica căzu moartă deoarece 
un glonte îi sfărîmase craniul, iar cel 
de al doilea străpunsese vertebra gîtului. 
Cînd răsunară împușcăturile strigarăm 
ura, rezultatul vînătorii noastre fiind 
așa cum rareori alți muritori l-au ob
ținut. Ochii ne străluceau de bucurie 
și uitate erau împunsăturile de mos
quitos și mușcăturile lipitorilor". Cei 
doi tigri au fost apoi legați de niște 
prăjini lungi de bambus și tîrîți în sat, 
fiecare exemplar fiind purtat de cîte 
patru oameni.

Timpul trece însă pe nesimțite. După 
o sărbătorire a revelionului anului 
1896 la lumina focurilor de artificii 
aprinse de muncitorii de pe plantația 
unui colonist olandez și după alte cîteva 
vînători izbutite, călătorul romîn ajun
ge la 19 ianuarie în regiunea Labuan, 
o adevărată patrie a crocodililor. Aici, 
zeci și zeci de kilometri sînt parcurși 
numai cu luntrea. Căldura era insupor
tabilă. „Abia puteam pune mina pe 
țeava puștii mele — notează călătorul 
— atît era de înflerbîntată de razele 
soarelui".

Ultimele însemnări despre călătoria 
sa în Sumatra, Eberle le consacră celor 
văzute și aflate despre locuitori.

Descriind exploatarea populației băș
tinașe și înapoierea economică a Suma
trei, călătorul romîn arată că nesățioșii 
colonialiști olandezi împărțiseră teri
toriul insulei în șapte districte, pe care 
amenajaseră 321 de plantații de tutun 
cu o suprafață totală de 513.593 ha. 
El notează faptul că într-un sin
gur an, în 1895, colonialiștii reali
zaseră numai din recolta de tutun un 
profit de 80.000.000 franci aur.

La întoarcerea spre patrie Eberle 
vizitează pitoreasca insulă Pola Penang 
din apropierea coastei malaieze, apoi, 
la 28 ianuarie 1896, ajunge în Ceylon, 
unde face un scurt popas pentru a 
admira frumusețea șl pitorescul „in
sulei rubinelor".

întors în patrie la 2 martie 1896, 
Eberle își publică impresiile de călă
torie sub titlul „întîmplări de vînat 
șl voiaju în Sumatra". Din aceste în
semnări am prezentat și noi pagina
de față.

Val TEBEICĂ

lată trei fotografii reproduse din volumul scris de C. Eberle despre 
călătoria sa în Sumatra:

(T) Un sat lacustru din Sumatra.
(2) O colibă în umbra junglei.
® Vînătoarea a fost încununată de succes. Tigrul a fost răpus...



CID CAMPEADOR

In iarna anului 1636, 
cînd celebrele tirade ale 
lui Corneille reînviau 
povestea dragostei din

tre don Rodrigo și dona 
Himena, Cidul își cucerise 
demult locul printre cei 
mai cunoscuți eroi ai le
gendelor cavalerești.

Don Rodrigo Laynez de 
Vivar, supranumit Cid 
Campeador, a devenit per
sonajul legendar al balade
lor și romanelor cavalerești 
după trecerea a numai cîți- 
va ani de la moartea lui, 
adică la începutul secolului 
al XII-lea. Eroul este cîn- 
tat într-un amplu poem in
titulat „Chronica del famo- 
so Caballero Cid Ruy Diaz 
Campeador", datînd proba
bil de peste nouă veacuri și 
a cărei primă ediție tipărită 
a apărut la Burgos în anul 
1511; despre el s-au com
pus nenumărate „roman
ces", iar în 1618 scriitorul 
spaniol Guillen de Castro 
prezintă pe scenă la Valen
cia drama sa „Las Moce- 
dades del Cid", din care 
Corneille se inspiră direct.

Chipul eroului spaniol 
ne apare în confruntarea 
acestor opere literare atît 
de contradictoriu, încît te 
întrebi uimit dacă este vor
ba despre același personaj.

Care dintre aceste por
trete să fie mai apropiat 
de trăsăturile Cidului din 
realitate? Să fi fost oare 
don Rodrigo asemănător 
eroului din drama lui Cor
neille, cavalerul fără teamă 
și prihană pe care soarta 
îl silește să răzbune insulta 
adusă tatălui său, don Diego, 
într-un duel în care-1 va 
ucide pe părintele iubitei 
sale, Himena, contele de 
Gomez? Sau poate Cidul a 
fost, așa cum ni-1 prezintă 
Castro, un măreț erou, neîn
fricat în luptele cu maurii 
și curtean rafinat?

