


VIZITA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHE0R6HIU-DEJ 
ȘI A ALTOR CONDUCĂTORI 
DE PARTID ȘI DE STAT 
In regiunea iași



(T) Pe șantierul noilor 
blocuri din Plaja Unirii.

® Muncitorii, tehni
cienii și inginerii fabricii 
de antibiotice au făcut 
o entuziastă primire 
tovarășului Gheorghe* 
Gheorghlu-Dej și celor
lalți conducători de par
tid și de stat.

(3) La fabrica de pîi- 
ne. Brutarii ieșeni au 
}inuf să nu dezmintă 
faima gustoasei lor 
pîlnl.

© în timpul vizitei la 
universitatea ieșeană 
.Al. I. Cuza".

@ Vizita conducăto
rilor de partid și de 
stat în regiunea lași a 
prilejuit cetățenilor din 
cartierul C. I. Par hon 
o manifestație de fier
binte dragoste șl devo
tament pentru partid Și 
guvern.

@ Cu nețărmurită 
dragoste l-au înconju
rat pe conducătorii de 
partid și de sfat colec
tiviștii de la G. A. C. 
.23 August” din Pri- 
beșfi, raionul Vaslui.



La Roma, Milano, Assisi și în alte orașe din Italia au avut loc zilele acestea impresionante demonstrații împotriva pericolului unui nou război. Acțiunea cea mai impună 
toare a fost marșul „Pentru pace și frăție între popoare", care a avut loc între orașele Perugia și Assisi. Au luat parte 20.000 de oameni. Manifestanții, care purtau pancarta 
cerînd lichidarea bazelor militare străine din Italia, s-au pronunțat totodată pentru reglementarea pașnică a problemelor internaționale. Numeroase personalităț 
marcante ale vieții publice italiene, oameni politici, juriști, scriitori și oameni de artă și-au dat adeziunea sau au luat parte la „marșul păcii". în fotografia din stingă 
la Milano, demonstranții poartă pancarte cu inscripțiile: „Vrem dezarmare!41, „Afară cusoldații germani din Sardinia!“ Manifestații similare au loc în același timp și îj 
alte țări ale Europei occidentale. Astfel, în Belgia, la Bruxelles (fotografia din drea-pta), a avut loc o puternică demonstrație de masă împotriva militarismului vest 
german și a bazelor militare ale Bundeswehrului instalate pe teritoriul Belgiei. La această acțiune au luat parte mii de partizani ai păcii veniți la Bruxelles di 

toate colțurile țării pentru a susține camnania organizată de „Centrul de luptă contra bazelor militare din Belgia".

. ■ . • • . > -»

în cadrul planului de cercetări 
pentru cucerirea continuă a spațiului 
cosmic, din Uniunea Sovietică au fost 
lansate cu succes, la 13, 17 și 21 sep
tembrie, puternice rachete purtătoare 
cu mai multe trepte, în regiunea părții 
centrale a Oceanului Pacific. Zborul 
rachetelor pe o distanță de peste 
12.000 de km s-a desfășurat potrivit 
programului prevăzut. Ultima treap
tă a primelor două rachete a atins 
suprafața apei cu o neînsemnată 
deviere de mai puțin de un kilometru 
de locul stabilit, iar cea a rachetei 
lansate în ziua de 21 septembrie a 
atins suprafața oceanului la locul 
stabilit dinainte, cu o mare precizie 
(vezi harta).

Siguranța și înalta precizie a func
ționării sistemului de dirUare a ra
chetelor confirmă înaltul nivel al 
științei și tehnicii sovietice în dome
niul construcției de rachete.

In urma sentinței în procesul foști
lor conducători ai Turciei, Adnan 
Menderes, fostul prim-ministru turc, 
unui din cei mai zeloși agenți ai 
imperialismului american și care a 
înhămat Turcia la carul N.A.T.O., 
a fost executat prin spînzurătoare 
împreună cu fostul ministru de Ex
terne turc Zorlu și fostul ministru 
de Finanțe Polatkan. Fotografia 
execuției lui Menderes este transmisă 

de agenția engleză „Keystone".

Micul comentar

PERFORMANȚA
de Florica ȘELMARU

Pentru că din punct de vedere geografic, istorie, 
juridic șl din toate punctele de vedere, Berlinul occi
dental face parte din Berlin, iar Berlinul din Republica 
Democrată Germană; pentru că politica Bonnului și 
sprijinitorii el din alte capitale apusene se cramponează 
de Berlinul occidental ca de un colac de salvare a 
numeroaselor organizatii profilate pentru spionaj, 
provocări și subversiune — specialiști variati din 
amintitele capitale au pornit cu cîteva săptămînl in 
urmă să încropească niște... „temeiuri de principiu" 
pentru justificarea acestei politici. Așa s-a născut, 
între altele, la Departamentul de stat, o broșură inti
tulată „Privire retrospectiva asupra problemei Berii- 
nului-1961“.

Privirea aceasta s-a dovedit a fi astigmată (bolnav 
de astigmatism este cel care, din pricina unui defect 
de construcție a ochiului, vede obiectele din jur defor
mate, strîmbe). Broșura spunea, de pildă, că în 1945 
„forțele armate occidentale ar fi putut ocupa Berlinul", 
adică Intra cele dintîi în capitala germană.

în treacăt fie spus, chiar dacă ar fl putut s-o facă, 
ba și dacă ar fi făcut-o, încă n-ar fi fost un motiv ca să 
se instaleze acolo pentru eternitate. Dar nu despre 
aceasta este vorba — ci despre adevăr.

Pe care l-a amintit cu energie Dwight Eisenhower 
în persoană, fost pe vremea aceea comandant suprem 
al forțelor aliate din Occident și mai apoi președinte 
al S.U.A. Nu de altceva, dar ca să se apere de acuzarea 

implicită că, putînd intra cel dintîi în Berlin, ar 
cedat această glorioasă prioritate aliatului soviet 
„Cel care pretinde astăzi că forțele occidentale ar 
putut cuceri Berlinul înaintea sovieticilor face af 
mâții militare hazardate" — a declarat furios Else 
hower, amintind (ceea ce de altfel este de notoriei; 
mondială) că în momentul în care trupele sovietl 
ajunseseră la 35 mile răsărit de Berlin, trupele de s 
comanda lui se aflau abia la aproximativ 250 m 
vest capitala Reichului. în încheierea scrisorii s: 
de protest, fostul comandant suprem șl fost președ: 
te aprecia — să recunoaștem, nu fără dreptate — 
broșura Departamentului de stat dovedește necum 
șterea istoriei.

Drept care purtătorul de cuvînt al Departamentu 
de stat a anunțat zilele trecute că s-a hotărît revizui) 
broșurii. Xn noua versiune se afirmă, transmite Agen 
Associated Press, că hotărîrea generalului Eisenhov 
de a nu forța atunci înaintarea spre Berlin a fost Im 
„din motive militare valabile1'.

Formula de rectificare e, după cum se poate consta 
de o grațioasă și discretă imprecizie. Dar nu izbute 
să ascundă faptul că, în efortul lor de a justifica i 
justificabila politică a Occidentului cu privire 
Berlinul de vest, autorii broșurii au reușit o foa 
originală performanță. Aceea de a-șl trage sing 
picioare... mă rog, în acea parte a trupului care 
deobște primește asemenea omagii.



izotopiistabili
■ FRAȚII .UITREGr Al IZOTOPE 

LOR RADIOACTIVI SĂSESC REBĂIHI- 

ITE APLICAȚII ÎR ȘTIinȚĂ $1 TEHIHCĂ.

■ DE LA STABILIREA VÎRSTEI 

PftfflîHTULUI LA STUDIEREA APELOR 

SOBTERAIIE.

■ PRUDUL CENTRU DIB TARA 

ROASTRi PENTRU CERCETAREA IZOTO

PILOR STABILI.

S
e vorbește din ce în ce mai mult și mai 
insistent, în ultima vreme, în cercuri 
foarte felurite, despre „izotopi". Acest 
termen începe, încet-încet, să-și facă loc 
chiar în limbajul curent al celor care 
nu au o legătură directă cu tehnica sau 

cu cercetarea științifică. Este firesc să fie așa 
și lucrurile nu mai trebuie explicate. Sîn- 
tem însă datori să explicăm prezența ghilime
lelor între care am așezat, în rîndurile de mai 
sus, cuvîntul izotopi. A vorbi în mod corect 
despre izotopi obligă a preciza dacă este vorba 
despre cei radioactivi sau despre cei stabili.

Tocmai această a doua categorie — care nu 
reprezintă încă un domeniu „clasic" al aplica
țiilor fizicii și tehnicii nucleare — ne-am propus 
s-o prezentăm cititorilor noștri.

în sistemul periodic al elementelor datorat 
savantului rus din secolul trecut Dmitri Iva- 
novici Mendeleev, fiecare element are căsuța 
lui sau, mai bine zis, în fiecare căsuță din tabe
lul așa cum îl cunoaștem noi se află simbolul 
cîte unui element. în realitate însă fiecare 
căsuță este mai mult sau mai puțin... aglome
rată.

Majoritatea elementelor cunoscute — și anu
me 61 din cele 92 (exceptînd elementele trans- 
uranice) — au mai multe feluri de atomi, denu
miți izotopi ai elementului respectiv. Acești 
atomi au același număr de electroni pe orbitele 
periferice și același număr de protoni în nucleu, 
deci se comportă la fel din punct de vedere 
chimic. Ei nu posedă însă același număr de 
neutroni în nucleu și de aceea au însușiri fizice 
diferite. Faptul că aparțin aceluiași element 
și că au proprietăți chimice comune le dă drep
tul să „locuiască" în aceeași căsuță a tabelului 
lui Mendeleev. Există izotopi radioactivi nesta
bili, care se dezintegrează (și despre care nu vom 
vorbi), și izotopi stabili, care, în majoritatea 
lor, se află în aceeași stare încă de la formarea 
planetei noastre.

în natură, cea mai mare parte a elementelor 
chimice obișnuite se prezintă sub forma unui 
amestec de mai mulți izotopi stabili, recordul 
în această privință deținîndu-1 staniul (cosi
torul), care se prezintă sub forma unui amestec 
de zece izotopi.

O tehnică plină de perspective
Ce aduce nou studiul izotopilor stabili?
Pentru a înțelege acest lucru e bine să ne re

amintim ce a adus nou descoperirea, cu peste un 
secol în urmă, a majorității elementelor chimice. 
Dispunînd de substanțe chimice pure, chimia a 
reușit să creeze un număr enorm de combinații, 
care stau la baza imensei majorități a produse
lor tehnicii zilelor noastre.

Astfel de instalații servesc pentru 
aplicatii interesante ale izotopilor sta

bili în chimie, biologie etc. ->



Cei 278 izotopi stabili pot fi considerați ade
vărate „elemente nucleare", menite să joace un 
rol asemănător cu cel al elementelor chimice; 
de data aceasta însă, nu numai în industria 
chimică ci și în alte domenii ale științei și 
tehnicii.

Așa, de exemplu, între hidrogenul ușor și cel 
greu nu există practic deosebiri chimice, ulti
mul însă este ciocnit de neutroni de mii de ori 
mai ușor decît primul. De aceea apa grea (apa cu 
hidrogen greu) va avea, într-un viitor apropiat, 
o importanță excepțională ca una dintre mate
riile prime nucleare, adică materiale spe
ciale folosite în reactorii nucleari. Alte pro
prietăți ale hidrogenului greu îl fac potrivit 
pentru reacțiile termonucleare etc. Fără aceste 
materii prime chiar astăzi dezvoltarea tehnicii 
nucleare e de neconceput.

Analizînd proporția diferiților izotopi sta
bili în natură aflăm lucruri extrem de intere
sante în legătură cu determinarea vîrstei ste
lelor. Astfel, faptul că pe pămînt elementele 
ușoare și mai ales izotopii „grei" ai aces
tora se află în cantități foarte mici arată 

că nașterea planetei noastre este legată de o 
fază foarte înaintată a evoluției sistemului 
solar.

Se apreciază că aplicațiile izotopilor stabili 
vor căpăta într-un viitor apropiat o importanță 
cel puțin egală cu aceea pe care o are astăzi 
tehnica izotopilor radioactivi. După cum se 
știe, izotopii radioactivi au în prezent un larg 
cîmp de aplicații pentru că s-a pus Ia punct o 
tehnică foarte rafinată care permite urmărirea 
lor chiar în cantități extrem de mici sub formă 
de trasori, adică urme de substanță radioactivă 
care însoțesc procese complicate. Izotopii sta
bili ar putea să facă același lucru, cu o singură 
condiție: să poată fi și ei detectați. Or, astăzi 
se construiesc aparate speciale, spectrometre 
de masă, cromatografe de izotopi și altele, care 
permit punerea în evidență a unui izotop sta
bil între multe milioane de izotopi diferiți.

Izotopii radioactivi au proprietăți destruc
tive și utilizarea lor comportă măsuri foarte 
severe de protecție împotriva radiațiilor. Or, 
în cazul izotopilor stabili — care nu emit ra
diații — aceste măsuri sînt cu totul de prisos.

Foarte utilizată în chimia organică, analiza croma 
tografică este astăzi extinsă cu deosebit succes și îi 
domeniul izotopilor stabili, permifind detectarea tmo: 

cantități infime de izotopi.



Iată deci un însemnat avantaj, în special în 
studierea proceselor biologice.

Ipotezele se confirmă
Multă vreme nu s-a putut răspunde la între

barea dacă oxigenul pe care îl conține bioxidul 
de carbon rezultat din respirația unor orga
nisme provine din aer sau din apă. Peițtru elu
cidarea problemei s-a recurs la trasori. S-a 
schimbat proporția naturală a izotopilor oxi
genului care pătrunde în aceste organisme o 
dată cu aerul și cu apa, s-au urmărit trasorii și 
s-a constatat că bioxidul de carbon rezultat 
din respirație conține oxigenul care a intrat 
în organism’ o dată cu apa. Aceasta a însemnat 
confirmarea unei vechi ipoteze care, prin alte 
metode, nu și-a putut găsi o justificare deplină.

Cu ajutorul izotopilor stabili utilizați ca 
trasori s-a putut cunoaște cu precizie durata 
vieții globulelor roșii ale sîngelui. Pe aceeași 
cale a putut fi urmărit drumul pe care-1 străbat 
în organism anumite substanțe chimice și s-au 
putut lămuri o serie de probleme importante 
în legătură cu cauzele unor boli de nutriție.

Nu am amintit decît cîteva exemple privind 
utilizarea izotopilor stabili în biologie și bio
chimie. Ei își găsesc o folosință din ce în ce 
mai largă și în alte ramuri ale științei, precum 
și în multe domenii ale tehnicii industriale.

