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Prezidiul adunării festive organizate 
de Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. șî Comitetul Executiv a 
Sfatului Popular al Capitalei, con
sacrate sărbătoririi zilei de 7 Noiem
brie, cea de-a 44-a aniversare a Ma
rii Revolujii Socialiste din Octombrie.

Sărbătorirea celei de-a 44-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a constituit o nouă și 
impunătoare manifestare a forjei și 
voinjei de pace a Uniunii Sovietice. 
Imaginile înfățișează aspecte de la 
demonsfrajia oamenilor muncii din 
Moscova (fotografia din dreapta) și 
din timpul paradei militare (fotogra

fia de jos).



SOLEMNITATEA DECORĂRII 
TOVARĂȘUL UI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Miercuri dimineața la Palatul R.P.R. a avut loc 
solemnitatea decorării tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a zilei sale de naștere.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este felicitat de ofelarul 
Ștefan Tripșa, de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Erou al 

Muncii Socialiste.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej primind tnalfa distincției
Medalia de Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romtnă „Secera și Ciocanul" — conferită 

pentru a doua oară.

Gheorghe Maffei, președintele G.A.C. din Țlbucani, 
regiunea Bacău, tl felicită pe tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. Reprezentanții organizației de pionieri felicită pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
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In timpul dificilelor lucrări de montai ale cupolei.

Detaliu arhitectural.



O
 noua podoaba din beton, 

metal și sticlă se va a- 
dăuga în curînd la salba 
frumuseților arhitectonice 

ale Capitalei patriei noastre. 
Este vorba de pavilionul central 
al viitoarei Expoziții a economiei 
naționale a Republicii Populare 
Romîne, amplasata în Piața 
Scînteii.

Impresionant prin linia sa ar
hitectonică — originală, simplă 
și îndrăzneață — ca și prin di
mensiunile sale, pavilionul repre
zintă un frumos succes al pro- 
iectanților și constructorilor noș
tri care au răspuns astfel cu 
cinste sarcinii trasate de partid 
și guvern.

Prin pereții de sticlă ai pavilionului...



Construcția, circulară, este amplasată pe 
un spațiu de circa 11.000 metri pătrați din 
totalul de 106 hectare cite au fost afectate 
viitoarei expoziții (cu toate pavilioanele și 
spațiul verde aferent). Diametrul exterior al 
pavilionului măsoară 125 de metri, iar cel al 
imensei calote sferice — peste 90 de metri, 
înălțimea maximă este de circa 41 de metri.

Problema creării unui spațiu cît mai 
cuprinzător pentru prezentarea exponatelor 
a fost rezolvată prin construirea'a trei galerii 
inelare la nivele diferite și care laolaltă cu 
platoul central asigură un spațiu de circa 
20.000 metri pătrați (față de 3.000 metri 
pătrați ai pavilionului de mostre din Parcul 
de cultură și odihnă). Opt grupe de scări 
spațioase și două monșarje pentru ridicarea 
pieselor grele asigură circulația între cele 
patru nivele ale pavilionului. La nivelul 
platoului central, în ringul exterior, spațiul 
afectat birourilor, grupurilor sanitare și 
posturilor TRAFO (instalații pentru iluminat 
și forță) este de trei mii de metri pătrați, 
adică cît ar fi necesar construirii unui bloc 
cu circa 60 de apartamente.

Construcția a „înghițit" printre altele: 
12.000 m c de beton monolit, 3.000 m c de 
beton prefabricat, 10.000 mp de geamuri; cît 
privește metalul, numai cel folosit la cupolă 
este în greutate de 320 de tone (fără a pune 
la socoteală tabla de aluminiu cu care este 
acoperită cupola).

în cursul executării lucrării, constructorii 
au fost puși adesea în fața unor probleme 
grele și complicate. Așa a fost de pildă execu
tarea la sol a imensei cupole din țeavă me
talică și apoi ridicarea ei la nivelul fixat, 
cu ajutorul preselor hidraulice (80 de ore a 
durat operația ridicării). Executarea sudurilor 
și mai ales controlul lor continuu au pus de 
asemenea constructorilor probleme noi; la 
inelul de bază probele de control s-au făcut 
prin metoda gamagrafierii (cu ajutorul izo
topilor radioactivi).

Pentru rezolvarea operativă a unora din

Fragment din uriașul evantai ci 
raza de 45 de metri.

multele probleme ce s-au pus au fost ere 
ateliere chiar pe șantier, ceea ce a contrib 
— alături de mecanizare — la obținerea u 
buni indici de productivitate. Așa se și expl 
de ce execuția unei lucrări de asemenea j 
porții n-a durat mai mult de șapte luni

O seamă de probleme puse de constr 
ție, de realizarea unor indici calitativi su 
riori au fost rezolvate și prin utilizarea u:

Tinichigeria nu e meserie 
ușoară.



Lucrări de finisaj la balustradele scărilor inferioare.

noi produse, ca de pildă asfaltul mozaicat 
folosit la pardoseli, vopsele pe bază de epoxii 
(din familia materialelor plastice) și vopsele 
anticondens, realizate chiar pe șantier, mor
tare plastice P.V.A. utilizate la tencuirea 
stîlpilor etc.

Cu deosebită pricepere au rezolvat con
structorii problema acusticii sălii, a înlătu
rării, adică, a efectelor reverberațiilor și 

ecourilor care într-o sală de dimensiunile și 
forma noului pavilion ar fi fost aproape de 
nesuportat. în acest scop atît intradosul 
cupolei cît și alte suprafețe interioare au 
fost tratate cu ecrane fonoabsorbante.

Luminosul pavilion, această admirabilă 
realizare a constructorilor noștri, se va 
întîlni nu peste multă vreme cu realizări 
ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 

din toate ramurile de producție ale econo
miei noastre. Realizatorii viitoarelor expo
nate se vor simți desigur stimulați să depună 
noi eforturi pentru ridicarea nivelului cali
tativ al produselor lor pentru ca ele să stea 
cu cinste în incinta frumosului pavilion al 
expoziției.