Iată-1 acum și pe eroul 
cîntat în „romances": „Ca
valerul se avîntă în luptă) 
Și smulge fecioara din prea 
prihănite mîini". Precursor 
al lui Don Juan, el este gata 
oricînd,pentru ochii frumoși 
ai unei done, să se lase an
trenat în cele mai inegale 
lupte din care iese, bineîn
țeles, învingător. Iar dacă ar 
trebui să ni-1 imaginăm pe 
don Rodrigo numai din des
crierea cronicii rimate, am 
avea în față chipul unui feu
dal războinic care și-a petre
cut întreaga viață în lupte.

Să pornim, după acest 
sumar tur de orizont literar, 
o incursiune către izvoarele 
istoriei, oprindu-ne călăto
ria la sfîrșitul primului 
veac al mileniului nostru. 
Către vara anului 1092 un 
pîlc de cavaleri în zale se 
strecurau prin întuneric, 
de-a lungul nestatornicului 
rîu Guadalaviar, către me
terezele Valenciei.

— Senores — spuse tru-
faș cavalerul din frunte — 
vom avea în curînd bogă
țiile și femeile Valenciei la 
picioarele noastre.

Chipul uscățiv de după 
viziera ridicată a armurii 
celui ce vorbise trăda un 
om de peste 45 de ani.

— Vom da o raită prin 
seraiul lui Djehaf, nobile 
Cid — îi răspunse rîzînd 
un cavaler cu turban.

Cum se poate să fie vorba 
de un om trecut de 45 de 
ani? Doar în perioada marii 
victorii care l-a consacrat, 
Cidul trebuie să fi fost 
nespus de tînăr?—- se va în
treba nedumerit cititorul. 
Și apoi ce caută un cavaler 
de lege islamică în suita 
Cidului, dușman neîmpăcat 
al maurilor?

Să ascultăm din nou ex
plicațiile istoriei. Don Ro
drigo Laynez de Vivar s-a 
născut prin anul 1045; așa
dar, în perioada asediului 
Valenciei se apropia de 
împlinirea a 47 de ani. Cît 
privește înfățișarea lui de 
înflăcărat luptător împo
triva maurilor, aceasta se 
datorește aproape în exclu
sivitate felului cum este pre
zentat în drama lui Guillen 
de Castro. Scrisă într-o pe
rioadă cînd regii spanioli 
duceau, sub masca crucia
delor, o sîngeroasă prigoană 
împotriva musulmanilor de 
pe cuprinsul Peninsulei Ibe
rice, piesa lui de Castro l-a 
transformat și pe Cid în- 
tr-un campion al acestor 
lupte. în realitate, secolul 
al XI-lea cunoaște cu totul 
alte relații între spanioli și 
mauri. Vechiul și puter- 

nicul califat al Cordovei se 
destrămase într-o mulțime 
de mici stătulețe feudale, 
focare de Înaltă cultură și 
de rafinată civilizație. Le
găturile acestora cu feudalii 
spanioli erau mult mai a- 
propiate și mai amicale 
adeseori decît cele dintre 
înseși diferitele grupuri de 
feudali spanioli. în lupta 
pentru cucerirea Valenciei, 
care este aproape de apo
geul faimei sale, Cidul s-a 
aliat și cu unii mici suze
rani mauri. întreg asediul 
care a culminat cu supune
rea cetății apărate de unul 
dintre cei mai iscusiți co
mandanți de oaste din acea 
vreme, Djehaf, nu a semă
nat de loc cu asalturile în 
cîmp deschis între cavaleri 
îmbrăcați în zale, nici cu 
forțarea pătrunderii în ce
tate pe scări de asediu, așa 
cum ne sînt înfățișate ase
menea bătălii în supra
producțiile cinematografice 
pentru ecran lat. Cidul a cu
cerit Valencia prin viclenii 
asemănătoare celor care au 
dus la înfrîngerea Troiei...