Energia termonucleară și apa
în succinta noastră prezentare, unul din izo

topii hidrogenului, deuteriul, merită un capi
tol aparte.

Cine este și ce poate deuteriul?
Dacă vom deschide un tratat de chimie, vom 

afla că acest izotop al hidrogenului (notat cu 
simbolul D) dă naștere în combinație cu oxi
genul apei grele (D2O), cu cîteva însușiri deo
sebite de cele ale apei obișnuite; de exemplu, 
are alte puncte de înghețare și de fierbere.

în apa aflată în natură se găsește un atom 
de deuteriu la aproximativ 6.500 atomi de hi
drogen. Aceasta înseamnă că pe Dunăre, la 
Giurgiu de pildă, curg pe secundă circa 400 kg 
apă grea, care ar avea o valoare fabuloasă 
dacă n-ar fi diluată într-o cantitate enormă de 
apă obișnuită.

în diverse țări și în special în U.R.S.S. și 
S.U.A. s-a dezvoltat o adevărată industrie a 
apei grele care a ajuns actualmente la o pro
ducție anuală de circa 600 tone. Trebuie spus 
însă că această industrie constituie pentru mo
ment un lux, prețul cu ridicata al kilogramu
lui de apă grea exprimîndu-se prin cifre rotun
joare...

Se prevede totuși ca necesarul de apă grea să 
crească în zece ani de cîteva zeci de ori. De unde 
un interes atît de mare pentru apa grea? Răs
punsul e simplu, dacă menționăm că deuteriul 
în stare gazoasă reprezintă un depozit formi
dabil de energie — energia termonucleară — 
care, dirijată, poate înlocui toate sursele de 
energie cunoscute — petrol, gaze, cărbune și 
chiar energia atomică. Această perspectivă, este 
drept, aparține unui viitor mai mult sau mai 

puțin îndepărtat, dar apa grea are, de pe acum, 
utilizări foarte prețioase, mai ales experimentale.

în biologie, de pildă. Prin introducerea tem
porară a peștilor aurii într-un vas cu apă grea 
diluată, s-a stabilit că schimbul complet de apă 
între organismul peștelui și mediu se realizează 
în patru ore.

Determinînd în mod sistematic conținutul 
în deuteriu al urinei omului care a băut în pre
alabil o cantitate mare de apă grea diluată, s-a 
stabilit că timpul mediu de ședere a unei mole
cule de apă în organismul uman este de 14 zile. 
Tot cu ajutorul deuteriului s-a dovedit, prin 
experiențe făcute pe șoareci, că grăsimea intro
dusă o dată cu hrana nu se consumă imediat, 
ci se acumulează ca rezervă, în timp ce orga
nismul consumă din rezervele existente.

Aceste interesante rezultate nu reprezintă, 
fără îndoială, decît un început.

în vizită în laboratoarele I. F. Â.
Cercetările de fizică nucleară din țara noastră 

se îndreaptă și spre studiul izotopilor stabili 
și al aplicațiilor lor. Un colectiv care lucrează 
în cadrul Institutului de fizică atomică are ca 
singură preocupare studiul acestor izotopi, fiind 
deocamdată unicul din țară cu acest specific 
de cercetare. Menționăm că în momentul de 
față centre de acest gen se află numai în țările 
ceîe mai dezvoltate.

Unul din obiectivele colectivului îl formează 
punerea la punct a unor tehnici cît mai exacte 
de analiză a izotopilor stabili, care apoi sînt 
folosite în diferite aplicații. De exemplu prin 
urmărirea oxigenului greu s-au obținut rezul
tate utile geologilor în determinarea originii 
și vechimii zăcămintelor.

O altă problemă interesantă abordată o con
stituie studierea scurgerii apelor subterane prin 
marcarea cu izotopi stabili. Evident, în acest 
caz, marcarea cu izotopi radioactivi ar fi foarte 
primejdioasă.

Izotopii stabili pot dezvălui totodată multe 
taine ale structurii nucleului atomic. Studiul 
unor fenomene foarte delicate, numite „efecte 
izotopice“, ne permite astăzi să tragem con
cluzii asupra formei nucleului, asupra forțelor 
din interiorul acestuia, asupra întregii, organi
zări a particulelor din nucleu. Studiul acestor 
efecte izotopice formează rezerva teoretică prin
cipală a muncii științifice a colectivului sus
menționat. Totodată colectivul își propune ca 
într-un viitor apropiat să producă substanțe 
marcate cu izotopi stabili care să servească 
cercetărilor și industriei.

Acum două decenii, prin producerea pe o 
scară largă a izotopilor radioactivi s-a deschis 
larg posibilitatea aplicării acestora în știință 
și tehnică. în momentul de față se creează pers
pective tot atît de largi pentru izotopii stabili. 
Cercetările efectuate la I.F.A. urmăresc să asi
gure țării noastre un loc de seamă în acest do
meniu nou și plin de perspective al fizicii 
nucleare.

A. COSTA 
l. NITESCU

Fotografii de A. MIHAILOPOt

Un cercetător execuiînd o analiză densimetrică de mare precizie. Prin această metodă, care poate înregistra variații de densitate de ordinul 1 : 10.000.000, se analizează 
izotopul greu al oxigenului, conținut în ape, obținîndu-se astfel date prețioase asupra zăcămintelor petrolifere, rocilor și minereurilor (foto 1). Cu ajutorul unor dispozitive 
optice perfecționate, interferometrele, se pot pune în evidență și înregistra automat izotopii prin micile variații care se observă în spectrele lor. Pe această cale o analiză 
izotopică devine tot atît de simplă ca o analiză spectrală din metalurgie de exemplu (foto 2). Studiul izotopilor stabili nu necesită totdeauna un aparataj complicat ■—• pare 

a spune această fotografie (foto 3),



OTEL Șl

O
țel și televiziune. Două 
noțiuni aparent fără nici 
o legătură directă (în 
afară, cel mult, de fap
tul că aparatele de recep
ție, ca și posturile de 

emisie, ar fi de neconceput fără 
osatura metalică). în rest, nimic 
nu pare a apropia siderurgia de 
meșteșugul nou și prodigios al 
transmiterii la distanță a ima
ginilor. Și totuși există o lume 
în care televiziunea își adaugă la 
atîtea alte merite și pe acela de 
a deveni un iscusit sprijinitor al 
oțelarilor. Există o lume în care 
ecranul televizorului nu se mai 
mulțumește să ofere doar un 
plăcut și instructiv mijloc de fo
losire al orelor libere ci, dimpo
trivă, în care el însoțește în 
muncă pe om, scutindu-1 de efor
turi, ferindu-1 de dificultăți, apă- 
rîndu-1 de riscuri. Această lume 

în fău-e aceea a comunismului
rire. E lumea tuturor înfăptuiri
lor în slujba celui ce muncește, 
a făuritorului de bunuri.

în proiectul de Program al

P.C.U.S., „manifestul comunist 
al epocii noastre", găsim și acest 
pasaj:

„în următorii 20 de ani siderur
gia va ajunge la un nivel care va 
permite să se producă anual circa 
250 milioane de tone de oțel. 
Producția de oțel trebuie să aco
pere în întregime nevoile crescînde 
ale economiei naționale potrivit 
cu nivelul progresului tehnic care 
va fi atins în acel moment".

Cum va fi realizat acest țel 
de gigant? Calea indicată este 
„ACCELERAREA MAXIMĂ A 
PROGRESULUI TEHNICO- 
ȘTIINTIFIC". „Continua PER
FECȚIONA RE A TEHNOLO
GIEI în toate ramurile și tipurile 
de producție — se scrie mai de
parte în proiectul Programului 
P.C.U.S. — constituie o condiție 
absolut necesară pentru dezvol
tarea industriei. Progresul tehnic 
va permite ca, fără un efort exce
siv din partea omului, să se inten
sifice și să se accelereze considera
bil procesele de producție, să se

Foile de metal laminat se cer sortate, etichetate etc. în hala imensă, 
lucrul automat are nevoie de un supraveghetor. Iată-1. E în colțul din stingă 
sus: aceeași cutie paralelipipedică, prevăzută cu „ochiul" care nu clipește 
niciodată, care nu obosește pentru nici o clipă. El veghează ca mașinile să 
taie corect, ca ștampilele să fie aplicate etc etc. Imaginile captate de el se 
proiectează, la distanță, în cabina ferită de zgomot, confortabilă și plăcută, 

a operatorului.

Oțelăria: hala cuptoarelor „Martin". în coiful din stingă, sus, vedeți „tele- 
ochiul" — camera specială de luat vederi. Cu ajutorul Iui dispecerul 
vede, din cabina sa, tot ce se petrece la cuptoare și poate da indicația cores

punzătoare.



FELEVIZI

zorului
„ochii" 
nu vor

de foc ieșită din gura cuptorului și iradiind o lumină dc nesuportat e otelul incandescent. S-a angajat pe cilindrii transportorului. Aici l-au tnttmpinat 
’ ’ (cele două orifioii negre ale cutiilor paralelipipedice suspendate deasupra transportorului). Pe Întreg traiectul ptnă la cilindrii laminoarelor acești ochi 

scăpa nimic din ce se tntlmplă, transmițtnd imaginile pe ecranele din cabina operatorului (stingă).

\ă un înalt nivel de precizie 
estora, standardizarea produ- 

industriale care se fabrică în 
;, introducerea într-o măsură 
imă a producției în flux, cît 

bandă rulantă".
.ră efort maxim din partea 
lui — intensificarea și acce- 
ea considerabilă a proceselor 
roducție ! Cea mai înaltă teh- 
, în slujba celui mai adînc 
nism din cîte a cunoscut 
ia. Pe acest drum, deschis 
nității de către comunism, 
sc impetuos oamenii sovie- 
La Magnitogorsk, bunăoară, 
îtatea oțelului, procesul mo

dernizării continue, în slujba 
îmbunătățirii proceselor de lu
cru și a ușurării implicite a mun
cii omului, a înregistrat și acest 
record al tehnicii: televiziunea 
în sprijinul producției siderurgice.

Meșterii oțelului folosesc tele
vizorul care i-a scutit de obliga
ția de a se afla în sectoarele 
de muncă dăunătoare sănătății. 
Ochiul „telecamerei" veghează 
atent pentru operatorul cuptoare
lor adînci de încălzire, al lami
noarelor, al mașinilor de tăiat și 
marcat metalul. De departe, in
stalat confortabil în biroul său, 
dispecerul conduce, prin supra

vegherea ecranului de televizor, 
activitatea fiecărui sector.

Oamenii Magnitogorskului au 
întrecut de mult normele meta
lurgiei americane și obțin acum, 
la fiecare metru cub de volum al 
cuptorului, de aproape două ori 
mai multă fontă decît americanii, 
încă din acest an, oțelarii Mag
nitogorskului sînt hotărîți să-și 
dubleze producția de metal. Și 
aceasta nu prin împovărarea mun
cii, ci prin darea în funcțiune a 
unor capacități de producție și 
prin extinderea automatizării.

Visul „baghetelor magice" și 

al „oglinzilor fermecate" a în
cetat în epoca modernă de a mai 
fi un vis. Și, grație ingeniozității 
oamenilor sovietici, „oglinda fer
mecată" a televizorului capătă 
drept de cetate și în acest imperiu 
plin de „baghete fermecate" al 
industriei sovietice în plină au
tomatizare.

Iar ceea ce dă sens înălțător și 
noblețe fenomenului e că el se 
înscrie în efortul constructiv și 
de pace al lumii socialiste, în 
efortul închinat omului, viito
rului său de belșug și strălucire.

L S.

fotografia din stingă): dispecerul halei furnalelor de Ia combinatul Magnitogorsk. Ecranul ne Înfățișează tot procesul de muncă. Prin microfon, dispecerul dă indicațiile, 
i deplasare nu mai e necesară. Fotografia din dreapta: ia laminorul de tablă, vitezele cresc vertiginos. Acum vreo 30 de ani metalul rece se lamina cu un metru pe 
dă. Laminorul proiectat în prezent Ia Magnitogorsk laminează cu 60 de metri pe secundă, iar perspectiva e să atingă tntti viteza de 100 de metri, apoi de 200 de metri pe 
dă. De la pupitrul său, prevăzut cu ecrane de televiziune, operatorul nu simte diferența de viteză. El vede întreaga structură a mașinii, supraveghindu-i astfel perfect 

mersul. în permanență operatorul poate supraveghea acum și acea parte a mașinii care, Înainte, pentru a putea fi văzută, impunea oprirea agregatului.



NOUl ÎNVĂȚĂTOR N-A 
SOSIT ÎNCĂ

Întîia convorbire — în- 
tîia, pentru că vom reda și 
alțele — se desfășoară în- 
tr-un tîrgușor din Lorena. 
Locul acțiunii este străduța 
din fața școlii. Cei care dis
cută sînt: portarul instituției 

o

e _aoq Tons nos
„Us ecoles Muerre’-”

" ips entants « RSGioh w
OU 1 200

III

Les instituteurs nous disent Ies
miile miseres de leur beau metier

In presa franceză este reflectată adesea 
greaua situație a școlii din Franța- „Școlile 
stat închise. Toți profesorii noștri au plecat 
la război" — se indignează locuitorii a trei 
sate din Lorena. „200 de învățători din regiu
ne au și fost trimiși ta Algeria”—se serie In 
titlul uniri articol. Iar într-o anchetă efec
tuată de ziarul „LiMration" și publicată 
sub titlul „Profesorii ne vorbesc despre cele 
o mie de mizerii ale frumoasei lor me-

Jacques N. 
ecole Didion

,, I Nancy :
« Naus sommes instelMs 
duns des baroques sur un 
termin vanue.

Felix L« 26 ans 
Saint-Quay-

Fortneux 
(Cotes-du-Nord) : 
« Dans mau departement, 
il manaue de tris nom-

Colette B. 
Varennes-sur-Loire 
(Mcrine-et-Loire) :
• J’attends 45 enfants. 
Je dispose de 38 places 
dans ma classe »

serii" mai multi profesori au declarat: 
Jacques N. școala Didion din Naney: 
„Sîntem instalati în barăci, pe un teren 
pustiu'; Felix L. de 26 ani, din Saint-Quay- 
Portrieux: „In departamentul meu lip
sesc numeroase săli de clasă pentru 
invățămintul primar"; Colette B. din Va- 
rennes-sur-Loire: „Aștept 45 de școlari. 
Dispun de 38 de locuri In clasa mea*.