E. DASCĂLU
Fotografii de A. MIHAILOPOL



utomobilul gonea pe șoseaua 
de la poalele Alpilor. Ne 
îndreptam spre orașul ita

lian, Verona.

Ilustrație de I. REBR<

Pe cînd ne apropiam de oraș, 
am fost opriți de doi copii care 
ne-au făcut semn de pe marginea 
drumului. Vindeau fragi și căp
șuni. Roșul aprins al fructelor 
se contura puternic pe fondul 
verde al frunzelor care ornamen
tau coșulețele.

— Nu cumpărați de la ăștia, 
signore — ne preveni Luigi, pru
dentul nostru șofer. La Verona 
o să găsiți căpșuni mult mai fru
moase și-n afară de asta, privi
ți-!.. . — disprețuitor, ne făcu 
semn cu umărul spre hainele flen- 
durite ale copiilor.

Unul dintre ei purta un tricou 
vechi și o pereche de chiloți gal
beni — de altfel toată îmbrăcămin
tea sa — iar celălalt mai avea și o 
bluză soldățească, transformată, 
ce flutura pe trupul lui plăpînd.

Totuși, privind fețele micuțe 
și oacheșe, părul încîlcit și negru, 
ochii iscoditori și curioși ai băie
ților am simțit o inexplicabilă 
simpatie pentru ei. Tovarășul 
meu de drum intră în vorbă cu 
copiii. Erau frați. Niccolo, cel 
mai mare, avea treisprezece ani, 
iar Giacoppo, îndrăznețul care 
se apropiase mai întîi de mașină, 
era cu un an mai mic.

Le cumpărarăm cel mai mare 
coșuleț încărcat cu căpșuni și 
pornirăm mai departe.

Verona ne-a produs impresia unui 
oraș străvechi șl frumos. De pretutin
deni ne întîmpinau ulicioare medievale 
și case fermecător colorate în tonuri 
de galben deschis. Ne amintirăm 
că Verona era patria lui Romeo și 
a Juliettei.

Orașul nu fusese de loc cruțat de 
războiul care abia se terminase. Deși 
bombardamentele îi transformaseră în 
ruine podurile atît de frumoase, totuși 
Verona nu-și pierduse vioiciunea și 
darul de-a încînta privirea.

A doua zl de dimineață plecarăm de 
la hotel să ne plimbăm prin oraș, 
într-o alee, lingă o fîntînă, ne-au 
atras atenția doi miel lustragii ce-șl 
serveau cu multă dibăcie clientela destul 
de numeroasă din jurul lor. Erau cunoș
tințele noastre de ieri. Ne aproplarăm 
de băieți numai după ce constatarăm 
un oarecare răgaz în munca lor. Ne-au 
recunoscut și ne-au zîmbit ca unor 
vechi prieteni.

— Eram convins că meseria voastră 
principală e comerțul cu căpșuni — 
le-am spus eu.

— Avem o mulțime de meserii, sir — 
răspunse cu seriozitate Niccolo — de 
pildă, de foarte multe ori îl conducem 
pe străini prin oraș, le arătăm mormîn- 
tul Juliettei și alte locuri Interesante...

Rostind aceste cuvinte băiatul mă 
privi cu o speranță abia ascunsă.

— Bine—zîmbii eu — atunci arăta- 
țl-ne tot ce merită să fie văzut.

în timp ce vagabondam prin Verona, 
priveam pe furiș la băieți. Era ceva în 
felul lor de a fi care-mi trezea din ce 
în ce mai mult curiozitatea.

Păreau niște copii simpli șl naivi. 
Giacoppo, deși arăta puțin cam palid, 
era totuși un băiețaș vioi șl sprinten ca 
o veveriță. Pe fața lui Niccolo de multe 
ori se strecura un zîmbet cuminte, liniș
tit. Totodată mi se părea că în privirile 
băieților apărea, din cînd în cînd, o

Doi VEK0NE7.I
tainică gravitate. în comportamentul 
lor se făcea simțită o oarecare încordare, 
de parcă ar fi urmărit atingerea unul 
anume țel; era o tensiune neobișnuită 
pentru vîrsta lor, care insufla un res
pect Involuntar.

în cursul săptămînil următoare ne 
întîlnirăm adeseori cu băieții aceștia 
care ne făceau cele mal diverse servicii. 
Fie că aveam nevoie de țigări americane, 
fie că eram în căutarea unul loc Ia 
operă sau doream să aflăm numele 
restaurantului unde se servea ravioli, 
Niccolo și Giacoppo îndeplineau aceste 
misiuni eu promptitudine șl înso
țite întotdeauna de acea serviabill- 
tate prietenoasă care-i caracteriza. Cel 
mai mult ne mira neobișnuita aptitu
dine pentru lucru, rezistența șl ingenio
zitatea lor ieșită din comun. în nămiaza 
mare,sub arșița soarelui, sau pe Inserate, 
cînd răcoarea pătrunzătoare a vîntulul 
ce bătea dinspre munte te îngheța, 
tinerii noștri prieteni lucrau de zor: 
lustruiau pantofi, vindeau fructe, aler
gau cu teancuri de ziare sub braț sau 
călăuzeau grupuri de turiști prin oraș; 
de multe ori fugeau să execute cine 
știe ce comision, folosind orice posibili
tate pentru a lucra ceva și a cîștiga 
cîteva monede. Șl să nu uităm că 
acestea se petreceau într-un oraș a 
cărui viață economică distrusă de război 
nu oferea prea multe ocazii de cîștlg.

O dată, cînd ne întorceam la 
hotel, noaptea tîrziu, într-o alee 
pustie și întunecată am dat peste 
cei doi copii. Niccolo, palid de 
oboseală și, probabil, și din cauza 
alimentației insuficiente, ședea 
pe trotuar cu spatele rezemat de 
un zid. La picioarele lui se afla 
un pachet de ziare nevîndute. 

Giacoppo dormea cu capul spriji
nit de umărul fratelui său. Era 
aproape de miezul nopții.

— Ce faceți aici, la ora asta? — 
i-am întrebat consternat.