Și acum să ne apropiem 
de însăși inima legendei: 
dragostea și căsătoria lui 
don Rodrigo. Izvoarele is
torice atestă că într-adevăr 
Cidul s-a căsătorit la Bur
gos cu dona Himena Gomez, 
însă această căsătorie nu a 
fost precedată de faimosul 
duel care l-a inspirat pe 
Corneille și, mai mult ca 
sigur, n-a fost nici măcar 
o căsătorie din dragoste, 
ci unul dintre obișnuitele 
pacte nupțiale între fami
liile nobililor feudali. Exas
perat de nesupunerea lui 
don Rodrigo, a cărui exilare 
o ordonase pînă atunci de 
trei ori fără a avea însă 
mijloace s-o înfăptuiască, 
Alfons, regele Castiliei și 
al Leonului, se hotărî să 
încerce pe această cale — 
Himena era vara regelui 
— să stabilească o legătură 
cu nestăpînitul cavaler.

Determinantă în forma
rea chipului legendar al 
eroului a fost victoria re
purtată de Cid împotriva 
năvălitorilor berberi con
duși de Yusuf. în această 
luptă, el a avut însă ală
turi majoritatea suzeranilor 
mauri din Spania, pentru 
care hoardele distrugătoare 
ale lui Yusuf constituiau 
un uriaș pericol.

Imaginația scriitorilor l-a 
transformat pe războinicul 
erou din cronica rimată, 
înzestrîndu-1 cu înalte ca
lități intelectuale și sufle
tești, împletind marile pa
siuni cu cel mai înalt sim- 
țămînt al datoriei. Ea a 
dăruit literaturii un erou 
ce depășește cu mult mode
lul lui cunoscut din istorie.
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® Hotelul „Argeșul" din Pitești, o construcție 
modernă cu 4 etaje, dat de curtnd în folosință, 
are 104 camere cu 169 paturi.
® Lacul din Parcul de cultură și odihnă „Vasile 
Roaită" din Pitești.

Fotografii da I. CRUCEANA
Pitești

® în excursie. @ Trecerea Mureșului Ia Bră- 
nișca — raionul lila.

Fotografii de Petra INUREAH
Hațeg

® Turiști romtni în croazieră în Crimeea. îm
barcarea în autocarele Inturistuiui, la Soci.
(3) Apus de soare pe mare (laita).

Mircea HERIVAN
Ilustrație de Tia PELTZ
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Fotografii de Sonde MATiAS 
Tg. Ocna
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IN EXCURSIE

De închiriat

O ÎNTÎMPLARf DE ACUM 20 DE ^ILIOANE DE ANI

ORIZONTAL: 1) Soare — Isvor. 2) Et — I — Su- 
humi. 3) Cassian—I —N. 4) Evantaie — CD. 5) Ră
coare—AIu. 6) I —Ev—D —Clan. 7) Șal —Răzoare. 
8) RUM—Marcel. 9) Șa—Us—Ițe—E. 10) Emineacu 
—L. ii) Cărți —Arman. 12) Areice —Isac.

CE-I NOU ÎN TEHNICĂ
DE P R ET UT IN D EN t
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Marele combinat din Magnitogorsk este 
pe cale să devină întreprinderea cu cel mai 
înaintat grad de automatizare din întreaga 
industrie de metale feroase a Uniunii 
Sovietice.

De pe acum dispecerul secției de preparare 
a materialului are posibilitatea să urmă
rească pe ecranul de televiziune transportul 
materiei prime de la cuptoarele Martin 
spre liniile de laminare.

Călcatul unui costum în cîteva secunde, 
iată performanța mașinii automate, con
struite recent în R.D.Germană.

în afara așezatului hainei și închiderii 
mașinii, executate manual, toate celelalte 
operații sînt complet automatizate.

Doi agenti de
circulație la o sin
gură intersecție? 
Da, dar unul din 
ei e un manechin 
manevrat meca
nic, cu ajutorul 
aăruia municipali
tatea din Teheran 
speră să poată în
locui personalul 
viu.

Populația orașu
lui a primit ino
vația cu destule 
rezerve...
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Apa de robinet 
în chirurgie

In cadrul unui recent 
congres de chirurgie din 
R.P.Polonă a fost prezen
tată o interesantă metodă 
de folosire a apei de 
robinet pentru spălarea 
rănilor după fracturi com
plicate.

Spălarea plăgii — sub 
anestezie — cu ajutorul 
unui furtun sterilizat, ata
șat la un simplu robinet, 
are meritul de a o curăța 
perfect de diversele cor
puri străine, fragmente de 
os, țesuturi rupte etc.., 
care sînt greu de îndepăr
tat cu ajutorul metodelor 
obișnuite. S-a dovedit de 
asemenea că noua metodă 
nu prezintă nici un fel 
de pericol de infectare 
a plăgii.