(60 de ani, pipă, mustăți 
albe, portarul clasic din toa
te cărțile pentru copii) și un 
grup de cetățeni cu... ghioz
dane (copii între 8 și 10 ani, 
cu ciuf, gălăgioși, neastîm- 
părați). „Cetățenii" cu ghioz
dane întreabă:

— A venit?
Omul cu pipă răspunde: 
— Poate mîine.
Și această convorbire (scur

tă) se încheie. Noul învă
țător n-a sosit încă, iar copiii, 
bucuroși și nu prea, fac stîn- 
ga’mprejur, în timp ce bă- 
trînul portar al școlii mai 
trage un fum din pipă.

Vechiul dascăl, cel pe care 
copiii îl cunosc de anul tre
cut, a plecat undeva departe, 
unde oamenii se bat nu cu 
săbii de lemn, ci cu puști 
adevărate și de unde mulți 
nu se mai întorc: în Algeria. 
Iar noul învățător... Ei bine, 
noul învățător n-a sosit încă. 
Iar dacă va sosi, e foarte cu 
putință ca, după o lună sau 
două, să primească și dînsul 
un ordin de chemare. în 
ultimii trei ani, numai în- 
tr-un singur sat șapte învă
țători au fost trimiși, îna
intea deschiderii cursuri

lor școlare sau imediat după 
aceea, să lupte în Algeria.

BARĂCI PE UN TEREN VIRAN

Cel de-al doilea schimb de 
cuvinte pe care vrem să-1 
împărtășim cititorilor ar pu
tea avea loc oricînd sau poa
te a și avut loc între directo
rul liceului parizian „J.B.Say* 
și domnul Todman, tatăl 
lui Georges. Micul Georges 
a fost lovit într-una din 
zile de un coleg. în joacă. 
Dar uneori jocurile copiilor 
sînt primejdioase... Georges 
s-a simțit rău. A cerut ajutor 
singurei infirmiere care de
servea întreaga școală, cu cei 
2.600 de elevi ai săi. Aflată, 
pare-se, în fața unui caz difi
cil (se iviseră complicații), 
infirmiera, cu o pregătire 
medicală insuficientă, a fost 
nevoită, după cinci ore de 
eforturi inutile, să trimită 
copilul la spital. Prea tîrziu! 
Copilul n-a mai putut fi 
readus în simțiri. Iar părin
ții îndurerați au dat în jude
cată conducerea liceului, ca
re n-a fost în stare să-i asi
gure copilului asistența me
dicală necesară.

— Vom apela la cele mai
înalte foruri — arată cu hotă- 
rîre domnul Todman.

— Vă înțeleg durerea și vă 
rog să mă credeți că sînt și eu 
profund afectat de cele în- 
tîmplate. Susțineți că vino- 
vați sîntem noi, cei din con
ducerea liceului. Poate că și 
noi, în orice caz însă aș vrea 
să cunoașteți problema mai 
pe larg, în care scop v-aș adu
ce la cunoștință cîteva reali
tăți ale școlii noastre de azi. 
Veți vedea că liceul nostru 
nu este, așa cum credeți, o Deci, garderobier. Te în
tristă excepție.

Și domnul Todman are pri
lejul să afle, stupefiat, că 
pentru un liceu din Franța 
salarizarea unui medic con
stituie un mare lux. Nici 
măcar un liceu ca „Jeanson 
de Sailly", cu aproape 5.000 
de elevi, nu are medicul său. 
Urmările faptului că jumă
tate din fondurile destinate 
învățămîntului primar și li
ceal se varsă în folosul școli
lor confesionale se arată la 
tot pasul. Rezultatul? Ca
zul lui Georges Todman —

și în general situația precară 
a nenumărate instituții de 
învățămînt. Școala „Bidon" 
din Nancy a fost instalată, 
din lipsa unui sediu potrivit, 
în niște barăci de pe un 
teren viran. La Dammarieles. 
Lys urmează să fie folosit 
ca local de școală un castel 
în ruină. Pînă atunci se în
vață în săli de trei metri pe 
patru, cu ferestrele sparte. 
Cît despre învățători... Nu
mai în departamentul Pas de 
Calais lipsesc peste 500.

PARIS, 1961

în mica odaie din strada 
Richelieu nr. 36, în care se 
află biroul unei organizații 
cunoscute, se desfășoară o con
vorbire nu lipsită de interes, 
în fața ghișeului, un tînăr, 
extrem de modest îmbrăcat, 
răspunde cuminte la între
bările funcționarului:

— în ce an te-ai născut?
- în 1942.
— La ce facultate stu

diezi?
— Sînt în anul II la arhi

tectură.
— Ce preferințe ai?
Tînărul încearcă să 

haz de necaz:
— Preferințe? îmi 

blondele.

facă

plac

Dar funcționarul nu știe 
de glumă. E în exercițiul 
funcțiunii. Zîmbește acru:

— Umor de calitatea a 
treia. Cu asemenea glume, 
un chelner nu poate să facă 
treabă. își indispune clien- 
ții. Dă patronul faliment. 
Cred că ar trebui să încerci 
ca garderobier, indiferent da
că aceasta corespunde sau nu 
aleselor dumitale preferințe.

scriu pe listă.
Ciudat, tînărul nu 

jignit. întreabă:
— Salariul?
— Nu e rău. Mai 

pare

mic
însă decît al unui chelner sau 
al unui bucătar. Nu ori
cine poate deveni bucătar, 
îți dai și dumneata seama, 
astea sînt meserii serioase... 
Dar o să te descurci: depinde 
și de felul cum știi să ceri 

cambacșiș... (Și-l măsoară

1 ‘

disprețuitor, după care c 
tinnă). Pari cam timid. I 
atît cît îți trebuie pentru i 
sa la cantină, tot ai să sc< 
Mîine începi să frecvent 
cursurile de garderobieri

Convorbirea relatată ț 
sus a avut loc la sediul u 
organizații al cărei țel po 
să ne pară ciudat, chiar 
trem de ciudat, dar care 
tuși există și, în condiț 
Franței contemporane, pi 
peră. Se numește S.P.A.S 
—adică Serviciul de pregăt 
pentru activitatea sezoni 
și temporară — și e pat 
nată de Comisariatul de s 
pentru tineret și sport, exj 
sie a grijii statului burg 
pentru dezvoltarea „mult: 
teralâ" a viitorilor intej 
tuali. Cei care se prep 
pentru această activit 
sînt studenții: serviciul 
creat anume pentru ei. 
S.P.A.S.T. sînt înscriși pt 
5.000 de studenți (număru 
în creștere) pe care or 
nizația îi instruiește și că 
ra, pentru a-i ajuta să fi 
rost de banii necesari stu 
ilor, le procură posturi 
lucrători agricoli, de mur 
tori necalificați, de porte 
de chelneri, de hamali 
uneori — dar asemenea 
roc puțini îl au — de bu 
tari... Se pare că posta 
de liftieri sînt rezervate cc 
care studiază limbi străin 
cîte nu trebuie să știe un 
tier i Cei de la școlile de a 
dramatică sînt solicitați 
chelneri. Măcelăriile nu 
filozofi. Barurile preferă s 
denți la medicină, dar t 
refuză nici pe fizicieni.

„Anul trecut — deci 
Georges Fouchard, directe 
serviciului — doi studenț 
care i-am plasat, unul ca « 
tor bucătar, altul pe un [ 
de chelner șef, la un hotei 
Coasta de Azur, au prins j 
de meseria lor tempoi 
și au abandonat studiile' 

într-adevăr, un succes p 
tru care S.P.A.S.T. și di 
torul său merită să fie căi 
ros felicitați. Și așa sînt j 
mulți studenți. Guverne 
alocat anul acesta pentru 
vățămîntul superior cu c 
60 miliarde de franci 
puțin decît ar fi fost nev 
Războiul din Algeria c< 
— și cineva trebuie să j 
tsască! Doar n-o să dea l 
marii fabricanți! Rolul 
e să fabrice armament și s 
sporească veniturile. Iar 
Iul studenților, în dr<
care se joacă fără ap
zele nimănui, este fie să
ce pentru a muri în Alge 
fie să devină bravi șom 
fie să înceteze de a fi cee: 
sînt — adică să renunți 
studii — dedicîndu-se cu 
doare și patimă misiunii 
bile de a le servi la cină 
rilor fabricanți tradiției 
supă de găină. Ce nevo 
deci de fonduri pentru ș 
și universități? Războh 
mult mai rentabil.

Rentabil, da — dar nu j 
tru milioanele de fran 
care plătesc din greu c 
tuielile unui război nedr 
Rentabil, da — dar nu j 
tru tineretul care nu 
ajutat să se ridice, care 
buie să facă sacrificii im 
pentru a putea sorbi 
izvoarele culturii, cîn 
atît de glorificate în Fra

Florin MU<
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teliniște: .oare cu 
mr fi mai scumpe 
de astă dată?"

studenti pârl
ii in fața unei 
tine. De fiecare 
i ctnd vin să-și 
tpere cartelele de

apta: o emoțio- 
tă demonstrație a 
i grup de școlari 
cczi. Pe panear- 

lor «sie: „Nu 
the, ci școli", „Pă- 
1, salvațl-ne“, 
em să trăim", „Nu, 
mbei atomice".

: lipsa unor lo- 
iri adecvate pregă- 
I tineretului stu- 
: se face tot mai 
!t simțită. De aceea 
lențli și profesorii 
mizează numeroa- 
demonstrații prin . 
! cer reducerea 
tuielilor de tnar- 
e șl alocarea unor 
ie mai impor- 
e dezvoltării In vă
tafului. Pe pan
ele purtate de de- 
istranți stă scris: 
sin facultăți", 
am profesori", 
sfiteatre, nu cutii 
ardelef", „Aer!*...

storie și literatură

razvan
„Ținea domnia pe atunci la Ardeal Bator Jigmont ți afltnd vreme pre voie ți 

supunere către sine, s-au vorbit cu boierii lui Aron Vodă, carii era de casa lui, că li 
se urăsă și lor cu faptele lui Aron Vodă, ți anume Ștefan Radul vornicul și Răzvan 
hatmanul. Și cu țtirea lor, au trimis oțti Bator și l-au luat pre Aron Vodă cu toată 
casa lui...“
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Astfel tncepe vechea cro
nică moldovenească a lui 
Miron Costin relatarea epi
sodului care constituie su
biectul cunoscutei drame isto
rice „Răzvan și Vidra".

Interesantă, plină de inedit 
este metamorfoza personaju
lui istoric, hatmanul Răzvan, 
sub pana lui Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu, scriitor talentat 
și erudit istoric. Cele două 
pasiuni ale lui Hașdeu — 
istoria și literatura — au 
intrat adesea, pe parcursul 
realizării eroilor literari, 
intr-un violent conflict din 
care a ieșit învingător scri
itorul cu Înclinații roman
tice.

Este explicabilă atracția 
exercitată asupra lui Hașdeu 
de Răzvan, erou cu meteorică 
ascensiune pe firmamentul 
frămintatei istorii a țărilor 
romtne de la sftrșitul celui 
de-al XVI-lea secol. Căci 
chiar pentru epoca aceea, 
ctnd pe scaunul domnesc 
de la Suceava s-au succedat 
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ta decursul a 62 de ani
— din 1538 ptnă tn 1600 — nu mai puțin de 25 de domni, Înăl
țarea eroului acesta cu ochi de jeratic și fața de un brun Întunecat este uimitoare, 
deși pe deplin justificată ta raport cu coordonatele istorice date. Să ne reamintim că, 
tn această perioadă, paralel cu dominația tot mai apăsătoare a Imperiului Otoman 
asupra Țărilor Romtne,(Moldova este și obiectul de dispută tntre Polonia și Transil
vania. Domnii moldoveni nu mai dispuneau tn acest timp aproape de loc de oaste 
de țară, ci doar de o gardă domnească formată din mercenari, astfel că o ..revoluție 
de palat" cu participarea comandantului gărzii era sortită aproape totdeauna izbtn- 
zii. Iar tn 1594 hatmanul Răzvan deținea funcția de comandant al gărzii domnești...

Hașdeu a dorit să facă Insă din eroul său o figură aproape legendară, un om cu 
o structură sufletească apropiată de a Iui Ruy Bias din cunoscuta piesă a lui Victor 
Hugo, înzestrat cu tnalte calități înnăscute care să-i atribuie noblețea refuzată de 
originea sa obscură. în primele etnturi ale dramei, Răzvan impune prin cultura 
Iui, fiind asemenea celor mai vestite personaje romantice, un războinic-poet, 
prin mărinimie, prin vitejia și demnitatea de care dă dovadă In anii de haiducie și 
mai apoi ca ostaș și comandant tn armata poloneză.

Despre originea și prima perioadă a ascensiunii eroului istoria dispune de 
puține date certe. Istoricul Nicolae lorga afirmă tn această privință că originea lui 
Răzvan, după tată, este învăluită de mister. în ceea ce privește mama eroului, 
contemporanii, printre care și Mihai Viteazu, susțin că ar fi fost o țigancă origi
nară din Tara Romtnească.

Probabil că, așa cum se tnttmpla foarte adesea tn această perioadă, tatăl 
eroului să ti fost un boier de rang inferior, care s-a îndrăgostit de o frumoasă țigancă 
de Ia curtea domnească. Altfel pare puțin verosimilă primirea lui Răzvan In armata 
poloneză și rapida lui ascensiune în rang militar, care dovedesc, pe lîngă vitejie, 
și o educație ostășească timpurie...

Din această perioadă intrăm de pe tărîmul presupunerilor pe tărtmul faptelor 
istorice certe. Chemat în țară de către Aron Vodă, Răzvan este numit hatman, 
comandant al gărzii domnești, formate tn majoritate din mercenari unguri. In 1595, 
Moldova se afla angajată, alături de Tara Romtnească, tn care domnea Mi hai Viteazu, 
tatr-o luptă grea împotriva încercărilor de totală subjugare din partea Imperiului 
Otoman. Sigismund Batory, voievodul Ardealului, caută să profite de această ocazie 
pentru a atrage mai puternic Moldova tn zona sa de influență. El intră In tratative 
secrete cu Răzvan care, înetntat de perspectiva de a deveni domn, acceptă să deschidă 
porțile Sucevei trupelor trimise de Batory șl contribuie direct Ia prinderea și întemni
țarea ta Ardeal a Iui Aron Vodă. Așadar nu îndemnurile ambițioase ale Vidrei, 
despre care istoria nu furnizează de altfel nici un fel de date precise, ci una din
tre conspirațiile cu ramificații peste hotare, obișnuite tn acel furtunos sfîrșit de 
secol, tl ridică tn scaunul Moldovei pe hatmanul Răzvan, care adoptă numele 
glorios de Stefan Vodă.

Total lipsită de bază social-politică — pe poporul de rtnd n-a încercat să 
se bizuie, iar cu marii boieri care-1 priveau cu dispreț și ură s-a purtat necruțător — 
domnia Iui Răzvan tși vădește, de la prima analiză științifică a faptelor, șubrezenia 
prevestitoare de viață scurtă.