Niccolo tresări surprins, aținti 
asupra mea o privire nesigură 
și-mi răspunse:

— Așteptăm ultimul autobuz 
de la Padua, ca să putem vinde 
și gazetele astea.

— Dar, bine, măi băieți, e 
chiar așa de important? ! — am 
exclamat eu. Arătați atît de obo
siți încît trebuia să vă fi dus de 
mult la culcare.

— Noi nu ne plîngem, sir — 
răspunse Niccolo politicos, dar 
totodată cu răceală, căutînd des
tul de evident să oprească aici 
conversația noastră nocturnă.

A doua zi de dimineață, cîn£ 
m-am dus la fîntînă, băieții erau 
la locul lor obișnuit. După ce 
Niccolo îmi termină de lustruit 
pantofii, îl întrebai:

— Ascultă, Niccolo, judecînd 
după cît munciți voi amîndoi 
cred că ați cîștigat o mulțime 
de bani. Cu îmbrăcămintea nu 
cheltuiți mai nimic și apoi mîn- 
cați foarte puțin. Am băgat de 
seamă că mîncarea voastră se 
compune mai totdeauna din pîine 
neagră cu smochine. Spuneți-mi, 
măi băieți, ce faceți cu banii?

Băiatul se roși tot. Era vizii 
mișcat, și-și plecă privirea.

— Probabil că strîngeți ba 
ca să emigrați în America? 
continuai eu.

Niccolo mă privi pe sub spri 
cene și spuse ezitînd:

— Acum avem alte planuri
— Ce planuri?
Un zîmbet îi înflori în colț 

gurii, dînd feței acea expres 
stranie care întotdeauna mă ned 
merea.

— Planuri, sir—se auzi r; 
punsul său evaziv.

— Bine, faceți cum știți. Lu 
plecăm din Verona. Poate că 
fi în măsură să fac ceva pent 
voi înainte de plecare.

Niccolo dădu din cap în sen 
de refuz, însă Giacoppo se ridi 
tentat de oferta noastră:

— Sir—spuse el — noi plecă 
în fiecare duminică la Polet 
în satul nostru, la vreo treize 
de kilometri de aici. De obic 
închiriem biciclete, dar mîin 
dacă sînteți așa de bun, spuneț 
lui Luigi să ne ducă pînă aco 
cu mașina dumneavoastră.

Apucasem să-i promit lui Lui 
că duminică va fi liber. Așa c 
după ce mă gîndii puțin, • ră 
punsei:

— E-n regulă, băieți, mîine a 
să vă duc chiar eu pînă în sa 

Tăcere. Niccolo privi la frat 
său dezaprobativ; acesta, tulb 
rat, îngăimă cîteva cuvinte d 
care reieșea că n-ar fi vrut ; 
mă deranjeze. Am încercat să 
liniștesc cum am putut.

A doua zi de dimineață i 
aflam tustrei în mașină, alergîn



direcția satului Poleto, o mică 
calitate de un pitoresc neobiș- 
it, ce se întindea pe malul 
ui lac adine și albastru pitit 

munți, printre pădurile de 
stani.
Tot timpul îmi închipuisem că 
Poleto vom opri în fața unei 

libe îmbătrînite și abia ținîn- 
i-se pe picioare, așa că vă puteți 
lagina uimirea mea cînd Gia- 
ppo mă rugă să frînez mașina 
igă o vilă splendidă,cu acoperiș 
șu, înconjurată de un zid înalt 
n blocuri de piatră.
Nu-mi venea să cred ochilor, 
să pînă să mă dezmeticesc tine- 
i mei pasageri apucaseră să sară 
in mașină.

— N-am vrea să vă facem s-aș- 
ptați, sir; într-o oră sîntem 
țăpoi. Dacă vreți, puteți să tra- 
sți acolo, la cafenea.
Și dispărură după colțul zidului 

e piatră.
După o scurtă ezitare mă hotă- 

i să-i urmez. Cărarea ducea spre 
portiță frumoasă, din grilaj, 

pasai cu fermitate pe butonul 
rneriei. Peste un minut își făcu 
pariția o fată drăguță,rumenă în 
braji, purtînd ochelari. Am ob- 
;rvat spre surprinderea mea că 
ra îmbrăcată cu un halat alb, 
e soră medicală.

— Am venit cu mașina acum 
îteva minute, împreună cu doi 
ăieți.
Fata zîmbi:
— Da,da. Niccolo și Giacoppo ! 

'oftiți, vă rog, am să vă conduc 
înă sus.
Și cu un gest primitor îmi 

eschise portița.
După ce am traversat un vesti- 

mi răcoros, am dat într-un cori- 
or larg cu podeaua lustruită ca o 
glindă. Pe ambele părți puteam 
ă observ o mulțime de uși vop- 
ite în alb pe care se aflau fixate 
iște tăblițe. Nu mai aveam nici 

m dubiu: era o clinică.
Sora mă conduse la etajul al 

loilea și îmi oferi un loc pe 
,alcon. De aici, în fața ochilor 
nei se desfășura priveliștea în- 
întătoare a grădinii umbroase și 
uciul albastru al lacului. Fata 
și duse degetul la buze și din 
>chi îmi arătă spre fereastra ce 
ie găsea alături de noi.

în cameră se aflau băieții mei 
a patul unei fete de vreo două- 
:eci de ani. Aceasta ședea în 
:apul oaselor, rezemată cu spatele 
ie un maldăr de perne, în timp 
;e-i asculta cu atenție pe băieții 
:are probabil că povesteau ceva 
nteresant, deoarece mereu se în- 
rrerupeau și se completau reci- 
□roc. Obrajii bolnavei erau îmbu- 
iorați de febră, iar buzele-i schi
țau un zîmbet dulce și blînd. De 
la prima vedere te izbea asemă
narea ei cu cei doi frați.

Pe noptiera de lîngă pat se 
aflau un buchet cu flori de cîmp, 
o fructieră plină cu poame și 
un teanc de cărți.

— Poate doriți să mergeți la 
ei? — îmi șopti sora. Lucia ar 
fi bucuroasă să vă cunoască.

Am refuzat cu o mișcare a 
capului și m-am îndreptat spre 
ieșire. Nu voiam să stingheresc 
această idilă de familie.