La Mayfair, cel mal 
,nobil" cartier londonez, 
funcționează o întreprin
dere la care doamnele din 
înalta societate pot îm
prumuta bijuterii verita
bile, limuzine luxoase și 
„însoțitori". Aceștia din 
urmă slnt bărbați culțl, 
eleganți și prezentabili, 
de toate vîrstele și înăl
țimile.

Chiria pentru un înso
țitor este de 4 lire pe

seară. Pentru serate se pot 
închiria tot aici fîntîni 
arteziene iluminate elec
tric sau elefanți pe care 
musafirii să călărească 
sub clar de lună.

»Melipaks‘ 
spaima insectelor 

dăunătoare

S-a calculat că în Eu
ropa centrală aproape 
15% din recolte sînt dis
truse de insecte și roză
toare.

Dintre substanțele folo
site împotriva dăunăto
rilor au fost preferate — 
bineînțeles — cele toxice, 
pentru insecte și inofen
sive pentru oameni și ani
male. Totuși, și acestea 
au un neajuns: ele distrug 
și insectele folositoare — 
ca de exemplu albinele. 
Intr-un laborator din 
Magdeburg (R. D. G.) a 
fost creat, în urma unor 
laborioase cercetări, pre
paratul denumit „Meli- 
paks", care are marele 
avantaj de a fi toxic 
pentru insectele dăună
toare dar nu și pentru 
cele folositore.

Un locșor pentru 
dormit

Pentru cele 6 luni cît 
a durat turnarea filmului 
„Cleopatra", actrița Eli
zabeth Taylor și-a închi
riat la Surrey-Angiia o 
casă cu 15 dormitoare, 6 
camere de baie și un parc 
de 14 hectare. Propune
rea arhitectului de a se 
instala și o bibliotecă a

Cu ochiul atent asupra puiului, o gazelă 
pășește sfioasă pe malul rîului unde a venit 
să se adape. Copitele mamei, ca și cele ale 
puiului, se întipăresc pe prundul moale...

O scenă banală de care n-ar merita să ne 
ocupăm, dacă nu s-ar fi petrecut acum 15-20 
de milioane de ani.

Urmele, așa cum se văd din figura ală
turată ' și pe care le recunoaște orice vînător 
de pe malurile Nigerului, s-au păstrat pe o 
placă de marnă roșie, găsită în țara noastră, 
pe pîrîul Bozului, lîngă satul Prisaca din 
Putna.

ORIZONTAL: 1) Regiune descrisă cu multă 
măiestrie de Mibail Sadoveanu în „Tara de dincolo 
de neguri" și în care excursioniștii întîlnesc azi. 
Ia tot pasul, intervenția omului nou și a mijloa
celor tehnice moderne pentru valorificarea bogă
țiilor naturale (2 cuv.). 2) Sat muscelean vizitat 
de excursioniști pentru pitorescul așezării și pentru 
arta cusăturilor naționale — Pe malul mării. 
3) Măsură de suprafață — Acolo unde excursioniștii 
se pot plimba cu vaporașele pe primul lac artificial 
de munte din țara noastră. 4) Fluviu în Suedia — 
Vîrf în Carpați, cunoscut obiectiv turistic. 5) Operă 
— Soarele rebusiștilor — De „culoarea fragilor. 
6) Negustori de apă de pe vremuri, despre care 
vorbesc vechii cronicari care au călătorit pe melea
gurile țării noastre — De acolo plecăm în excursie, 
acolo ne întoarcem. 7) Curele!— Clădire amenajată 
pentru cazarea excursioniștilor. 8) Piedică (reg.) 
— La revedere! 9) Pentru excursiile pe apă — Le 
întîlnesc excursioniștii pe Bistrița de sus. 10) 
Animal din țările nordice — Niculae în familie — 
Localitate în Corsica. 11) Lume — Pisc și cabană 
pentru excursioniști în munții Bucegi. 12) Programul 
de drum al excursioniștilor (pl.) — Pronume posesiv.