Puțin timp după înscăunarea Iui în jilțul domnesc al Sucevei (totul tn această 
domnie se petrece precipitat, ca un suflu de agonie) Răzvan își dă seama de necesi
tatea vitală a participării la alianța de apărare împotriva turcilor și pornește cu 
trupe către Țara Romtnească, ta ajutorul lui Mihai Viteazu, care lupta cu puzderia 
de ieniceri și spahii a Iui Sinan Pașa. Ciudată este lipsa acestui episod din drama 
Iui Hașdeu și formularea tn schimb a orgoliosului îndemn al Vidrei:

„Tu să legi într-o cunună toate țările romtne 
Îneît de la Marea Neagră ptn’la falnicul Carpat 
Să nu domnești ca Vodă, ci ca un Răzvan împărat".

Ștefan Răzvan, care înainte de a porni ta ajutorul Iui Mihai Viteazu înche
iase un tratat cu principele Transilvaniei In care-1 recunoaște pe acesta drept pro
tector al Moldovei, vede neputincios, în timp ce se lupta cu turcii In apropierea 
Dunării, cum țara ti este ocupată de trupe poloneze. Hașdeu nu se poate feri 
de tentația sublinierii exagerate a caracterului justițiar al acestui atac polonez. De 
altfel Miron Costin remarca tn cronica sa același fenomen: „Așa s-a plătit și lui 
Răzvan răul ce-i făcuse și el lui Aron Vodă".

înclinațiile romantice ale Iui Hașdeu tl determină să prezinte deznodămtntul 
dramei sale drept o pregătire pentru readucerea în scaunul domnesc a Iul Aron Vodă. 
Este știut Insă că acesta fusese otrăvit ta Transilvania înainte de iarna viforoasă 
a anului 1595, tn care se petreceau aceste ultime evenimente. Prins ta mrejele 
ficțiunii, Hașdeu istoricul acceptă această serioasă și aproape Inutilă ocolire a 
adevărului faptic.

...Și tn timp ce eroul dramei lui Hașdeu se zbuciuma tn cetatea de scaun a 
Sucevei, adevăratul Răzvan se îndrepta tn grabă, însoțit de clteva plicuri de ostași, 
către vechea capitală a Moldovei, tn apropierea căreia, la Areni, tși măsoară forțe
le cu armatele poloneze mult superioare. Lupta are un final dezastruos pentru 
Răzvan: armata lui este zdrobită. Ștefan Răzvan și fratele său stnt prinși, iar noul 
pretendent la scaunul domnesc al Moldovei, Ieremia Movilă, sadic despot oriental, 
se grăbește să-I facă să piară pe cel mai ttaăr dintre Răzvan! sub securea călăului, 
iar pe fostul domn tl trage ta țeapă.

Putea să încheie o asemenea moarte fără glorie cariera unui erou 'zugrăvit 
tntr-o dramă cu puternice influențe romantice? Nu, desigur! Hașdeu tși îngăduie, 
de aceea, să prezinte moartea Iui Răzvan într-un cadru vitejesc: el moare tn luptă, 
acoperit de glorie...

Mircea HERIVAN
Ilustrația de Tia PELTZ



TRAMVAI
1 cunosc îndeajuns" — nu 
putem spune niciodată 
despre București. O isto
rie a lui de azi, cea pe 
care harnicii săi locuitori 
o scriu în fiecare oră, cu 

beton, sticlă, metal, mase plas
tice și flori, ne învață că avem o 
Capitală ce trebuie citită și ascul
tată; așa cum — pentru a cîta 
oară? — îl citim pe Eminescu, 
îl ascultăm pe Beethoven, pen
tru a descoperi noi frumuseți. 

Să-l mai cunoaștem, deci, o 
dată și încă o dată 1 îndrăznim 
să ne adresăm oricui, nu numai 
celui aflat în trecere prin Bucu
rești, ci și dumitale, vecine de 
apartament, bucureștean get-be- 
get!

... Am pornit, într-o dimi
neață a acestui început de toam
nă, să revedem drumul cuprins 
între cartierele Floreasca și Gri- 
vița Roșie, așa cum arată el 
astăzi, de-a lungul circuitului 
descris de șase tramvaie. Așadar, 
să-1 mai cunoaștem o dată acum, 
la începutul acesfei toamne, căci, 
neîndoielnic, înainte de a cădea 
prima zăpadă, despre aceleași 
străzi, străbătute cu aceleași 
tramvaie, se va scrie altceva...

★
Capătul tramvaiului 5. Flo

reasca. Poate e o simplă coinci
dență faptul că într-un cartier

Blocul-turn de pe Splai s-a 
încadrat în noul peisaj bucu- 
4- reștean.

ale cărui străzi — ; 
Ceaikovski — ami 
tor de concerte de 
major, o călători* 
însoțită de muzică 
tinerii care ieșeau p 
fabrici cîntau cu pr< 
ranță, pentru a ni 
convingerea că fa 
mereu și mereu.

înainte de a pără 
zărim vecinii, muta 
te: blocurile noi de 
Antonache. Le lip 
dată florile, atît 
balcoanele de pes- 
cărămida aparen 
construcțiile.

Pentru prima da 
că tramvaiul — 26 
tuși prea repede; 
să admirăm pe îi 
ce am trecut de I 
Dinamo, uriașa fio 
cu petale din sticl 
cristalizată, ce se 
cui de stat". Peste 
a Tonolei se înalță 
simplă cupolă cu 
de 60 metri, nu un 
teatru cu 2.350 loc 
de creație pentru < 
lui, saltimbancii 
astăzi artiști respe,

După trei interse 
roșul cărămizilor 
deschis al blocuri 
finisate ne însoțe 
sute de metri: „Șan 
ințe Mihai Bravu" 
grupuri de blocuri 
tea altele, deși c<



Giulești... Âîci s-a ridicat, 
sub ochii noștri, un adevă

rat oraș nou.

MERGE PREA REPEDE
proiecte-tip, demonstrează că ma
rea simplitate a noii arhitecturi 
bucureștene se împacă de minune 
cu infinita diversitate a frumu
seții. Iată, bunăoară, clădirile 
acestea cu opt etaje, dispuse în 
zigzag, pentru a nu-și răpi una 
alteia lumina și — după o stație 
— altele, ceva mai scunde; bă
nuim că vor fi deosebit de vesele, 
judecind după interesantul joc de 
linii ce-1 realizează balconașele.

...O schimbare de tramvai (26 
:u 23), șiruri de case hibride, 
:u un acoperiș baroc lîngă o 
ățadă clasică — noi construcții 
r-au început, încă — și lăsăm în 
irmă calea Călărașilor.

Piața Unirii se desfășoară în 
oată lărgimea ei, călcată de 
itîtea tramvaie. O știm situată 
n apropierea centrului geografic 
J orașului — Piața 1848 — și 
întem nerăbdători să o vedem 
m adevărat centru urbanistic. 
'Iu vom aștepta prea mult. Ma- 
;istrala nord-sud, ce o va lega 
le Piața Victoriei, își anunță 
lin toate părțile o intrare solem- 
lă. Dacă mergem numai cîteva 
tații cu tramvaiul 12 pe calea 
ierban Vodă, la capătul bulevar- 
lului Mărășești, zărim noile con- 
trucții de 7 etaje — crîmpeie din 
eea ce va fi mîine Magistrala — 
m imens bulevard care, măturînd 
esturile haosului arhitectonic din 
entru, va împinge frumosul și 
onfortul pînă hăt departe, către 
oseaua Giurgiului.

Piața de flori — alt crîmpei.
La întoarcere, tramvaiul ne 

■oartă pe lîngă bogăția de fructe Blocurile în zigzag de pe șoseaua Mihai Bravu.



în șiruri de blocuri ridicate în ju
rul fostei gropi de gunoaie a Giu- 
leștiului. Înpămîntnl ei proaspăt 
se plantează primele tufe de cana 
indica. încă de pe acum, peste 
intrările maiestuoase, cu bolți 
ondulate, ce leagă noile străzi, 
privirea se pierde într-o mare de 
culori pastelate. Ne imaginăm 
astfel tot cartierul, pînă dincolo 
de Institutul Pasteur, iar apoi 
întinzînd mina Griviței. Acesta 
va fi Giuleștiul! Peste Podul 
Grand, distincția și armonia pă
șesc în ritm rapid, instalîndu-se 
pentru totdeauna în mijlocul ma
rii familii a muncitorilor cefe
riști, în noua lor viață.

...Cine vrea să știe în ce chip 
se naște o magistrală, să studieze 
calea Griviței, drumul caselor 
sordide și al noroaielor de altă
dată, frumoasa Griviță de azi. 
Chiar și o simplă plimbare cu 
tramvaiul 6 poate fi o lecție în 
acest sens.

în vecinătatea gării, locatarii 
blocurilor se și consideră „vechi".

Peste drum de Uzinele Grivița 
Roșie-București, acolo unde în 
1933 au căzut sfîrtecați atîția 
grivițeni, cenușiul prefabricatelor 
tinde să îmbrace lumina culori
lor. în spatele acestora, în locu
rile cel mai adînc mușcate de 
bombele celui de-al doilea război 
mondial, buldozerele au apărut 
nu demult.

Iar mai departe, în axul de 
perspectivă al bulevardului 1 Mai, 
trecătorii privesc alungarea co- 
frajelor de pe blocul de 12 etaje 
întocmai cum ar asista la dezve
lirea unei statui: cu solemnitate 
și mîndrie.

Cu aceeași mîndrie își privesc 
locuințele și locatarii Pajurei, 
microraionul de dincolo de Po
dul Constanța. Aici, neostenita 
fantezie a arhitecților noștri a 
pus alături de roșiaticul țiglei 
de pe acoperișuri, albul sticlei 
mate a balcoanelor și albastrul 
blînd al pereților.

Calea Griviței își croiește... caie nouă.

Floreasca. Fiecare balcon — o grădină suspendată.

și legume a acestei toamne; la 
numai cîțiva pași, impunătoarea 
construcție în stilul renașterii 
franceze a Tribunalului Capita
lei, precum și începutul căii Vic
toriei ne vorbesc încă o dată de
spre croiala întîmplătoare pe care 
i-au dat-o Bucureștiului vechii 
stăpîni: hale și piețe în apropie
rea unor mari instituții, străzi 
sinuoase ce se voiau principale.

Blocul-turn de pe Splai ne 
îndreaptă gîndul în altă parte. 
Acum 31 de ani, cea mai înaltă 
clădire din București era Foișorul 
de foc. Acum 15 ani — Palatul 
telefoanelor. Ieri — Casa Scîn- 
teii. Azi — un bloc de locuințe 
ce-și susține cu vigoare cele 18 
etaje deasupra gladiolelor și 
garoafelor ; să aplaudăm ideea de 
a face din parterul celei mai 
înalte clădiri din Capitală o 
vastă florărie — un gingaș oma
giu realizatorilor splendidei geo
metrii a uriașului de pe Splai.

...Din tramvaiul 11 privim 
Dîmbovița cea cîntată de poeți 
și ne simțim îndemnați deopo
trivă la visare și calcul.

Cînd grupul de tineri — desi
gur candidații la studenție — din 
fața Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" vor părăsi facultatea, poate 
că Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" își va fi schimbat și el 
înfățișarea. Splaiul trebuie să 

fie prin excelență un loc al 
tinereții, așa cum este astăzi 
cartierul Copou pentru Iași. Să ne 
gîndim numai la sutele de stu- 
denți ori viitori studenți ai facul
tăților de pe stînga cheiului —Chi
mie și Biologie — ce-1 străbat zil
nic. Pentru ei, ca și pentru colegii 
lor de la'Filozofie și Științe juri
dice, a fost terminat în iarna tre
cută, în cinstea celei de-a I3-a ani
versări a republicii, complexul 
social studențesc „6 Martie". Co- 
loanele-i zvelte se armonizează cu 
trăsăturile clasice ale partenerilor 
din dreapta și stînga — Teatrul 
de Operă și Balet și Facultatea de 
științe juridice.

...Parcurile ce întovărășesc dru
mul pînă la Podul Cotroceni ne 
aduc în minte o cifră: avem de 
peste trei ori mai multe spații 
verzi decît în 1944; betonul n-a 
furat copacilor și florilor nici un 
centimetru. Din contră: aproape 
toate noile construcții sînt înzes
trate cu covoare de verdeață. 
Urbanismul nostru socialist a 
dăruit fiecărui locuitor al Capi
talei 5 metri pătrați de grădină; 
în fața acestei cifre, multe capi
tale ale lumii își înclină fruntea 
lor de beton și fier.

...Tramvaiul 11 ne duce către 
Giulești. Dincolo de Teatrul Mun
citoresc C.F.R. și de stadion, 
începînd de pe la strada Ulmu
lui, se plămădește un adevărat 
oraș nou. îl ghicim, deocamdată
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în fața acestei fericite împreu
nări, poate că înșiși coloriștii 
renașterii n-ar fi rezistat imbol
dului de a părăsi — fie și pentru 
cîteva ore — portretul, în favoa
rea tabloului citadin.

Și e bine să nu uităm: „între 
străzi, mîine va fi spațiu verde". 
Sînt cuvintele unui călător din 
tramvai. E mîndru că poate spune 
asta cu certitudine; e și mai mîn
dru că poate spune: „Ca mîine 
microraionul nostru va răzbi pînă 
departe, în spatele Casei Scîn- 
teii".

într-adevăr, un „inel" — cum 
spun arhitecții — va uni cartie
rul cu combinatul poligrafic. 
Unul dintre multele inele ce vor 
încinge Bucureștiul. Fără ele nu ne 
vom mai putea imagina Capitala, 
așa cum nu ne putem închipui 
țara fără arcul Carpaților.

La începutul acestui secol, 
un oaspete francez mai curios din 
fire, Deschanel, a vrut să cunoas
că Bucureștiul cu mahalalele 
sale. L-a numit apoi „un mic Paris 
în mijlocul unui mare sat". Pro
tipendada noastră a fost atît de 
măgulită de prima parte a com
parației, încît a uitat-o pe a doua. 
De aceea, aproape o jumătate de 
veac s-a vorbit prin cafenele de 
„micul Paris".

Acum cîteva săptămîni, un 
alt oaspete din Franța, avocatul 
parizian Lal&re, a fost invitat să 
se plimbe prin cartierele Floreas- 
ca, 23 August, Grivița. Mărturi
sea că totul i s-a părut pur și 
simplu minunat și că nu găsește 
termeni de comparație pentru 
București.

Noi ne bucurăm, firește, au
zind asemenea aprecieri. Și 
cu atît mai mult, cu cît ele cores
pund întru totul realității. Mă
rețelor realități ale zilelor noas
tre.