Jos m-am oprit și am rugat-o 
pe soră să-mi povestească istoria 
acestor doi băiețandri.Fata, bine
voitoare, se declară de acord.

Niccolo și Giacoppo erau or
fani, iar Lucia le era soră. Tatăl 
lor, rămas văduv, fusese un cîn- 
tăreț de operă celebru la vremea 
sa, care cîntase și la „Scala". Pie
rise pe front în primele luni ale 
războiului. Nu mult după aceea 
o bombă le distrusese casa și cei

trei copii se pomeniră în stradă, 
înainte de război Lucia luase
lecții de canto și se pregătea pen
tru a cînta la operă.

Nu-i greu de imaginat prin ce 
au trecut copiii trezindu-se pe 
neașteptate în toiul iernii fără 
acoperiș și fără hrană. La început 
au locuit într-o colibă pe care 
și-au construit-o cu mîinile lor 
din dărîmăturile casei părintești.

Nemții au năvălit în oraș și 
timp de trei ani, plini de groază, 
locuitorii au gemut sub jugul 
crunt al ocupanților. Copiii învă- 
țară să-i urască pe cotropitorii 
nechemați de nimeni și atît de 
grosolani. în momentul cînd în 
țară a început să se înfiripe miș
carea subterană a Rezistenței, ei 
au fost printre primii care i s-au 
alăturat. Nu era de loc un joc de 
copii, „de-a războiul". Giacoppo 
și Niccolo au adus patrioților ser
vicii prețioase, folosind cunoaș
terea perfectă a regiunii încon
jurătoare. Ei lucrau ca agenți de 
legătură între detașamentele Re
zistenței și, ceea ce era și mai 
periculos, culegeau informații de
spre deplasările trupelor nem
țești.

— Băieții noștri au lucrat minu
nat I — spuse sora ștergîndu-și 
pe furiș o lacrimă. De cîte ori 
nu și-au riscat viața furișîndu-se 
prin munți, pe poteci necunoscute, 
ascunzînd informații prețioase în 
talpa încălțămintei; de cîte ori 
nu s-au aflat la un fir de păr de 
pierzanie! în cele din urmă s-a 
terminat și războiul. S-a făcut 
pace. Acuma puteau să se întoarcă 
lîngă sora lor care le era ca o 
mamă. S-au întors și-au găsit-o 
imobilizată la pat de o tubercu
loză a coloanei vertebrale — ur
mare a îngrozitorilor ani de război.

Fata tăcu,apoi continuă oftînd: 
— Noua lovitură nu-i doborî 

pe băieți. Au primit-o bărbă-
niște oameni întește, ca -T ___  

toată firea. Copiii își aduseră
sora la noi, implorîndu-ne s-o 
primim în clinică. în anul care 
s-a scurs, starea sănătății ei s-a 
îmbunătățit simțitor și în mo
mentul de față sînt speranțe ca 
într-un viitor apropiat să poată 
merge din nou și chiar să și cînte.

Desigur — continuă sora—si
tuația din țara noastră nu e de 
loc ușoară; e greu cu alimentele, 
totul e scump, iar clinica nu poate 
îngriji fără plată. însă cei doi 
frați aduc în fiecare săptămînă 
costul întreținerii. Nu știu cum 
cîștigă acești bani și nici nu-i 
întreb. Nu-i atît de ușor să gă
sești de lucru în timpurile acestea. 
Dar sînt convinsă că fac tot ce le 
stă în putință pentru a-și împlini 
datoria.

— Da!—o aprobai eu — mai 
mult nici nu s-ar putea !

I-am așteptat pe cei doi frați în 
grădină și după aceea i-am dus 
pînă în oraș. Ședeau tăcuți lîngă 
mine. Erau liniștiți și cuprinși 
de o adîncă mulțumire. Nu le-am 
spus nici un cuvînt, am vrut 
să rămînă convinși că taina lor 
a rămas nepătrunsă.

Trista poveste a vieții lor, iu
birea delicată și plină de devo
tament pentru sora lor m-au zgu
duit adînc. Războiul și groză
viile sale nu i-au putut zdrobi pe 
acești copii. Destinul i-a matu
rizat înainte de vreme, dar au 
știut să-i primească loviturile cu 
îndrăzneală și mîndrie.

în spiritul lor de abnegație 
nemărginită am descoperit una 
din trăsăturile nobile ale vieții 
omenești. Și asta mi-a insuflat 
o nouă speranță în viitorul mai 
bun al omenirii.
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|\/j pînă în nesfîrșitul zărilor... rentru cei 
* ’ * care locuiesc pe țărmurile sale, izvor 
de hrană îmbelșugată; pentru călători, cale 
lungă fără pulbere... Dar sub oglinda ce 
întoarce soarelui zîmbetul luminos, ce se află?

Această întrebare a frămîntat pe oameni 
încă din cele mai vechi timpuri și, ca pentru 
orice lucru tainic pe care știința nu izbutea 
atunci să-l lămurească, din această frămîn- 
tare s-au născut multe legende.

Marc Antonia prinde un pește... sărat
Vechii greci credeau că pe fundul Mării 

Egee locuia, într-un palat de sidef înconjurat 
de grădini de mărgean, zeul mărilor, Posei
don. Mitologia scandinavă făurise în fundul 
apelor un uriaș răutăcios, Aegir, a cărui 
nesățioasă soție, Rîn, scufunda corăbiile 
și-i prindea pe corăbieri într-un năvod 
uriaș. Tahitienii credeau că înecații ajung 
pe meleaguri neștiute, cu palate de mărgean, 
iar vietnamezii — că zeul adîncurilor duce în 
robie pe înecații ale căror trupuri nu au fost 
zvîrlite la mal. în sfîrșit, groenlandezii își 
închipuiau că fundul apelor nu era altceva 
decît... raiul: acolo apele sînt călduțe, iar 
focile se fierb singure în oale mari cu apă 
clocotită!