VERTICAL: 1) Localitate între Focșani și Rîmni- 
cul-Sărat, unde excursioniștii pot vizita Muzeul 
memorial AI. Vlahuță, autorul lucrării „Romî- 
nia pitorească"-. 2) Continentul care atrage cel 
mai mare număr de excursioniști din toată 
lumea — Cel de la Mogoșoaia, devenit muzeu, 
constituie unul dintre obiectivele turistice din 
apropierea Capitalei. 3) Calc! — Munții noștri 
atît de bogați în obiective turistice. 4) Așezare 
In aer liber pentru excursioniști și sportivi — 
Arborele din care a fost construită corabia Argo
nauților. 5) Lucrezi pămîntul — în legătură cu 
cultura pămîntului — întrebare. 6) Cucu! — 
Rîu în Alsacia — Animal pe care-I întîlnesc 
excursioniștii în țările calde. 7) Oraș în U.R.S.S. 
— La început de file — A ocroti. 8) Guvernator 
turc al unei cetăți (od.) — Eroul unei cunoscute 
tragedii de Shakespeare. 9) Articol — pisc uriaș 
și cabană pentru cazarea excursioniștilor în munții 
Făgăraș — Cămașă cu flori. 10) Cea mai mare 
rezervație naturală din țara noastră. In care excursio
niștii pot găsi exemplare rare din fauna și flora 
Carpaților — Volum. 11) Miros specific — Un drum 
parcurs de mai multe ori. 12) Mamifer tibetan 
— Magazia de mărfuri a unul vapor — Lac vul
canic în Carpați, punct de atracție pentru excursio
niști.

Dazlogaraa jocului .VARĂ*, apărut în 
numărul trecut
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Ocoli noi
Fiecare început de an școlar desprinde, din veșmtntul vremelnic al 

schelelor, mereu alte și alte școli noi. Dar parcă n-au fost nici
odată atlt de multe proaspetele palate ale învățăturii ca In acest an. 
Le Intîlnești pretutindeni. Răsar în cele mai neașteptate locuri, 
simțindu-se acasă în orice peisaj al orașului. Școlile îi vor Intîmpina 

pe cei „In drept1' cu clase spațioase îmbăiate în lumină, cu bănci noi, 
cu laboratoare și cabinete bine înzestrate. Începîndu-și cronica în 
aceste vremuri ale construirii socialismului, ele se împărtășesc din 
plin de toate cuceririle revoluției culturale.

Intr-una din aceste zile ale începutului lui septembrie arătați fiului 
sau fiicei dumneavoastră școala nouă sau înnoită în care va învăța. 
Contemplați-o întîi din stradă. învățați pe cei mici să se bucure de lumina 
care o învăluie de pretutindeni, de armonia dulce a liniilor, de sobrietatea 
ei caldă, impresionantă șl totuși atrăgătoare. Apoi cereți îngăduința 
de a păși pe coridoare, de a intra în clase, de a admira razele soarelui 
alunectnd pe oglinda parchetelor și băncilor. înconjurați de toată această 
frumusețe, explicați viitorilor ei „beneficiari11 ce preț de lacrimi și de 
sînge a plătit poporul, cîte lupte a trebuit să poarte și cîți eroi să piardă 
pentru a înfăptui orînduirea care a șters pentru totdeauna din ținuturile 
învățăturii pereții coșcoviți de coșmelie, băncile crăpate, podelele de 
lut, cămăruțele poreclite clase, ce abia cuprindeau și pe puținii școlari 
ce izbutiseră să se strecoare spre puțina știință de carte din școlile vre
murilor apuse. Acolo trebuie să ia naștere primul angajament de cetă
țean al elevului: acela de a păstra școala la fel de frumoasă pentru gene
rațiile ce vor veni după el.

Ajutați educatorilor să sădească în inima și mintea copiilor dum
neavoastră o dragoste activă pentru minunatele lor școli. înrădăcinați-le 
prin toate mijloacele convingerea că fiecare zgîrictură ce rănește o 
bancă, fiecare mîzgălitură ce urîțește albul imaculat al peretelui este 
un act de sălbăticie nedemn de un cetățean al patriei noastre și o jignire 
adusă tuturor muncitorilor prin a căror strădanie cresc, sub cerul patriei, 
noile școli, și mai spuneți-le că nu e de ajuns să respecți tu însuți școala, 
ci că trebuie să te socotești chezaș pentru ea, veghind ca nimeni să nu-i 
știrbească frumusețea. Și pentru că niciodată cuvintele nu-i conving 
pe copii dacă nu sînt însoțite de exemple vii, dați-le chiar dumneavoastră 
exemplul, răspunztnd după meseria fiecăruia tuturor chemărilor comite
telor de părinți pentru a păstra acest bun scump al poporului la fel de 
proaspăt și de strălucitor ca în ziua cînd a răsărit împlinit dintre schele. 
Căci frumusețea nu este numai o podoabă, ci și o forță activă în for
marea omului nou al socialismului.