Magda MIHĂILESCU
Fotografii de Traian PROSAN



C
îndva, eu secole în urmă, Șanhaiul 
nu era decît un mie sat de pescari. An 
de an, fostul sat pescăresc de pe malul 
Mării Chinei de răsărit s-a dezvoltat 
necontenit, ajungind azi cel mai mare 
oraș al Chinei populare și unul din 

cele mai mari orașe și porturi ale lumii.
Exploatarea imperialistă a lăsat urme 

adinei la Șanhai. Cu scurgerea anilor, locul 
pitoreștilor șampane și jonci, care brăzdau 
eu miile apele mării, â fost luat de vasele de 
război sub pavilion american, francez, englez 
sau japonez, ale căror stăpîni își impuneau 
„civilizația" — adică „dreptul" de a exploata 
— cu ajutorul tunurilor.

Decenii de-a rîndul Șanhaiul a fost un ade
vărat „Eldorado" al colonialiștilor. Așa- 
zisele concesiuni internaționale aparținind 
exploatatorilor străini oploșiți în China con
trastau prin luxul lor desfrînat eu cocioabele 
mizere din cartierele locuite de sărăcime.

în același timp, Șanhaiul avea trista faimă 
de oraș al lumii interlope în care mișunau 
gangsteri, escroci, traficanți de opiu, prosti
tuate, aventurieri veniți aici din toată lumea.

Nu o dată oamenii muncii din Șanhai s-au 
ridicat împotriva asupririi coloniale și a 
propriilor capitaliști. Mai sînt vii în memorie 
marile greve și mișcări muncitorești din 1927, 
în care zecile de mii de „kuli“ din Șanhai au 
înfruntat cu piepturile goale rafalele de mi
tralieră ale ciankaișiștilor.

Victoria armatei populare chineze de elibe
rare asupra dușmanului și proclamarea, la 
1 octombrie 1949, a Republicii Populare 
Chineze au deșteptat și Șanhaiul la o nouă 
viață. Partidul Comunist, conducătorul revo
luției poporului chinez, partid al cărui prim 
congres a avut loc chiar în Șanhai, în anul 
1921, a chemat clasa muncitoare chineză la 
luptă pentru refacerea economiei naționale, 
pentru transformarea socialistă a țării.

în cei 12 ani care au trecut de la instaurarea 
puterii populare, Șanhaiul a trecut prin trans
formări radicale în toate privințele. în port, 
se desfășoară o intensă activitate, vădind 
ritmul crescind al schimburilor comerciale 
ale R.P. Chineze cu nenumărate țări ale 
lumii.

Industria marelui oraș s-a dezvoltat de 
asemenea foarte mult din 1949 încoace. Astăzi 
în Șanhai se numără nu mai puțin de 9.000 
întreprinderi industriale mari și miei cu peste 
1.200.000 de muncitori. Oțelarii din Șanlyii 
au dat numai în ultimele zece luni ale anului 
trecut 109 sorturi de noi laminate, dintre care 
97,9 la sută de calitate superioară. Muncitorii 
fabricii de tractoare au produs un nou tip de 
tractor universal, de 16 C.P. Din cele peste 
8 milioane de ceasornice fabricate în R.P. Chi
neză în 1960, Șanhaiul a produs o parte în
semnată, în 69 de tipuri și modele.

Viața culturală a orașului devine tot mai 
intensă. Sutele de mii de studenți și elevi au la 
dispoziție 23 institute de învățămînt superior, 
117 școli medii tehnice și pedagogice, 417 școli 
medii de cultură generală, 5.942 școli elemen
tare și altele. Pe linia culturalizării maselor 
de oameni ai muncii desfășoară o rodnică 
activitate 57 colective artistice, 48 cinemato
grafe, 5 studiouri cinematografice etc.

A luat amploare și campania construcției 
de locuințe. S-au construit apartamente pentru 
800.000 de oameni. Unul din eele mai noi 
cartiere de locuințe ale Șanhaiului este Cian- 
miao, ridicat în suburbia de nord a orașului 
— cartierul industrial Usun. 1.800 de munci
tori s-au și mutat în cele 18 blocuri cu cîte 
patru-einei etaje, construite aci.
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Poporul chinez este conștient că succesele 
obținute în construcția socialistă sînt indiso
lubil legate de avantajele relațiilor de colabo
rare și întrajutorare tovărășească din cadrul 
lagărului socialist și în primul rînd de ajutorul 
dezinteresat pe care Uniunea Sovietică îl 
acordă, în spiritul internaționalismului, 
R.P. Chineze.

Și oamenii muncii din Șanhai simt căldura 
prieteniei și ajutorului frățesc sovietic. Ingi
nerul șef al șantierelor navale din Șanhai, 

Van lun-bin, ca și montorul U Sian-kan, 
Erou al Muncii, sînt doar doi dintre tehnicienii 
care au învățat la șantierele navale din 
Leningrad arta construirii vaselor de mare 
tonaj.

Un ajutor deosebit de prețios pentru munca 
de încărcare și descărcare a vaselor în portul 
Șanhai îl constituie — printre altele — maca
ralele de 10 tone trimise de Uniunea Sovietică. 
E Tin-fu, unul dintre zecile de mecanici care 
mînuiesc grelele mașini de ridicat, a ținut



i-și exprime părerea despre calitatea maca- 
ilelor: „Am primit noile macarale și mulțu- 
im din inimă muncitorilor sovietici. Mași- 
ile demonstrează o tehnică minunată, puter- 
că și simplă".
Cei peste 10 milioane de locuitori ai Șanhaiu- 

li sînt mîndri de marele lor oraș și se stră- 
liesc să-l Iacă mai frumos, mai înfloritor, 
i participă din plin la eforturile întregului 
>por pentru China socialistă.

E. TROTUȘANU

@ Vedere panoramică 
a Șanhaiului.

@ într-unul din parcu
rile orașului.

® Sala de lectură a 
unui club muncito

resc din Șanhai.

(Ș) Noile blocuri din 
cartierul Cen Iu îți 
primesc locatarii— 
muncitori ai fabri
cii de aparataj pen
tru căile ferate.

(D La turnătoria de 
ofel nr. 1 a Uzinelor 
siderurgice din Șanhai.



Stingă: ce fel de vin o fl băut «tăpînui acestui va» I De Sama», de Cypru «au din viță dobrogeană ? Micuțul Bachu» de la gura cănii era desigur 
stimulent pentru degustarea unul vin buni Acum maistrul Constantin Corpus, restaurator de antichități al muzeului din Constanța, recondiționez 
vasul pentru a vi-t prezenta exact ața cum a fost acum aproape 2.000 de ani. Dreapta: acesta-i mormîntui tn care s-au găsit vasul cu minlati 
din bronz a Iul Bachu», candelabrul antic ți alte obiecte de preț. Fotografia prezintă ți pe ctțiva dintre cercetătorii institutului de arheologie, vei 

de pe țantlarul arheologic de la Istria pentru a cunoațte descoperirile de la Callatis.

Din vechiul Callatis
I

n atelierul de restaurări arheologice al 
muzeului din Constanța se află de cîteva 
săptămîni un vas antic de pe minerul 
căruia un rubicond Bachus miniatural 
privește zîmbitor către cei din jur. 
Artistul care a realizat piesa din bronz 

și cu încrustații din argint și l-a imaginat 
pe Bachus dichisit cu ciorchini de struguri, 
cu frunze de viță, cu o coroniță adecvată 
— așa cum îi stă bine unui zeu al vinului. 
Vasul a fost găsit — împreună cu alte urme 
ale antichității — într-un mormînt de inci- 
nerație descoperit la Mangalia în vara aceasta, 
cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate 
de Institutul de arheologie al Academiei 
R.P.R. pe locurile unde a existat cîndva 
străvechea cetate Callatis.

DUPĂ FIECARE BULDOZER, UN ARHEOLOG

Este al treilea an la rînd, de cînd tînărul 
arheolog Constantin Preda conduce la Man
galia cercetările arheologice, iar săpăturile 
pentru construcțiile ce se înalță azi aici i-au 
prilejuit noi și interesante descoperiri. Mai ales 
că străvechiul Callatis, întemeiat acum vreo 
2.500 de ani de către grecii dorieni veniți 
din Heraclea Pontica- n-a ieșit în totul 
la lumină. De aceea,după fiecare buldozer care 
sapă pentru noile construcții sau acolo 
unde cazmalele lovesc pămîntu.l, stă de ve
ghe și arheologul.

Cîteva lovituri de tîrnăcop trase de cîțiva 
muncitori într-o movilă de pe tarlaua gospo
dăriei colective din Mangalia, pe locul unde 
urma să se ridice o construcție, au nimerit un 
vechi mormînt acoperit cu capacul unui 

sarcofag. Un mormînt care a scăpat ne- 
deschis și nejefuit din antichitate și pînă 
azi, deși în el se aflau numeroase monede 
și destule obiecte de preț care să-i ispitească 
pe tîlhari. Este vorba de un mormînt de inci- 
nerație de la începutul erei noastre. Focul, 
care a pîrjolit în groapă resturile umane ale 
răposatului într-una din zilele secolului al 
II-lea al erei noastre, a fost totuși îngăduitor 
cu obiectele alăturate. Flăcările n-au distrus 
vasul de bronz purtînd statueta lui Bachus 
de care am vorbit mai sus și nici altele, 
printre care și un candelabru de bronz, înalt 
de aproape un metru și decorat cu două 
capete de femei turnate din același material.
BIJUTERIILE FRUMOASELOR DE ACUM 23 DE 

VEACURI
Lucrînd la nivelarea terenului unui viitor 

șantier de construcții, un buldozer s-a îm
piedicat într-o piatră de mormînt. Astfel 
s-a descoperit dintr-o dată, în partea de sud 
a Mangaliei, un adevărat complex'lunerar: 
cinci morminte perfect conservate în cei 
2.200-2.300 de ani care au trecut peste ele. 
Toate lucrate din lespezi de piatră și avînd 
ca inventar podoabe antice destul de prețioase: 
mici coliere de aur, figurine, cercei și inele 
de aur — conținutul mormintelor păstrîn- 
du-se destul de bine alături de resturile 
umane ale celor care le-au folosit cîndva.

CINE SE .ODIHNEȘTE* AICI 1
Și acum revelația săpăturilor de la Calla

tis: în inima unui tumul, pe teritoriul aflat 
dincolo de zidurile vechii cetăți, arheologii 

au aflat un monument antic cu carat 
funerar — construcție de mari propo 
ridicată din blocuri masive de calcar 
Dobrogea și păstrată destul de bine f 
de cei 2.300 de ani care s-au sci 
Construcția a fost descoperită de niște m 
citori, cu prilejul unor săpături care av 
ca scop folosirea pămîntului din movilă 
lucrări de taluzare. Sub grămada uriașă 
pămînt și de nisip care, în cursul milenii 
a acoperit construcția, arheologii au g 
o cameră funerară destul de spațioasă și 
culoar (dromos) lung de 5 metri, care fă 
legătura cu exteriorul. Alte ziduri și si 
urcă pe deasupra monumentului. Comple 
funerar adăpostea două morminte alătur: 
Scheletele din ele au fost găsite... deranj: 
Fiind vorba de o construcție funerară 
tuoasă din epoca elenistica a Callatisu 
probabil că a aparținut familiei vreunui 
de vază, un pontif sau, cum s-ar crede, 
șef de trib local, grecizat. Construcția । 
atîb de mare, încît la scoaterea ei la Iun 
au lucrat zece oameni timp de trei săptăm 
înlăturîndu-se cu acest prilej sute de m 
cubi de pămînt și de nisip.

★
Toate obiectele descoperite recent la IM 

galia au fost predate spre conservare Muzei 
regional din Constanța. După restaurare, 
vor fi expuse în vitrinele secției de anti 
tăți ale aceluiași muzeu. Iar în ceea ce 
vește săpăturile de la Callatis, ele vor co 
nua în anul viitor.

F. URSEAN
Fotografiile autotu



' ■ I ulțumesc pentru os- 
. ■ , ■ pitalitate.
1 T j S Cu aceste cuvinte 
ill mi-am luat rămas 

bun de la prieteni, 
gîndindu-mă cit de 

lulț am de mers pînă acasă.
Trebuia să străbat trei kilo- 

letri, noaptea, prin ploaie, 
dtimul troleibuz plecase la 
nsprezece, uneori se nimerea 
isă cîte o mașină pe drum, 
'ar puteai pune vreun temei 
e o asemenea ocazie după 
liezul nopții?
„Nu-i nimic de făcut — mă 

msolam eu. Trebuie să bat 
rumul cu picioarele. O plim- 
ire nu strică niciodată".
Șoseaua era asfaltată, măr- 

inită de pomi. La stingă se 
:1a un lac, la dreapta, un 
mitir înconjurat de un zid 
und de piatră. Altceva, nimic 

■ o pustietate deplină: nici o 
isuță, nici o luminiță, nici 
i suflet de om. Dar, deodată, 
va ca o umbră își făcu apa- 
ția pe șosea. Se pare că era 
mașină. Ce mai minunăție 1 
i început am avut impresia 
mașina e încă departe, apoi 

n văzut-o la vreo cincispre- 
ce metri de mine, numai că 
ergea foarte încet și cu ta
rile aproape stinse.
Mașina s-a apropiat și a 
irit. Am pipăit prin beznă 
înerul portierei din spate, 
o intrat înăuntru și am spus: 
— Vă mulțumesc foarte 
uit. Mi-e suficient dacă ajung 
nă la primele case de la mar- 
uea orașului. Eh, ce vreme 
cătoasă, nu-i așa?
Șoferul probabil nu m-a 
zit; ploaia răpăia cu putere 

caroserie. Era o caroserie

înaltă, cu acoperiș de piele, și 
avea o mică ferăstruică în 
spate, ca la „Fiat“-urile sau 
„Oppel"-urile model 1929.

M-am așezat mai comod și 
am început să aștept. Mașina 
nu se urnea! Mi-am închipuit 
că din cauza mea nu a pornit 
încă și am spus din nou:

— Vă mulțumesc foarte 
mult, m-am așezat.

Nici de data aceasta nu mi 
s-a răspuns. De urnit din loc, 
nici pomeneală. De-abia peste 
cîtva timp automobilul se 
puse în mișcare, încet-încet și 
atît de lin de parcă n-ar fi 
înaintat pe șosea, ci ar fi 
plutit prin întuneric și prin 
ceața ce se ridica din lac. Nu 
se auzea nimic, în afara zgo
motului produs de ploaie. în 
jurul automobilului, o beznă 
de nepătruns; doar în partea 
din față a cabinei se zăreau 
beculețele violete de la tabloul 
de comandă și reflexul abia 
vizibil al farurilor.