Dar legendele nu i-au împiedicat pe oameni 
să pătrundă în fundul mării și să vadă... 
Scufundători au existat din cele mai vechi 
timpuri; ei scoteau bureții, perlele și măr
geanul, care formau obiectele unui comerț 
destul de înfloritor.

Iată cum este descris de către, Qppian 
un scufundător din timpul său:

„Primul care coboară este legat peste 
mijloc cu o frînghie, ia în gură ulei și își 
leagă bureți peste urechi. Tras de greu ta te, 
el coboară repede; cu toate că urechile îi 
sînt astupate, ele îl fac să sufere cumplit; 
tîmplele, ochii, coșul pieptului îi sînt strînse 
în menghina apei"...

Dar suferințele scufundătorilor nu se sfîr- 
șesc aici: rechinii, ca și scoicile uriașe care 
se închideau brusc, tăindu-le degetele sau 
prinzîndu-i cu totul,' luau, un țribut greu 
de vieți în fiecare an.

Antrenamentul și obișnuința din copilărie 
a înotului și a scufundărilor le permiteau să 
se lase la funa — pînă la 30 in adîncime — 
de 40-60 de ori pe zi, dar nu multă vreme. 
După cîtva timp, sîngele îi podidea pe gură, 
pe nas și pe urechi. Uneori hemoragia pro
voca în cîteva ore moartea acestor curajoși 
scufundători.

Cîte perle, pescuite din adîncuri cu prețul 
sîngelui, au împodobit în decursul veacurilor 
femeile de neam mare!

Oamenii timpului au încercat — și în 
oarecare măsură au izbutit — să folosească 
îndemînarea scufundătorilor și la operații mi
litare. Dio Cassius arată că, în timpul ase
diului Bizanțului de către armatele lui 
Septimius Sever, scufundătorii bizantini au 
tăiat funiile galerelor romane aflate în fața 
portului și au înfipt cîrlige mari sub chilele 
corăbiilor. Apoi au trecut funii prin cîrlige 
și au început să tragă spre port aceste corăbii 
neancorate, spre marea uimire a romanilor 
care au văzut că „vasele pluteau singure, 
fără a fi împinse nici de vîsle, nici de vînt".

Din vremurile vechi datează și următoarea \ 
povestire hazlie: \

în timp ce se afla la Alexandria în tovără- \ 
șia reginei Cleopatra, triumvirul roman 
Antoniu pescuia foarte des cu undița. Ne- B\ 
avînd îndemînare la acest sport și simțindu-se 
umilit din această cauză, porunci scufun- 
dătorilor săi să-i agațe peștii de undiță. & 
Cleopatra înțelese șiretlicul. în ziua urmă- .''7
toare, cînd Antoniu, sigur de rezultat, trase 
undița afară, de cîrligul ei atîrna un pește 
mare dar... sărat.

Și în evul mediu s-a continuat utilizarea 
scufundătorilor. Se spune că o căpetenie a ■
vikingilor, Eric cel înțelept, a avut odată un HH
„diferend" cu Oddo, un temut pirat danez. 
în timpul nopții,el trimise cîțiva scufundă- y 
tori curajoși care găuriră corăbiile lui Oddo. w/ 
Dimineața, cînd corăbiile începură să ia apă ■/ 
iar marinarii se străduiau din răsputeri ’/ 
să o scoată afară, Eric îi atacă. Danezii, / 
ocupați cu evacuarea apei din corăbiile gău- / 
rite, nu putură să se împotrivească atacului ! 
vrăjmaș și pieriră pînă la unul, cu toată 
flota lor.



Profesia de scafandru este foarte veche. Mărturie 
stă acest basorelief asirian din secolul al IX-lea 
î.e.n. Omul avea legat de corp un sac cu aer 
prevăzut cu un tub pentru respirație, pe care îl 
ținea în gură. Deosebirea față de scafandrii de astăzi 

— după 29 de secole! — nu este prea mare...

Richard Inimă de Leu, regele Angliei, 
plecat în cruciade, întîlni lingă insula Cipru 
o corabie care, arborînd steagul francez, era 
în realitate un vas cu 1.500 de războinici 
sarazini. Ei erau bine aprovizionați cu... 
„focul bizantin, arme și borcane pline 
cu șerpi veninoși"... Din ordinul regelui 
Richard, scufundătorii găuriră sub linia de 
plutire corabia, care dispăru în valuri cu toată 
încărcătura sa de războinici și... armament.

Dacă Leonardo da Vinci ar fi știut...

După o perioadă îndelungată, cînd singu
rele... instrumente ale scufundării erauplă- 
mînii, oamenii începură să se frămînte pentru 
a inventa „o mașină" care să le permită să 
meargă pe fundul apelor.

Leonardo da Vinci, un genial precursor 
în multe domenii, a elaborat proiectul unui 
tub respirator al cărui capăt era menținut 
la suprafața apei pe un disc de lemn. Întrucît 
inventatorul nu și-a experimentat niciodată 
dispozitivul, el n-a putut afla că la o anu
mită adîncime presiunea apei împiedică muș
chii toracelui să se mai contracte și, deci, 
omul nu mai poate respira.

Dacă însă presiunea aerului cu care scufun
dătorul este alimentat este egală cu presiunea 
apei, respirația decurge normal. Cel mai 
simplu sistem de a realiza acest echilibru 
constă în folosirea unui clopot. Scufun
dat în apă, acesta colectează aerul în partea 
de sus. Pe măsură ce înaintează în adînc 
presiunea aerului crește în egală măsură cu 
a apei. Coborînd o dată cu el, scufundătorul 
poate inspira fără nici o greutate aerul colec
tat în partea de sus a clopotului. Cu timpul 
aceste clopote s-au transformat în actualele 
chesoane.

Prima încercare despre care se povestește 
este proba făcută în rîul Tago, în Spania, la 
Toledo (1538) „... de față fiind împăratul 
Carol Qu intui și zece mii de oameni. Doi 
greci au intrat într-un vas foarte mare, 
așezat cu gura în jos, legat cu frînghii de 
mal. înăuntru fuseseră puse bîrne și scîn- 
duri, pe care cei doi greci s-au așezat ținînd 
în mînă o luminare aprinsă. Cînd vasul era 
coborît, aerul ieșea afară, deasupra apei, 
și își făcea loc cu sila (!). Se putea 
sta acolo pînă cînd aerul sărăcea prin răsu
flarea lor și se prefăcea într-o umezeală 
groasă. Dacă se ridica însă vasul la timp, 
ei nu erau udați de loc și luminarea rămînea 
mereu aprinsă"...