Sen ALEXANDRU
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olțul cosmeticienei

imPOIRIVA EXCESULUI DE TRANSPIRAȚIE
-transpirația este o funcție normală și 

naturală a pielii, un mijloc ef icace de 
eliminare a toxinelor care rezultă din 
arderile ce se produc necontenit în 

nism. împotriva transpirației normale 
trebuie deci luată nici o măsură. în 
tul foarte cald, însă, sau în urma obo- 
ori a unei emoții, alteori fără vreun 

u aparent, pielea sau unele porțiuni 
delii (pe cap, la subsuori, la mini sau 
icioare etc.) transpiră excesiv, produ- 

multe neplăceri. Transpirația exce- 
poate fi urmarea unor tulburări glan
de sau reacții nervoase. în asemenea 
'i se impune consultarea medicului, 
va indica tratamentul pentru restabi- 
echilibrului.

potriva transpirației excesive se pot 
'.node măsuri preventive și de combatere, 
'imul rînd este de la sine înțeles că, în 
cazuri, păstrarea cu strictețe a reguli- 

e igienă este hotărîioare. Spălatul des 
:>ă și săpun, chiar dacă nu înlătură 
le transpirației, în orice caz elimină 
le ei neplăcute.
caz de transpirație abundentă a pielii 
ui, vom lua următoarele măsuri: 
vom spăla pe cap săptămânal folosind, 
zul unui păr gras, săpunul sau un 
rn („Savex", de pildă); la spălarea 
ui uscat vom folosi un gălbenuș de 
apă care părul va fi limpezit cu apă 
re am pus puțin oțet. Erecțiile cu 
ea „Birkenwasser^ sînt recomandabile, 
3 ar fi caracteristicile părului. Coafura 
nentă, dacă a fast bine executată, nu 

suferit de pe urma tratamentului de 
ms.
tru înlăturarea efectelor transpirației 
:e a subsuorilor se recomandă raderea

Urmărind modul în care se folo
sește în vorbirea curentă ter
menul de oboseală, constatăm o 
surprinzătoare diversitate de sen
suri ce numai cu foarte mare greu

tate și mai ales cu foarte multă 
bunăvoință pot fi îngrămădite în 
limitele unei noțiuni unice. Astfel, 
folosim în mod obișnuit expresii 
ca: muncă obositoare, lumină obo
sitoare, lectură obositoare, călă
torie obositoare sau chiar, uneori..., 
somn obositor; sau altfel: ochi 
obosiți, mină obosită inimă obo
sită și, de asemeni, gîndire obosită, 
voință obosită etc., etc. Această 
situație exprimă tară îndoială nu 
numai o nejustificată îngăduință 
în folosirea acestei noțiuni, dar 
mai ales o serie de confuzii privind 
conținutul său. Confuzia cea mal 
frecventă și mai importantă se 
face între oboseala ce apare la orice 
om sănătos după un timp oarecare 
de activitate — șl anumite stări 
anormale, caracterizate prin scă
derea capacității de muncă: aste
nie, surmenaj, extenuare etc. Alte
ori se confundă starea de oboseală 
cu anumite manifestări ale sale: 
scăderea atenției, a capacității de 
concentrare, a acuității auzului 
sau văzului etc.

In realitate, noțiunea de oboseală 
determină acea stare particulară 
pe care o resimțim, în mod normal, 
ori de cîte ori facem un efort oare
care. Ea are un caracter trecător, 
dispărînd cu ușurință după între
ruperea activității care a produs-o. 
Oboseala este de obicei resimțită 
ca o senzație plăcută, ceea ce face 
ca odihna de după efort să aibă ea 
însăși un caracter plăcut.