— Lămuriți-mă și pe mine, 
vă rog — spusei eu — ce mi
nune se întîmplă cu motorul 
dumneavoastră? Nu lucrează 
și totuși mergem...

N-am apucat să termin bine 
că mă trecură sudorile: în 
mașină nu era nimeni în afară 
de mine. Beculețele violete 
luminau locul de la volan — 
gol...

Nu sînt laș, dar aici nu mai 
putea fi vorba de curaj. Am 
vrut să sar din această ma
șină blestemată, însă portiera 
nu se deschidea. Iar mașina 
continua să meargă înainte, 
tot înainte, pe marginea șo
selei, prin ploaie și negură, 
în sfîrșit, mașina se opri la o Ilustrația de Albin STANESCU

răscruce: un drum ducea spre 
oraș, celălalt — spre cimitir. 
Ploaia se liniștise. La cîțiva 
metri am văzut porțile cimi
tirului, deschise. Acolo se ză
reau, albite de vremi, monu
mente și cruci, dintre care una 
își întindea brațele spre mine.

Se spune că în asemenea 
clipe omului i se perindă prin 
fața ochilor întreaga sa viață. 
Eu nu aveam însă răgazul 
pentru așa ceva, deoarece cu 
toate simțurile mă contopisem 
cu mașina în care mă aflam, 
pîndind prin geamul ei cea 
mai mică picătură de ploaie, 
cea mai mică mișcare. Se va 
îndrepta oare spre poarta cimi
tirului? Intră acolo cu mine 
sau nu? Și dacă intră...

Automobilul în timpul aces
ta stătea nemișcat, cu botul 
îndreptat spre cimitir. Aveam 
impresia că stă la îndoială, 
că-mi dă timp să mă gîndesc, 
că așteaptă ceva de la mine... 
Dar ce trebuia să fac? Să-mi 
închei socotelile cu conștiința 
mea? Să închin rugăciuni pen
tru sufletele păcătoase ale șo
ferilor morți?

Deodată din beznă apăru o 
mînă vînjoasă, acoperită cu 
păr, care apucă volanul și îl 
întoarse spre stînga. Apariția 
acestei mîini ar fi putut ucide 
pe loc un om. Dar ea a în
semnat salvarea, mîntuirea, 
căci drumul din stînga ducea 
spre oraș. Mașina o porni din 
nou.

După aceea apăru periferia 
orașului — lumini, clădiri, oa
meni. Am ales un moment, 
mi-am adunat toate forțele 
și am sărit afară. De data 
asta portiera se deschisese.

de M. DOMANSKI
(R.P. Polonă) 

încă doi pași și iată-mă în 
fața ușii unei case oarecare. 
Răsuflai ușurat și privii spre 
stradă. Mașina dispăruse, iar 
în jur lumea arăta cu totul 
normal. Peste drum mai lu
mina încă firma birtului „Plu
tașul". Așadar, ce a fost cu 
mine? Ce s-a întîmplat? Un 
vis? Duhuri? Halucinații?

Mi-am aprins o țigară, re- 
flectînd la toate acestea, cînd 
de după colț se ivi un om în- 
tr-un costum de culoare în
chisă. Omul era ud leoarcă și 
părea groaznic de obosit.

— Scuzați-mă — zise el — 
aveți un foc?

I-am dat chibriturile, dar 
el nu-și putu aprinde țigara.

— Mi s-au udat țigările — 
adăugă el. Nu mi-ați putea 
da o țigară?

— Cu plăcere.
El luă țigara și, considerîn- 

du-se obligat să-mi dea unele 
explicații, spuse supărat:

— Am avut o pană de 
motor, dracu’ s-o ia! Am fost 
nevoit să împing mașina toc
mai de la orășelul muncitoresc 
și pînă la Vijkov. Și-i atît de 
grea, că era să-mi rupă și 
mîinile, și picioarele...

Un minut am stat în poartă, 
fumînd în tăcere, apoi l-am 
invitat la bufetul de peste 
drum.

— De ce? — se miră el.
— Așa — răspunsei eu. Fără 

nici un motiv. Am o simpatie 
deosebită pentru șoferi.

In romînaște da 
Don LÂZÂRESCU

19



I. —

r muncii
ORIZONTAL: 1) Scriitor romîn, autorul romanului 

„Oțel și pîine“ — Personaj din romanul „Așa s-a 
călit oțelul" de N. Ostrovski. 2) „Atelierul artistului* 
este unul din tablourile acestui pictor clasic romîn— 
Muncitori din metalurgie care efectuează operații de 
ajustare a pieselor metalice. 3) Ramură — Muncitori 
calificați care lucrează în subteran — Fiecare vine 
însoțit de un nou plan de muncă. 4) A sufla lin — Sport 
național — Soția meșterului Manole. 5) Tehnician 
care asamblează diferite părți ale unor obiecte sau 
aparate — A copia. 6) Stabilește timpul de muncă 
(sing.) — Muncitori la calea ferată. 7) Pieptănatul 
lînii — A cresta un carton sau o mucava spre a le 
putea îndoi ușor. 8) Păstor mitologic — Muncitor care 
conduce o mașină sau supraveghează funcționarea ei. 
9) Centru muncitoresc în Banat — Chiuitură. 10) 
Locotenent! — A înlesni — A cunoaște. 11) Posezi — 
Pomadă — Premiat pentru merite remarcabile în 
munca științifică, literară, artistică etc. 12) Tehnicieni 
care coordonează activitatea unor ateliere sau secții 
în fabrici și uzine — Crustaceu. 13) Măiestrie — 
Fontă — Metal prețios.

VERTICAL: 1) Muncitor care face cărămizi — 
Interjecție. 2) Autorul nuvelei „Prima zi de grevă" — 
Loc de muncă într-o uzină. 3) Muncitor calificat care 
lucrează la laminare — Tăcere! 4) în fruntea nume
relor — Ispitiți — La războiul de țesut. 5) Onomatopee 
lacustră — Cele trei schimburi într-o zi de muncă. 
6) Laptele cucului — Pășune — în artă! 7) Le vindecă 
medicul — Indispensabilă croitorului — Pasăre din 
familia acvilidelor. 8) Tînăr care învață o meserie 
lucrînd sub îndrumarea unui meșter — Locul de 
muncă al grădinarului în timpul iernii. 9) Meșteri 
care lucrează obiecte de aramă — A sufla cu aur. 
10) Ție — Personaj feminin din piesa „Puntea de foc“ 
de Boris Romașov — Soare... apus! 11) în vuiete? 
— Nici mai multi, nici mai puțini — A lipsi de apă o 
baltă. 12)...și încă un verb cu același înțeles — Ușă 
mică. 13) Personaj feminin din romanul „Atelierul 
de foc" de Boris Polevoi — Muncitor specialist în 
nituire.

Dezlegarea jocului .TIMP...* apSrat în numărul 
trecut

ORIZONTAL: 1) Trecător — A. i) Iatac 
—- Diac. 3) Miez — Finei. 4) Parapon — 
Ru. 5)1 —• N — Iniția. 6) Nb — Se — 
Oral. 1) Arătura — Ni. 5) Iureș — Ra — T. 
9) Ni — G — Vama. 19) Tabără — Set. 11) 
Eternitate.
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E bine sâ știm/
Povestea unor cuvinte

Cuvintele îșl au, toate, 
povestea lor. Aproape fle
care cuvînt, prin schim
bările suferite de-a lun
gul timpului, ne dă infor
mații prețioase despre 
vremuri foarte vechi. Is
toria vocabularului lumi
nează adesea fapte din 
istoria societății.

Iată ctteva exemple 
luate din cuvintele refe
ritoare la scriere. Mal 
întîl, chiar verbul a scrie. 
E un cuvînt milenar — 
latinii spuneau scribere 
(scriere) și scriptus (scris). 
Cuvîntul acesta a însem
nat la început „a zgîria“, 
„a scrijeli". Asta pentru 
că romanii scriau în 
piatră, zgîriind-o, sau pe 
tăblițe acoperite cu ceară 
în care literele erau săpate 
cu un bețișor ascuțit la 
vîrf. In Orient se scria 
pe foi de papirus, numit 
în grecește hartes. de unde 
cuvîntul nostru hîrtie.

Sau să luăm cuvîntul 
caiet; el se trage din 
franțuzescul cahier, care 
provine la rîndul său 
din latinescul quadernus 
(foaie împăturită în patru)_ 
Sensul cuvîntului latin 
s-a uitat de mult, așa că 
astăzi spunem tot caiet, 
chiar dacă are o sută de 
foi șl nu numai patru!

Dacă romanii zgîriau

piatra sau tăblițele cerui- 
te, grecii, în perioada 
cînd au influențat limba 
noastră, scriau muind 
pana de gîscă în călimară. 
Penița noastră de astăzi 
e de metal, dar sensul 
cuvîntului a fost la în
ceput „pană mică". Con
deiul are un părinte grec 
(condili), care însemna 
„pană", dar condili se 
confecționează și din tres
tie — calami pe grecește; 
de aici cuvîntul călimară, 
adică „vas în care se pune 
un calami“.

Noi spunem astăzi: cer
neală albastră, cerneală 
verde, cerneală roșie. Ar 
părea desigur un non
sens dacă ținem seama 
că cerneală însemna la 
început, după cuvîntul 
său de origine slavă, 
„lichid negru"... Firește 
însă, nimeni nu ne cere 
să vorbim astăzi folosind 
cuvintele cu sensurile lor 
de acum cîteva secole sau 
milenii.

Cînd terminăm descris, 
ne iscălim. Și cuvîntul 
acesta are povestea lui. 
A iscăli provine dlntr-un 
cuvînt slavon care însem
na „a fi de acord", „a 
consimți". In documente
le noastre vechi se folo
seau adesea cuvinte sla
vone ; de pildă, la sfîr- 

șltul contractelor, 
persoanele care se 
angajau declarau 
că sînt de acord cu 
conținutul actului 
și de aceea scriau 
iskalu, adică „con
simt", și apoi sem
nau. Pentru că 
acest cuvînt se 
scria înainte de 
semnătură și oame
nii au uitat cu 
timpul limba sla
vonă. a iscăli a de
venit sinonim cu 
a semna.

Sorin STATI

PĂLĂRIE „Ă LA VALAQUE*

In trecut, filfizonii 
din București consi
derau ca o chestiune 
de onoare să copieze 
întocmai moda pari
ziană.

Ei bine, acum 183 
de ani s-a întîmplat 
ca și portul din țara 
noastră să Inspire pe 
creatorii de modă din 
Paris.

Jurnalul „Galferles 
des Modes" din 1778 
recomanda eleganților 
de pe malul Senei a- 
ceastă pălărie „â la 
Valaque", copiată du
pă pălăriile pitorești 
ale țăranilor de pe 
Bistrița.

CIUDATELE CEASORNIC
Există în India niște construcții imense 

ciudate, datînd din timpuri străvechi, a căr 
destinație n-a fost cunoscută multă vrem 
Este vorba de niște trepte de piatră enort 
și strimte, deteriorate de vreme, mărginind ci 
un zid triunghiular de înălțimea unei ca 
cu mai multe etaje. Orientat spre sud, zid 
cade perpendicular pe un alt zid, constn 
în semicerc, asemănător unui pod de piat 
răsturnat pe care sînt înșirate numeroase cn 
tături. întreg acest complex de construe 
nu reprezintă altceva decît — așa cum s 
stabilit de curlnd — un enorm ceasornic sola 
folosit în timpuri foarte vechi.

Umbra zidului triunghiular care se miș 
o dată cu deplasarea soarelui forma arătători 
iar „podul“ răsturnat cu crestături serv 
drept cadran. Viteza de deplasare a umbi 
pe cadranul acestui original ceasornic era 
patru metri pe oră.

Tot în India se folosea pe vremuri, dre 
ceasornic portativ, un toiag tăiat în opt fe 
pe care erau săpate liniuțe. Fiecare linii, 
a toiagului — corespunzătoare unei anum 
perioade a anului — avea în partea superioa 
o deschizătură în care era vîrît un bețiși 
Umbra acestuia, căzînd pe fața toiagului, 
oprea în dreptul unei liniuțe reprezentî 
cuvenita oră.

Mai existau ceasornice portative alcătu 
în formă de inel sau de brățară, care se purt 
pe deget sau la. mină. Pe partea interioară 
inelului sau a brățării, raza de soare, pătrur 
printr-un orificiu, indica orele însemnate 
niște liniuțe. Și la întocmirea acestor ceas 
nice se ținea seama de poziția soarelui în ar 
mite anotimpuri.

w hm se s® rai s» as sa ac sbs h w hi ei m k Mi i 
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: CITITORI CĂTRE CITITORI 
® Surorile Ana șl Saby Floș, eleve în cl. a Xl-a 
0 șl respectiv a IX-a, Sînnlcolaul Mare, str. S. 
... Barnuțiu nr. 53, reg. Banat, doresc să corespon- 
® deze cu tineri șl tinere și să facă schimb de 
g cărți poștale ilustrate și fotografii ale artiști- 
~ lor de cinema.
s Iconaru Hella, elevă cl. a Xl-a, Brăila, 
■ str. Sebastian nr. 20, dorește să corespondeze 
S pe teme de literatură și să facă schimb d< 
S ilustrate.
a Bulic Ion, Bocșa Romînă, U.C.M.M.A.. 
5 regiunea Banat, dorește să facă schimb de 
B ilustrate și fotografii ale artiștilor de cinema. 
« Bacria Ileana, elevă cl. a X-a B., Școala 

medie nr. 3, Pitești, dorește să corespondeze
W cu colegi și colege din toată țara.
® Vîrtopeanu Mioara, anul II, Școala tehnică 
“ poligrafie, str. Mihail Eminescu nr. 45, raior 
( Wr. Roșie, București, dorește să facă schiml 
a de ilustrate șl să corespondeze cu tineri și 
E tinere.
j Doresc să facă schimb de ilustrate, fotografi’ 
« ale artiștilor și să corespondeze pe teme d< 
■ literatură, școală și altele, următorii elev: 
g din Balș:
„ Săndulescu Camelia și Săndulescu Tanți 
>8 str. D. Gherea nr. 85; Cruceru Eufrosina 
H str. 23 August nr. 56; Pietraru Esamanga 
„ str. P. Șapcă nr. 34; Gagiu Doru, str. P. Șapei 
■ nr. 112; Săndulescu Lenuța, str. Ilie Pintilii 
s nr. 22; Ilinca Constanța, str. N. Bălcesci 
J nr. 98.
S Zîmbrea Radu, elev, Tr. Măgurele, str. 1 Ma 
® nr. 6, dorește să corespondeze pe teme d< 
5 filatelie și în general pe diferite teme și si 
H facă schimb de Ilustrate.
m Lădaru Nicolale și Clubotaru Nițică, elev 
“ cl. a Xl-a, Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 7 
J doresc să corespondeze pe diferite teme și si 
w facă srhimb de ilustrate.I W ® ȘHSWaWMHiKȘSKKSi



Educație pentru toate vîrstele

TRICICLETA
Era o frumusețe de tricicletă. Avea șaua roșie, 

roțile și ghidonul erau albastre. Avea sonerie șl tar. 
Iar dedeasupra roților din spate, unde stăteau adăpos
tite cu grijă, în casa lor de piele, uneltele păreau 
că spun: „n-aveți nici o grijă, sîntem aici, nu-i chip 
de rămas în pană".