O vreme însă, savanții timpului nu au
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fost de acord cu acest principiu simplu. 
Unii preferau un sac cu aer (abatele 
Borelli), alții un tub larg, dezvoltînd ideea 
lui da Vinci. Un tub similar cu cei inventat 
de Leonardo îl regăsim la cazaci. Aceștia, 
în desele lor ciocniri cu flotele otomane în 
Marea de Azov, foloseau scufundători care, 
respirînd prin trestii tăiate, puteau să stea 
sub apă pentru a iscodi și a găuri fundurile 
corăbiilor turcești.

Totuși, încetul cu încetul, tot mai numeroa
se au devenit vocile care afirmau că prin
cipiul clopotului este pe deplin aplicabil.

Cunoscutul astronom Halley elaborează și 
el (1690) schema unui clopot de scufundare. 
Aceste clopote se perfecționează treptat, pînă 
la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, cînd 
dobîndesc, în linii mari, forma de azi a 
chesoanelor.

Chesonul, în forma sa perfecționată, se 
folosește intens în toată Europa, la noile 
construcții de porturi, poduri etc.

Medicul Hamei, consilier la Curtea impe
rială a Rusiei, se scufundă cu un astfel de 
clopot și constată „... îndemînarea muncito
rilor care așezau pietrele cu tot atîta regu
laritate ca în aer liber"...

Dar și chesoanele și aparatele de sca
fandru, deși perfecționate, păreau lovite 
de un blestem. Trei scufundători au murit, 
unul după altul, la antrenamente, la Toulon 
și Marsilia... „Oamenii se ridicau la supra
față teferi, fără să se plîngă de cea mai 
mică indispoziție; după o jumătate de oră 
simțeau o stare de sfîrșeală, o senzație de 
vomă, și după două ore își dădeau ultima 
suflare..." Așa au murit scufundători și la 
Kiel și la New York.

S-au făcut rapoarte, contrarapoarte și 
expertize, dar oamenii continuau să moară 
sau să paralizeze. Doar foarte tîrziu, pe la 
mijlocul secolului nostru, dr. Paul Bert a dez
legat misterul. Azotul care se găsește în corp 
este foarte puțin solubil în sînge. Dacă reve
nirea la suprafață este prea rapidă, acest 
gaz se degajă brusc în bule, provocînd tul
burări mortale. Pentru a le evita, reve
nirea la normal — decomprimarea — trebuie 
să se efectueze lent și progresiv, eventual 
printr-o cameră de decomprimare.

Și astfel, după înlăturarea tuturor pie
dicilor, chesoanele pot astăzi să fie folosite

Marele Leonardo da Vinci a imaginat un tub respi
rator asemănător cu cel pe care-1 folosesc astăzi 
vînătorii submarini. El a înzestrat masca scufundă
torului cu țepi, pentru a-l apăra de peștii mai 

„agresivi".

la toate marile lucrări hidrotehnice în ca 
este necesar să se lucreze în condiții asem 
nătoare cu cele existente pe uscat.

în efectuarea acestor lucrări au ajuns 
o mare măiestrie inginerii sovietici, care ; 
executat marile baraje și lucrări hidrotehni 
de la Stalingrad, Bratsk, Ust-Kamenogor 
și altele.

Clopotul de scufundător și chesoanele ave: 
însă dezavantajul că erau greoaie, dificile 
manevrat. De aceea, paralel cu dezvoltat 
acestora, s-a încercat să se construiască i 
aparat de scufundat autonom sau care 
permită deplasările.

în 1819 Augustus Șiebe, pornind de : 
clopotul de scufundat, îl reduce doar la 
simplă cască ce înlocuia clopotul și se al 
menta cu aer sub presiune de la suprafaț 
Legat de un costum impermeabil, întreg 
ansamblu dădea scufundătorului o oar 
care posibilitate de mișcare pe fundul ape 
Aerul, împins de la suprafață printr-o por 
pă, forma în același timp o protecție eficien 
contra frigului. Ceva mai tîrziu (1865) 
inginerii Rouquayrol și Denayrouze constri

Clopotul de scufundat al lui Halley (1690), după u 
desen executat de inventator.

iese primele aparate semiautonome fără ac 
pompat permanent de la suprafață. Ele avea 
un regulator care permitea să se echilibrez 
automat presiunea apei cu presiunea aerulu 
din rezervoare.

în orice caz, marea majoritate a scafan 
drilor grei sînt și azi de cele două tipur 
sus-menționate. Materialele și finisajul s-a- 
îmbunătățit, principiile au rămas îns 
aceleași.

Sărmanul pește I Nu are aer..
Pentru a se ajunge și la mai mar 

adîncimi (300-400 m) s-au creat costum' 
rigide, cu articulații, care însă nu permit efec 
tiv o muncă susținută, ci mai mult o veri 
ficare sau dirijare a aparatului, care se mînu 
iește de la suprafață și pe care scafandrul î 
dirijează prin telefon.

Totuși omul nu era mulțumit. De aceea t 
încercat să găsească un sistem prin care si 
fie complet eliberat de dependența de „sus" 
Să fie liber ca... un pește, să poată să s<



ADÎNCURILOR VA AȘTEAP I A...
ifunde și să înoate, să urmărească — și 
iar să prindă — orice vînat acvatic, oricît 
agil.