Ca și alte senzații normale ce 
Iși au originea în corpul nostru 
și care ne semnalează o anumită 
necesitate (foame, sete etc.), obo
seala îndeplinește șl ea un astfel 
de rol, atrăgîndu-ne atenția asupra 
nevoii de repaus, odihnă sau varia
ție în activitate. Fiind un factor 
important de reglementare a rit
mului normal de muncă, a repau
sului șl odihnei, oboseala are un 
rol de seamă în apărarea sănă

PEHTRU FOTOBROFII flmQTORl

periodică a părului; după spălarea cu apă 
și săpun se va folosi loțiunea „Odorono^ 
sau: alaun 2,5 gr, acid tar trie 1,5 gr, apă 
50 gr. Soluțiile cu formol fiind iritante, 
nu vor fi folosite decit împotriva transpi
rației palmelor: formol 8 gr, apă 53 gr sau: 
apă de colonie 65 gr, soluție de formol 35 % 
— 7 gr.

împotriva transpirației abundente a pi
cioarelor (bromhidroza și superhidroza) se 
recomandă de 2 ori pe zi băi cu soluții 
acide (de ex.: acid citric 65 gr, tanin 14 gr, 
acid boric 14 gr in 3,5 litri de apă). Baia 
durează 1/2 oră, după care vom frecționa 
picioarele cu alcool camforat și le vom 
pudra cu „PodeoT* sau cu pudră de talc 
TNiveaT

Georgeta MALIN

In ultima vreme sînt tot 
mai preferate aparate cu 
vizare directă cu prismă 
sau cu geam mat, așa-numi- 
tele „monoobiective", la care 

se pot schimba obiectivele după 
nevoie, fără a se mai recurge 
la vizorul „universal11, un acce
soriu destul de scump pe lîngă 
costul obiectivelor suplimen
tare (superangulare, teleobiecti
ve etc.)

La aparate cu vizare directă, 
ca: Zenit, Start, Exakta, Exa, 
Praktina etc., putem adapta 
teleobiective cu o cheltuială
foarte mică, din obiective pe 
care le vom scoate de la apa
rate de tip vechi (cu plăci sau 
chiar cu film, de format 0x9, 
9x12), nefolosite. Acestea au 
distanțe focale (f) mai lungi,
adică 75, 105, 135, 150 mm etc.

Și obiectivul „Industar 23 Y“ 
de fabricație, sovietică, construit 
pentru aparate de mărit, se 
poate adapta cu mult succes.
Are distanță focală 
110 mm și este pre
văzut cu diafragmă 
„Iris".

O condiție de fond 
este ca obiectivul pe 
care vrem să-l trans
formăm în teleobiec
tiv să aibă o lumi
nozitate suficientă, 
adică cel puțin 1: 4,5.

Sînt de preferat 
obiectivele „Tessar", 
„Meritat" etc., care

De vorbă cu medicul

OBOSEALA
tății noastre. Ignorarea acestei 
semnalizări naturale este de obicei 
dăunătoare, iar „combaterea11 obo
selii prin medicamente sau băuturi 
excitante poate deveni de-a dreptul 
primejdioasă. înviorarea trecă
toare astfel obținută este artifi
cială și cel mai adesea, In spatele 
unei stări aparent satisfăcătoare, 
oboseala continuă să se „acumu
leze11.

Cum este posibilă această „acu
mulare11? Senzația de oboseală este 
numai una dintre manifestările 
oboselii, ea apare de regulă prima 
și are valoarea unui semnal ce 
anunță atingerea unor anumite 
limite de efort. Dacă totuși efortul 
continuă, apar treptat și alte mani
festări : scăderea capacității de con
centrație, a atenției, a coordonării 
mișcărilor, a vitezei și preciziei 
lor etc.., care în cele din urmă fac 
imposibilă continuarea activității. 
Uneori reușim, printr-un efort de 
voință, să înlăturăm pentru un 
timp oarecare chiar și aceste mani
festări de oboseală șl să ne conti
nuăm lucrul. Asemenea procedee 
sînt însă periculoase pentru orga
nism și trebuie evitate. Ele se 
obțin cu prețul unei mari încordări, 
iar randamentul și calitatea muncii 
sînt de regulă inferioare celor obiș
nuite. Pe calea unor astfel de abu
zuri se ajunge în cele din urmă la 
irosirea forțelor organismului șl Ia 
apariția acelor forme de oboseală 
cronică, permanentă, caracteristice 
surmenajului. Și este bine să se 
știe că aceasta este una dintre 
modalitățile cele mai frecvente și 
mai importante de îmbolnăvire 
(experiențele arată că animalele 
obosite suportă mult mai prost 
influența unor agenți anormali din 
mediu, ca frigul și căldura, microbii 
sau rănile, intoxicațiile, arsurile, 
iradierile etc. — îmbolnăvindu-se 
mult mal ușor decit animalele 
odihnite). A neglija acest fapt 
înseamnă a renunța de bună voie 
la un mijloc simplu șl eficace de 
apărare a sănătății noastre.