După cum se vede, tricicleta nu era o jucărie oare
care, ci însăși desăvîrșirea căreia îi plăcuse să ia 
înfățișarea unei triciclete.

Pe tricicletă stătea fetița. Avea cinci ani, rochiță 
roșie, ochi albaștri și apăsa pedalele cu pantofiorli 
ei albi. Nu era o fetiță obișnuită, ci însăși întruparea 
fericirii căreia îi plăcuse să ia înfățișarea unei fetițe 
cu tricicletă.

Iar pe bancă stătea mătușa. împungea aerul cu 
andrelele, număra ochiurile, o privea din cînd în 
cînd pe fețiță și părea în totul asemănătoare cu 
celelalte bunici și mătuși din grădină. Fetița se plimba 
în sus șl-n jos cu o viteză amețitoare. Ieșea uneori 
pe stradă, dar peste o clipă apărea din nou pe alei. 
Mătușa n-o oprea. Era pare-se o fetiță cuminte, în 
care se putea avea toată încrederea.

La început copiii s-au uitat cu admirație la trici
cletă. Dar cum fiecare copil avea jucăriile lui (nu 
duc ei lipsă de jucării în această țară șl-n aceste locuri), 
au privit ce-au privit și s-au întors fiecare la ale sale. 
Rămasă fără spectatori, fetița se cam săturase să 
tot dea ocol grădinii. împingea pedalele cu mai 
puțin entuziasm. Roțile abia se mișcau. Atunci a 
apărut în calea ei fetița cu păpușa. Avea tot cinci ani, 
cea mai frumoasă păpușă din lume și privea cu 
interes la tricicletă.

Fiecare vîrstă își are înțelepciunea ei. La cinci ani, 
nici o fetiță care are tricicletă sau o păpușă nu simte 
nevoia tratativelor. Pe scurt, fără multă vorbă, fetița 
cu tricicleta a primit păpușa, care, în momentul 
următor, a devenit obiectul și subiectul unui joc 
nespus de atrăgător. Iar cealaltă fetiță, încredințată 
că și-a lăsat păpușa în mîlni sigure, s-a urcat pe tri
cicletă, pregătindu-se pentru călătorii pasionante.

Dar atunci, ca zvîrlită de un resort, a zvîcnit de 
pe bancă mătușa. într-o clipă a ajuns lîngă cele două 
fetițe. Nepoata a fost violent admonestată. Trici
cleta era jucăria ei, era cumpărată pentru ea. O 
asemenea tricicletă nu poate fi. nu trebuie dată 
nimănui. Se poate strica. Un copil cuminte trebuie 
să păstreze pentru el ceea ce este al lui. Păpuși se mai 
găsesc; chiar și fetița are acasă păpuși la fel de fru
moase. Dar o tricicletă ca aceasta!...

Al meu — spunea mătușa — pentru mine, al ei, 
pentru ea, al lui, pentru el... fiecare pentru sine. 
Astfel, fetița cu păpușa a fost dată jos de pe tri 
cicletă. Fetița cu tricicleta a înapoiat păpușa. Au 
început să plîngă. Nu mai semănau cu două fetite 
înțelepte. Dar nici mătușa nu mai semăna cu toate 
mătușile. Ea se metamorfozase sub ochii noștri. Acum 
părea însăși întruchiparea blestematei mentalități a 
proprietății private, zdrobind mugurul prețios al 
generozității care înflorise în inimile unor fetițe 
de cinci ani.

Fără să bănuiască răul ce.-l face, ea împiedicase 
zborul tricicletei spre însoritele ținuturi ale simpatiei 
omenești, îndreptîndu-i roțile spre țărmurile cenușii 
ale egoismului șl meschinăriei.

Fără îndoială că școala ce-și va deschide peste doi 
ani porțile în fața fetiței cu tricicleta va ști să în
drepte cu pricepere ceea ce vor fl stricat alții, căci 
fetița Irăiește într-o lume care-i încurajează elanurile 
generoase. Dar pentru că este mai ușor să educi 
decît să reeduci și pentru că primii ani ai copilăriei 
poartă temeinic pecetea educației primite în familie, 
m-am gîndit să vă relatez întîmplarea de mai sus.

Sen ALEXANDRU

De vorba cu medicul
PIATRA LA FICAT (II)
Profilaxie ?i

espectarea igienei ali
mentare și o activitate 
corporală chibzuită, e- 
vitarea vieții sedenta

re și combaterea ei prin 
mișcare și plimbări sînt pri
mele măsuri de luat pentru 
profilaxia bolii. De aseme
nea se va evita îmbrăcămin
tea prea strimtă care apasă 
pe regiunea ficatului (de pil
dă, centurile prea strimte șl 
înalte la femei). Vom com
bate constipația (cu ajutorul 
laxativelor). Pe cit posibil, 
vom evita emoțiile.

Tratamentul prescris de me
dic are în vedere atît opri
rea crizei, care este foarte 
chinuitoare pentru bolnav, 
cit șl tratamentul general în 
afara perioadelor de criză.

în timpul colicelor sînt 
indicate, pentru calmare, in
jecții cu Papaverină și Atro
pină, precum și pastile de 
piramidon sau antlnevralgi-

JMUU vă sfătuiește.

MODA Pulovere 
sport

Răspunzînd cerințelor formulate 
de cumpărători, industria ușoară a 
luat In studiu și a realizat noi modele 
de îmbrăcăminte din tricot plușat din 
fire sintetice, pentru bărbați.

Astfel, pentru sezonul viitor, fa
brica „Adesgo“ va produce diferite 
modele de veste și pulovere bărbătești 
dintr-un tricot plușat de o calitate 
comparabilă cu cele mai bune pro
duse străine.

Practice, aspectuoase, modeme ca 
linie, produsele pe care le-am văzut la 
biroul de creație al fabricii vor avea

fără îndoială succes mai ales în 
rindurile tineretului sportiv.

Modelele reproduse alăturat ilus
trează cele două tendințe principale 
în moda puloverelor bărbătești. Unul 
(foto 1), din tricot plușat maron, 
prezintă clasica răscroiala în V. 
Celălalt e de culoare verde oliv și are 
răscroiala modernă, dreaptă (foto 2/.

fl

COLȚUL COSMETICIENEL

Mierea de albine și utilizarea ei în cosmetică

Proprietățile curative ale mierei 
sînt cunoscute încă din antichitate. 
Egiptenii foloseau acum 3500 de 
ani mierea de albine pentru a vin
deca unele boli de piele, iar în vechi 
hrisoave medicale rusești se pome
nesc rețete în compoziția cărora 
Intra mierea.

în cosmetica modernă mierea își 
are locul său bine stabilit, consta- 
tlndu-se, în urma unor îndelungate 
cercetări și experiențe, că ea are 
efecte foarte bune și directe asupra 
pielii: o hrănește, îi dă rezistență

tratament
ce. în crizele foarte puterni
ce sînt necesare injecțiile de 
Pantopon sau Diiauden-A- 
tropină. După criză se aplică 
căldură pe regiunea dure
roasă: pernă electrică, ter- 
mofor sau sticle cu apă caldă. 
Este de asemenea recoman
dabil ca după criză să se 
facă bolnavului clisme cu 
mici cantități de apă caldă, 
în prima zi după criză bol
navul nu va consuma decît 
ceai, iar în zilele următoare 
zeamă de fructe, orez sau 
griș fiert în apă, apoi se 
adaugă treptat compoturi, 
pesmeți, pire de mere, lapte 
bătut.

în afara perioadelor de cri
ză și pentru a preveni repe
tarea lor, se va lua de două 
sau de trei ori pe zi după 
masă cite o tabletă de Spas- 
rnoverin și se va aplica căl
dură.

Regimul alimentar trebuie 
să fie sărac în grăsimi, iar 
carnea se va consuma în can
tități moderate. In general 
sînt interzise mîncărurlle 
prăjite în grăsimi, carnea de 
porc, peștele gras, creierul, 
mezelurile grase, gălbenușul 
de ou, supa de carne, varza, 
fasolea, mazărea uscată, con
dimentele, brînzeturile grase, 
băuturile alcoolice, .cafeaua, 
băuturile reci. După masă, 
de trei ori pe zi, se iau cîte 
una pînă la două tablete de 
Decol sau, dimineața pe ne- 
mîncate, cîte o linguriță de 
Peptocolin în jumătate pahar 
de apă călduță, după care 
bolnavul va sta culcat pe 
partea dreaptă timp de 20 
de minute. După cel puțin 
două luni de la criza dure
roasă se poate face cu mult 
folos — dar numai după con
sultarea medicului specia
list — o cură de ape mine
rale.

Pentru a preveni stagnarea 
bilei se recomandă luarea 
meselor la intervale regulate. 
Acestea trebuie să fie în can
tități reduse și să aibă va
lori calorice mici.

Dr Silviu GHEREA

și suplețe, întîrziind în felul acesta 
apariția ridurilor. în cosmetica mo
dernă mierea se folosește cel mai 
mult în compoziția măștilor. Iată 
cîteva rețete:

1) Pentru ten uscat: masca obiș
nuită dintr-un gălbenuș de ou fre
cat cu o linguriță de untdelemn 
și o linguriță de miere o întindem 
pe față și pe gît șl o spălăm după 
20 de minute cu ajutorul apei căl
duțe, clătind apoi cu apă rece.

2) Pentru ten gras: vom folosi 
o mască astringentă dlntr-un albuș 
de ou bătut spumă, căruia i se 
adaugă două lingurițe de miere 
și 11/2 linguriță de zeamă de lă- 
mîle. Masca se păstrează pe față 
15-20 de minute și se scoate cu 
apă călduță.

3) Pentru ten deshidratat sau veș
tejit: frecați un gălbenuș de ou cu 
o linguriță de smîntînă și li/a 
linguriță de miere și păstrați pe 
obraz acest amestec timp de 20 de 
minute; spălați apoi obrazul cu apă 
călduță și clătiți cu multă apă rece.

4) Pentru a odihni și hrăni pielea,

în special după un guturai sau gripă: 
bateți un albuș de ou spumă și ames
teca ți-1 cu două lingurițe de miere 
și făină pînă obțineți o pastă moale 
pe care o întindeți pe obraz și o 
scoateți după 20 de minute cu apă 
călduță. Această mască convine 
unui ten normal sau gras. La ten 
uscat se va folosi în asemenea împre
jurări o mască făcută din făină de 
secară amestecată cu untdelemn 
călduț și miere pînă se obține o 
pastă moale ce se folosește la fel 
ca precedenta.

5) Pentru îngrijirea și întreținerea 
mîinilor, în special cînd pielea este 
uscată și crăpată, folosiți următorul 
amestec: grăsime de porc (de lîngă 
rinichi) 60 gr, măduvă de vacă 
60 gr, untdelemn de măsline 15 gr, 
miere 15 gr. Grăsimile se pun 
la topit în baia de aburi, după 
care se adaugă uleiul, se strecoară 
printr-un tifon și se amestecă cu 
mierea. Se păstrează în borcan bine 
închis, ținut la loc răcoros.

Georgeta MĂLIN

înainte de aplicarea măștii, obrazul este sunus unei băi de aburi.



„GABLONZ" -
URY BEN ADOR.

magazin universe!

.GABIONS’
MAGAZIN UNIVERSEL

Așa cum s-a spus, „Gablonz" este o 
virulentă cronică antiburgheză, un 
roman care denunță convingător falsi
tatea gab lomurilor... umane. Ury 
Benador a creat cîțiva eroi de remar
cabilă autenticitate, prin intermediul 
cărora luăm cunoștință de unele la
țuri ale societății burgheze, poate 
mai puțin zugrăvite în literatură. 
Cu Marcu Moise, Avramuț Smochi
nescu și Gheorghe Cristea Bujor 
autorul ne introduce în lumea spo
liatorilor, a speculei și a bursei negre, 
care se întinde de la micul speculant 
și exploatator pînă la cercurile marii 
finanțe. Dar „Gablonz" nu reprezintă 
numai un tablou al afacerilor ne
curate pe care le învîrtesc numiții 
Marcu Moise, Smochinescu și Cristea 
Bujor. Exploatarea implică, bine

înțeles, exploatați și metode de exploatare. Către acestea își îndreaptă 
autorul cu osebire atenția, făcînd ca romanul său să dobîndească 
o și mai pregnantă semnificație socială. Prezentînd relațiile ce 
se stabilesc între Avramuț Smochinescu, de pildă, și bătrînul 
comis-voiajor Mișu Horowitz, care mai credea în iluzia „milei" 
și „înțelegerii" patronului de aceeași naționalitate, scriitorul 
divulgă caracterul mincinos al pretinsei unități naționale pe dea
supra claselor, pe care burghezia a folosit-o în scopurile cele mai 
diversioniste.

Tipurile de afaceriști create de Ury Benador, realizate mai ales 
în cadrul monologului interior, dezvăluie o esență comună: pofta 
nemăsurată de îmbogățire. Dar fiecare se manifestă în împrejură
rile vieții altfel: Avramuț este de o volubilitate zgomotoasă, laș, 
perfid și lingușitor, umil față de potentați, disprețuitor față de 
sărăcime; în schimb colonelul Gheorghe Cristea Bujor afișează 
o înțepenită morgă aristocratică, este orgolios, tiranic (participă la 
reprimarea răscoalelor din 1907 și la înăbușirea grevei generale), de 
o rece condescendență, cu afabilități extrem de rare și atunci vădit studiate, teatrale.

Cu același profund simț al realității i-a văzut scriitorul pe 
oamenii umili, nevoiași, ca Mișu Horowitz. Aici viziunea sobră, 
obiectivă, e nuanțată de un lirism învăluitor, compasiv pînă la 
sentimentalitate. Descoperim în evocarea familiei sărmane a bătrî- 
nului comis-voiajor poezia tragică a existențelor strivite, a ființelor 
candide, nevinovate, din care capitalismul a făcut victimele sale 
de fiecare zi, de fiecare oră.