Acest aparat a fost descoperit și este uti- 
at astăzi și în țara noastră. Cine nu i-a 
zut pe pasionații vînători submarini cu 
nge sau cu arc! Aparatul se compune, în 
înță, dintr-un ochelar cu o singură 
itilă, care acoperă ochii și nasul și 
>ă descoperită gura. în gură intră capetele 
două tuburi prin care pătrunde și iese 

rul comprimat, conținut în cilindri așezați 
spate, ca un rucsac. Și să nu uităm labele 
rață, din cauciuc, care măresc mobili- 

tea în apă. Cu acest echipament simplu 
poate ușor coborî pînă la 60-70 m.
Acest aparat — așa-numitul aparat Cous- 
lu — dă într-adevăr omului libertatea de 
țiune și grația unui pește. Dar o dată cu 
sibilitatea de a coborî la adîncimi tot mai 
iri au apărut o serie de fenomene noi, 
noscute sub numele de „beția adîncurilor", 
stare de euforie sau, dimpotrivă, de teamă 
agerată.
Pierre Latii, unul dintre inițiatorii costu- 
alui de scafandru autonom, povestește că 
i scufundător atins de această „beție" a 
.zut venind spre el un pește mare și a vrut 
-și scoată din gură tubul respirator ca să 
a aer... sărmanei viețuitoare care nu avea 
respira!

„Beția adîncurilor" începe să se manifeste 
de la 30-40 m adîncime și are o explicație 
fiziologică: otrăvirea cu azot a centrilor ner
voși.

Recent, un scufundător elvețian, Hannes 
Keller, în vîrstă de 26 de ani, care a stabi
lit cu un aparat de construcție proprie re
cordul de scufundare la 156 m, a expri
mat părerea că nu azotul ci bioxidul de 
carbon care se acumulează în organism ar 
fi cauza tulburărilor. Care e realitatea? Fizio
logii o vor stabili, fără îndoială.

în orice caz, scufundători sportivi, aten
ție I Nu vă aventurați sub 30-40 m I

După această sumară trecere în revistă 
a evoluției tehnicii scufundării, se poate 
pune, în mod justificat, întrebarea: unde 
ne aflăm? Care este astăzi, în esență, tehnica 
scufundării?

Trebuie să recunoaștem: prea departe de 
trecut nu ne aflăm — cel puțin în ceea ce 
privește principiile care continuă să stea Ia 
baza acestei tehnici... Nici unul dintre cele 
trei sisteme de scufundare existente astăzi nu 
e foarte nou. Firește, însă; că toate sînt bine 
puse la punct, prin introducerea a tot felul 
de perfecționări care reprezintă tot atîtea 
progrese realizate în decursul anilor. Dar 
numai atît.

Chesonul reproduce cel mai bine condi
țiile de pe uscat. El este întrebuințat în 
construcții hidrotehnice — în mări și fluvii 
— la porturi, poduri, baraje.

Pentru lucrări mai ușoare de construcții, 
amenajări și întreținere, dezgropări de epave 
— pînă la o adîncime de circa 60 m — se folo
sesc costumele de scafandru neautonome. 
Ele sînt dotate cu căști metalice cu vizor 
de sticlă, ghete grele de plumb și sînt depen
dente de suprafață în privința scufundării, 
a respirației și a comunicațiilor.

în sfîrșit, sportul subacvatic, cercetarea 
fundului apelor sînt strîns legate de utili
zarea aparatelor de scufundare autonomă. 
Un astfel de scufundător are asupra Iui o 
rezervă de aer comprimat dar nu poate comu
nica cu suprafața. Acest sistem capătă mereu 
noi adepți și a creat o disciplină sportivă 
tot mai apreciată.

Toate aceste mijloace au dat omului posi
bilitatea de a coborî la cîteva zeci de metri 
adîncime. Și totuși oamenii au coborît pînă 
acum la sute și mii de metri în lumea plină 
de mistere și surprize a oceanelor. Cum? Cu 
ajutorul submarinelor, al batiscafelor și 
batisferelor — aparate rigide care permit 
scufundarea concomitentă a mai multor per
soane și care... vor forma obiectul unui alt 
articol.

A. COSTA

alte lumi? Nicidecum. Un costum de scafandru, pentru mari adîncimi.O arătare din
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Drumul spre uzinele „Vasile Roaită" 
trece pe lingă Halele Obor, Pentru cine 
cunoaște profilul uzinei, vecinătatea 

acesteia cu imensa piață poate să i se pară 
simbolică. Platourile din față, pline de bună
tățile pămîntului, sacii cu grîne, movilele 
uriașe de legume proaspete — tot acest rod 
al unei veri și al unei toamne îmbelșugate 
găsindu-se doar la doi pași de uzina în care 
se produc mașini cu ajutorul cărora se obțin 
recolte bogate. Nu-i oare așa? Uzinele meta
lurgice „Vasile Roaită" produc azi utilaj nece
sar mecanizării agriculturii. Au început 
modest prin a construi batoze — una singură 
pe zi — pentru ca acum, după zece, doi
sprezece ani, să furnizeze agriculturii mii și 
mii de semănători mecanice și instalații de 
irigare (pompe) care fac ca milioane de metri 
cubi din apa Dunării, a Borcei, a Șiretului, a 
Mureșului să fertilizeze mii de hectare de 
pămînt.

Toate acestea ar putea constitui în două 
cuvinte „cartea de vizită" a uzinei. Uzina 
are însă o activitate mult mai largă — har
nicii muncitori, tehnicieni și ingineri de aici 
au reușit să realizeze succese importante: 
în șapte ani, producția globală a crescut 
în proporție de trei sute la sută; numai 
de la începutul anului și pînă acum cîteva 
zile uzina a expediat agriculturii aproape 
nouă mii de semănători pentru păioase și 
pentru porumb și peste cinci mii de pompe. 
Bătălia aceasta pentru realizările obținute 
a fost consemnată cu migală de cronicar. 
Iar cronicari sînt înșiși muncitorii uzinei, 
cei care au construit ieri batoze și produc 
azi semănători de înalt nivel tehnic. Ei 
au scris și continuă să scrie cronica uzinei 
în coloanele unui ziar — gazeta propriei lor 
uzine...