Dr. A. FABIAN

SA RE COnSTHUim 
Ufl TELEOBIECTIV

au o accentuată putere separa
toare, obținîndu-se astfel Ima
gini foarte clare.

Obiectivul se va monta într-un 
tub metalic telescopic (fig. i) for
mat din două bucăți, care se vor 
înșuruba unul în celălalt pentru 
reglarea clarității pe oglinda 
și geamul mat al aparatului.

In interior, tubul va fi vopsit 
negru mat sau se va căptuși 
cu pluș negru. In cazul cînd 
obiectivul provine de la un apa
rat pe care-1 mai folosim sau de 
la aparatul de mărit, se va con- 
strut tubul în așa fel îneît obiec
tivul să poată fi montat iși 
demontat Ia nevoie.

Cu asemenea teleobiective se 
pot face portrete desăvîrșlte, 
fără deformări; se pot fotografia 
gîze, fără a fi descoperit ope- 
r^torul, de asemenea, flori și 
orice alte lucruri mici.

Petru VOINESCU
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învingător la prima serie la IIO metri garduri, nigerianul Oloko Saka 
(14,6 sec.) n-a rezistat în finală atacului Impetuos al lui Nikolai 

Berezuțkl (U.R.S.S.),sosind al doilea.

La 53,06 m s-a oprit discul aruncat de campioana noastră Lia Manoliu care a stabilit 
astfel un nou record al Stadionului Republicii.

„Duelul" Vilem Mandlic (R.S. Cehoslovacă) - 
Slava Prohorovski (U.R.S.S.) s-a încheiat cu 
dubla victorie a atletului ceh: 10,S sec. la 

100 m și 21,0 sec. la 200 m.

Cu o săritură în lungime de 7,48 metri, 
sovieticul Antonas Vaupsas l-a întrecut numai 
cu 2 cm pe compatriotul nostru Sorin loan. 
Consolarea lui Sorin (și nu de mică însemnătate) 
rămîne noul record republican stabilit de el.

Varju Vilmos (R.P. Ungară) 18.07 
greutate.



Rivalitatea de pe teren n-are nimic de-a face cu sentimentul prieteniei. Dovadă acest grup de sulițați (de la stînga la dreapta): Al. Bizim — R.P.R., Michel Macque. 
— Franța ți Klaus Horst — R.D.G

Pe podiumul de onoare: Sorin loan, cîștigătorul probei 
de triplu salt (15,50 metri).

Excelentul atlet sovietic luri Bakarinov a aruncat ciocanul 
— în ultima încercare — la 66,87 metri. O frumoasă 
contribuție la succesul „internaționalelor" noastre, cifra 

reprezentînd un nou record al stadionului.

Cu o diferență de o secundă în favoarea sprinterilor 
din R.D.G. s-a încheiat ștafeta 4 x 100 metri disputată 

cu atleții romîni.

Fotografii de S. STEINER
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Fără cuvinte.
Desen de C. CRĂCIUN

Unii îți schimbă haina., dar năravul 
ba I

— Hal dragă, mal repede, că ne apucă
epoca de bronz I

Desen de V. CRIVĂȚ

— Colosali De un ceas aștept 
a doua persoană ți nu vine ni
meni 1...

Desen de E. MIHAIIESCU

U.C.D., partidul Iul Adenauer, a propus candida* 
tura criminalului nazist Oberldnder, autorul 
masacrelor de la Lvov, Tn Bundestagul vest- 
eerman, tn scopul .reabilitării Iul politice*.

(Ziarele)

— Ca să te putem utiliza, dragă Oberlânder, tre
buie să te scăpăm de mireasma gropilor comunei...

D.esen de V. TIMOC

— Bun I Eu fac devizul, șl-n ctteva zile vom 
trimite instalatorul.

Desen de N. CLAUDIU

Unele terenuri de spart stnt lâsate In pdrdslre 
din neqlilenta celor puți si le tnprljoascd.

— Scuzafl I
Desen de G. BADEA

DISCIPLINA

Vaca: Părăsește imediat terenul! Tu joci cu juniorii I

Desen de Fred GHENADESCU