Adevărata luptă împotriva exploatării o exprimă alți eroi, 
muncitorii Dumitru Udrea, Broder, Herczeg, Bîrlădeanu, inte
lectuali ca Moscu Navon. Deocamdată însă ei apar episodic, iar 
în v'timul capitol, destul de confuz și schematic. Probabil că 
profilurile lor urmează a fi conturate în volumul al doilea, unde 
îi așteptăm în prim-plan.

„Gablonz" — magazin universel se impune atenției noastre 
prin puternicul său spirit antiburghez, prin cele cîteva memorabile 
figuri amintite, care atestă încă o dată, subliniat, calitățile scri
itorului Ury Benador de cunoscător al sufletului omenesc.

Se filmează o nouă secvență din filmul „Post-restant". „Eroul" ei e 
arhitectul Dan Vasiliu (interpretat de Ion Dichiseanu).

„POST-RESTANT" LA ONEȘTI

Al. SÂNDULESCU

Onești, cvartalul X, blocul Y, 
apartamentul Z... O adresă nouă, 
ca și orașul nou-născut pe melea
gurile Moldovei.

Aci a poposit de cîteva săptă- 
mtni o echipă de filmare de la

studioul cinematografic „Bucu- 
reștl“. în mijlocul constructo
rilor și locuitorilor orașului nou 
Onești se nasc imaginile unei 
noi comedii cinematografice ro- 
mînești. Filmul „Post-restant“,

hGENDa
CINCI PREMII LITERARE a 

obținut romanul Iui Jorge Ama
do „Gabriela" și, după cum 
anunță gazeta „O globo", roma
nul a ocupat de asemenea primul 
loc la „Festivalul scriitorilor 
brazilieni din anul i960". Din
colo de tonurile orbitoare ale 
coloritului național, dincolo de 
intriga extrem de complicată ce 
se desfășoară într-un orășel din 
„țara cacaoulul" — din sudul 
statului Bahia — în romanul 
„Gabriela", a cărui principală 
eroină e o tînără mulatră, se 
profilează puternic procesele eco
nomice șl istorice caracteristice 
întregii vieți contemporane a 
Braziliei.

UN SALUT CORDIAL DIN 
PARTEA LUI STRAVINȘKI se 
Intitulează articolul apărut în 
revista sovietică „Ogoniok" sub 
semnătura compozitorului Tihon 
Hrennikov. Cu ocazia „Festiva
lului muzical internațional" de 
la Los-Angeles (S.U.A.) grupul 
de compozitori sovietici invitați 
l-aii întîlnit pe marele compo
zitor Igor Stravinskl, plecat în

DISC lucrării este transmisă 
de către cei doi nea
semuiti artiști ai artei
interpretative
nești într-un
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SUITA NR. 1 PENTRU 
ORCHESTRĂ, OP. 9, a- 
ceastă lucrare din pri
ma perioadă de crea
ție a marelui George 
Enescu constituie cel 
mai grăitor exemplu 
de modul în care 
genialul muzician 
știa să introducă în 
creația sa simfonică 
melosul popular ro- 
mînesc fără să ape
leze direct la citate 
folclorice. Compusă 
puțin timp după „Oc
tetul pentru coarde" 
și cele două „Rap
sodii romîne“, „Suita 
pentru orchestră", în 
prima parte („Prelu
diul la unison"), ne 
relevă dăruirea melo
dică a lui Enescu. 
Este șl unicul caz în 
întreaga literatură

muzicală universală 
cînd se întrebuințează 
o melodie la unison 
într-o construcție sim
fonică de amploare.

Meritul acestui disc 
de 25 cm (33 turații pe 
minut), editat de „E- 
lectrecord11 cu prilejul 
celui de-al II-Iea Con
curs și Festival inter
național „George E- 
nescu", constă în im
portanța sa documen
tară remarcabilă. 
„Suita" este dirijată 
de George Enescu în
suși. Gravura a fost 
realizată după recon- 
diționarea unei înre
gistrări mai vechi.

SONATA NR. 2 IN FA 
MINOR PENTRU PIAN 
$1 VIOARĂ, OP. 6, 
a ocazionat editarea 
unul disc mediu (33 
turații pe minut) care 
de asemenea poate fi 
considerat un docu
ment enescian. Sonata 
este înregistrată în 
interpretarea la vioară 
a compozitorului, la 
plan fiind Dinu Li- 
patti. Delicata poezie a

comun perfect
jugat.
în Fa

.Sonata 
minor'

romî- 
efort 
con- 

nr. 2
este

privită ca o creație 
în care pentru prima 
oară se atestă cu tărie 
personalitatea plină 
de originalitate a lui 
George Enescu. Chiar 
compozitorul notează 
în „Amintirile'1 sale: 
«...pornind de la a- 
ceastă „Sonată11 am 
fost eu însumi».

„Sonata în Fa mi
nor" este întîia lu
crare instrumentală de 
cameră romînească în 
care formele muzicii 
culte transfigurează 
cu o artă majoră mo
tivele și intonațiile 
ciutului popular.

SONATA NR.3 IN LA 
MINOR PENTRU PIAN 
Șl VIOARĂ, OP. 25 
(IN STIL POPULAR RO- 
MÎNESC), compusă de 
George Enescu în 1929 
reprezintă! un alt mo
ment, evoluat, de asi
milare și transpunere 
în forme artistice ne
pieritoare a melodi
ilor populare. Diver
sele modalități de 
colorit ale viorii caută 
să sugereze cît mai 
apropiat eîntul lăută
resc. Chiar și acom
paniamentul pianului 
capătă pe alocuri re
zonanța țambalului și 
a cobzei. Șl acest disc 
este „recondiționat", 
înregistrarea are o va
loare de neprețuit. 
Interpretarea aparțl- 
nînd lui George 
Enescu (vioară) și 
Dinu Lipatti (plan).

PIESA DE CONCERT 
PENTRU ALTO $1 PIAN 
vine să completeze 
seria de discuri edi
tate de „Electrecord" 
cu prilejul festivalu
lui. In această în
registrare ÎI putem 
asculta pe Enescu, de 
astă dată ca pianist, 
acompaniindu-1 pe A- 
lexandru Rădulescu, 
virtuos al violei. In
terpretarea este exem
plară, avînd meritul 
de a ne transmite 
direct simțirea com
pozitorului.
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după scenariul lui Octavian Sava, 
în regia lui Gh. Vitanidis, este 
consacrat visurilor înaripate ce 
însuflețesc noua generație de con
structori din țara noastră.

Eroul? Un tînăr inginer inova
tor, timid și nedlbaci în viața sa 
personală, dar talentat construc
tor și Incorigibil visător, pe nume 
Pulu Crintea (în viața particulară 
Iurie Darie). în locuința liniș
tită, plină de tot felul de insta
lații automate și vegheată de 
placidul Mitică (în viața parti
culară... robot), locuință pe care 
Crintea o împarte cu ușuraticul 
arhitect Dan Vasiliu (Ion Dichi
seanu), va pătrunde într-o bună 
zi dragostea, mai întîi sub forma 
unei scrisori cu „adresantul necu
noscut" șl apoi sub chipul Lllia- 
nei, o doctoriță începătoare.

Peripețiile sînt greu de poves
tit: e vorba doar de un film și 
încă de o comedie! Esențialul e 
însă faptul că în cele din urmă 
va învinge nu mentalitatea celor 
abili în „aranjamente" cp viața, 
ci concepția înaintată a ingineru
lui Crintea, care visează o fericire 
pe măsura zilelor noastre, adică 
împletită cu fericirea tuturor.

Bogat în situații comice, în 
gaguri și în surprize specifice 
cinematografului, scenariul fil
mului „Post-restant" oferă inter
pretilor posibilități deosebite de 
valorificare a umorului. Distri
buția aduce, alături de actorii 
pomeniți mai sus, numele lui 
Grigore Vasiliu Birlic, Al, GIu- 
garu, Vasile Tomazian, Coca 
Andronescu etc. Și încă un atu: 
imaginea în culori (operatori: 
Aurel Kostraklevicl și Nicolaie 
Girardi) menită să dea poezie 
„amalgamului de visuri și beton" 
care este orașul tînăr, construit 
de eroii filmului.

emigrație din Rusia țaristă. 
Acesta i-a poftit la locuința sa 
pe reprezentanții muzicii sovie
tice care l-au invitat pe ilustrul 
muzician în Uniunea Sovietică. 
Stravinșki a primit cu bucurie 
să-și revadă patria în cursul 
anului viitor, sperînd să-și poată 
serba a 80-a aniversare la Mos
cova.

La 17 iunie anul acesta condu
cerea Uniunii compozitorilor 
sovietici l-a felicitat pe Igor 
Stravinșki cu ocazia zilei de 
naștere. Marele compozitor a 
răspuns: „Sînt adînc mișcat de 
felicitările dv. Bucuros să vă 
revăd anul viitor la Moscova. 
Cu prietenie, al dv. Stravinșki".

In fotografie: Tihon Hrenni
kov, Igor Stravinșki și K. A. 
Kara-Karaev.

VOCEA POEȚILOR. în Uni
unea Sovietică s-a editat o 
întreagă serie de mici discuri 
microsîllon intitulată „Vocea 
poeților". Maiakovski spunea 
încă acum treizeci de ani: 
„Cer mai tare decît violoniștii 
dreptul la discul de gramofon". 
S-au înregistrat: „Grenada" citi
tă de autor (Mihail Svetlov), 
„Versuri de iubire" în lectura Iui 
Stepan Scipaciov. De asemenea 
în aceeași serie și alți autori 
își citesc operele: Leonid Mar
tinov, Semen Kirsanov, Alek
sandr Prokofiev. Studioul unio
nal de înregistrări pe discuri 
pregătește noi ediții din operele 
iui Aleksandr Tvardovski, Ilya 
Ehrenburg, Robert Rdjdestven- 
ski și alții.

REPATRIE
REA CENU
ȘII LUI HEIN
RICH MANN 
a avut loc în 
cursul acestui 
an, cînd urna a 
fost depusă la 
cimitirul „Do
rothea" din 
Berlinul de
mocrat, ală
turi de cele 
ale lui Fichte,

Hegel, Becher șl Brecht. Repu
blica Democrată Germană a
îndeplinit astfel voința celui 
care proclama acum un sfert de 
veac: „Literatura se îndreaptă 
în mod Irezistibil către munci
tori, căci ei respectă umani
tatea și apără cultura".

In fotografie: Heinrich Mann.
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DE ICI, DE COLO...

"LEAC” PENTRU...ȘOMAJ. Revista 
americană ”San Francisco Examiner” 
jonsideră că a descoperit un mijloc 
aficace pentru curmarea șomajului în 
3.U.A. ’’Șomajul s-ar reduce - scrie 
revista - dacă s-ar introduce într-o 
năsură mai mare munca manuală".

De unde se vede, încă o dată,că 
’teoriile" capitaliștilor și progre
sul tehnic nu fac casă bună.

CONDIȚIE "SINE QUA NON". Lucră
rile pentru construirea avionului 
le transport cu reacție HFB-J14 au 
tost sistate recent la uzinele din 
îamburg. Motivul: lipsa de credite. 
La cererea firmei constructoare de 
i i se avansa sumele necesare, s-a 
șrimit următorul răspuns oficial: 
’începeți producția de avioane de 
război si veți primi creditul soli- 
STfăPT-------

17.000.000 DE AMERICANI își de- 
iică o parte importantă a...epider- 
aei lor, tatuajului. Cele mai frec- 
rente tatuaje sînt cele înfățișînd 
) inimă străbătută de o săgeată.
„ PENTRU FIECARE OM...UN ȘOARECE, 
in Anglia, la o populație de circa 
>2.ooo.ooo locuitori există un nu- 
aăr corespunzător de rozătoare.

STATUIA DE BRONZ A LUI 
BUDHA, de lîngă Tokio, cîntărind 
163 de tone, va fi reașezată pe un 
piedestal de beton și oțel, spre a fi 
ferită de urmările cutremurelor.Prin 
cele două ferestre din spatele uria
șului de bronz, vizitatorii — care 
pătrund acolo printr-un tunel sub
teran — pot privi împrejurimile.

ZIUA MĂRII este sărbătorită în R.P. Polonă 
după obiceiurile tradiționale. Anul acesta a 
avut loc în portul Kolobrzeg o serbare la care 
a participat ca de obicei însuși... Neptun, „stă- 
pînul mărilor".

^OLONARI
FOLOMARI
FOLONARI

FOLOMARI
FOLOMARI

BĂTRÎNUL VULCAN 
ETNA din Sicilia a devenit 
în ultima vreme deosebit de 
activ. Trîmba uriașă de fum 
din fotografie este edificatoare.

ACCIDENTUL DE CIRCU
LAȚIE produs recent la Nea- 
pole (Italia) a stîrnit o vie in
dignare în rîndul cetățenilor 
orașului. Deși întreprinderea 
de tramvaie a fost acuzată în 
repetate rînduri că menține în 
circulație autovehicule înve
chite și stricate, care pun în 
pericol securitatea călătorilor, 
avertismentele nu au fost lua
te în seamă. Urmarea: tro
leibuzul din clișeu, nemai- 
funcționîndu-i frînele, a intrat 
în mijlocul pietonilor, omorînd 
trei persoane și rănind alte 21.

EVUL MEDIU ÎN 1961... Pe străzile 
Londrei au apărut două personaje în costume 
„oarecum" anacronice: e vorba de doi ac
tori — G. Sheridan și David Silver — care, 
avînd de interpretat într-o piesă rolurile 
unor cavaleri medievali, au parcurs drumul 
spre teatru îmbrăcați în armuri.

FLACĂRA
evisfă soclal-poliflcă 
și IHerar-arliitlcă
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DUPĂ CONCEDIU

gestii și reclamați!!
Desen de V. CRIVĂȚ

UMORTELEVIZIUNE TIP OCCIDENTAL

PROGRAMUL I: pentru tinerii sub 16 ani.

■■■■■■■MMMM

PROGRAMUL II: pentru persoane de la 
16 ani in sus.

(Din .-evista „Wochenpost” — R. D. G.)

■■■■■■■MMMBBBBBBBMBBBBMHMMMMM

— Iar au încurcat lămpile I

N. CLAUDIU

LA TEATRUL DE PĂPUȘI

ZOOLOGICCOLTUL

CIANKAIȘISTUL LA O N U

Cuvîntul „Ieșire" ma îngrozește în ultima vreme,

Desene de Rik AUERBACH

Desen de N. GHENADIE

Sincronizare perfectă.

Desen de Emanoil MIHĂILESCU

— spunea 
un punct de

— Tocmai

iepurele că vine la dv. cu 
vedere critic...
mi l-am însușit!...

— Heeei! Domnu' 
de la etaj, fii atent 
cum stropești!!

— Era învățat, v'or- 
bea, dar... n-a avut nici 
un gust.