Un ziar cu sute de colaboratori
„SECERA ȘI CIOCANUL" - organ al 

Comitetului de partid și al Comitetului sin
dical al uzinelor „Vasile Roaită" — este una 
din cele unsprezece gazete de uzină care apar 
în Capitală. Nu de mult, împlinindu-se un 
deceniu de la apariția primului număr, gazeta 
— așa cum este obiceiul în asemenea ocazii 
— a prezentat un bilanț: sute și sute de repor
taje, anchete în producție, foiletoane, pam
flete sau simple informații — toate aceste 
materiale scrise cu pricepere, cu elan, cu simț 
de răspundere, fiind legate de viața uzinei, 

de rezultatele muncii întregului colectiv.
Nici un reportaj însă din cele de care vor

bim mai sus n-a fost scris de vreun reporter 
de profesie, ci de către forjori, sudori sau alți 
muncitori din uzină; cronicile culturale, 
pamfletele, foiletoanele poartă de asemenea 
semnăturile unor oameni de cele mai diverse 
meserii: mecanici, tîmplari, strungari, matri- 
țeri, ingineri, meșteri în turnătorie, lăcătuși 
sau vopsitori.

Pentru cele ce urmează mai sînt necesare 
— fiindcă nu toată lumea cunoaște exact 
ce reprezintă o gazetă de uzină — unele pre
cizări suplimentare: gazeta apare bilunar, 
în patru pagini, cu material cules la linotip, 
imprimată — ca oricare ziar mare — la rota
tivă și cu un tiraj de mii de exemplare; are, 
de asemenea — ca orice ziar care se respectă 
— un redactor responsabil (tovarășul Ioan 
Nițu), un colegiu redacțional și, lucru carac
teristic presei de uzină, un colectiv redacțional 
foarte numeros: numărul colaboratorilor și 
corespondenților se cifrează Ia cîteva sute.

Faptul că „Secera și ciocanul" se tipărește 
în mii de exemplare, citite cu interes de către 
muncitorii uzinei, faptul că prin gazeta res
pectivă orice muncitor participă direct prin 
scris la rezolvarea problemelor majore ale 
uzinei se datorește în primul rînd comite
tului de partid care îndrumă îndeaproape 
colectivul gazetei de uzină. Totodată comi
tetul de partid ajută ca gazeta să antreneze 
un număr cît mai mare de colaboratori, iar 
materialele pe care aceștia le scriu să aibă 
eficiență.

„Nu dețin nici un secreti0
Subtitlul de mai sus nu ne aparține: l-a 

scris, gazetărește, un strungar — tovarășul 
Stelian Bunea — în capul unui articolaș 
paginat cu titlul pe două coloane. „Nu dețin 
nici un secret!", scrie autorul — om combativ 
și plin de entuziasm — explicînd celorlalți 
muncitori din uzină că nu-i atît de greu să 
obții produse de calitate, să reduci timpul 
de lucru acolo unde-i posibil și, în același 
timp, să realizezi economii: „Vă amintiți — 
scrie el — am propus într-o ședință de produc
ție confecționarea unor dispozitive de alezat 
la strung. Prin introducerea acestora, calitatea 
pieselor la care lucrez a crescut mult! în atenția 
mea — scrie el mai departe — a mai stat să re
duc timpul de lucru la confecționarea unor piese 
de la pompa DL. Ce am făcut! Am confecționat 

un dispozitiv care-mi permite executarea sir 
tană la strung a cîtorva operații. Rezulta 
am redus cu zece ore timpul necesar confec 
nării piesei". Acesta-i tot „secretul" strur 
rului Stelian Bunea, pe care, simplu și j 
cis, l-a împărtășit și altora, sub forma u 
articol publicat în gazeta de uzină.

...Aceeași gazetă n-a făcut un secret i 
din faptul că la începutul primului semes 
au crescut rebuturile în secția turnăto 
„Secera și ciocanul" a intrat — ca să zic 
așa — în stare de alarmă. „De ce au ere. 
rebuturile?", „Cine sînt vinovății?" Sub as 
de titluri ziarul a pornit o anchetă și, im 
cit, a deschis un front de luptă împotr 
rebuturilor. Ca urmare a spiritului critic 
colectivului, reflectat în gazetă, în cît 
zile au intrat în acțiune măsuri organizato: 
luate de conducerea administrativă, de oi 
nele de partid și sindicale. Intervenția ge 
tei de uzină a contribuit desigur la faptul 
în momentul de față rebuturile au scăzut 
mod simțitor, iar unele brigăzi au anul 
cu mîndrie, tot în ziar, că le-au redus sub 
leranța admisă, ba chiar la zero.

Ceva des| 
o pompă de mărimea unei balen<

Povestea cu rebuturile de la turnători 
fost în primăvară. Spre toamnă, însă, 
„sectorul cald", cum i se zice turnătoriei, : 
țiativa unei brigăzi a făcut ca prestigiul s 
torului să crească mult. Iată despre ce < 
vorba: urma să se toarne pentru prima d 
cea mai mare pompă din istoria’uzinei —„S; 
900". Un uriaș din fontă de proporțiile une 
balene. Unii, chiar și conducerea, erau 
părere că față de mărimea neobișnuit de m 
a piesei ar fi nevoie să se apeleze la tur 
torii de la uzinele „23 August". Turnăto 
Ștefan Cochințu era însă de altă păre 
„N-avem noi oare un lucrător cu califica 
necesară, care să conducă lucrarea? E nev 
să apelăm în altă parte?" Cam acestea e 
gîndurile tînărului Cochințu în zilele cînd 
frămînta problema turnării corpului c< 
mai mari pompe. Mai mult chiar, ar fi v 
să-și ia el însuși răspunderea confecționării

— Pompa aceea, „Șiret 900", aș vrea 
fac eu cu brigada mea...

— Crezi că ai să reușești? Gîndește- 
sînt 4.000 kg de fontă care trebuie turna 
— i s-a spus de către tovarăși.

Directorul uzinei, tovarășul ing. P<



ndrei, și-a manifestat 
el preocuparea în le- 

itură cu propunerea 
rigizii de la turnătorie.

— Nici o grijă — le-a 
.spuns Cochințu — în- 
eaga brigadă se va stră- 
ui să nu se facă de 
ișine.
Și nu s-a făcut I Iar 

izeta de uzină a con- 
icrat evenimentului un 
>xt pe cinci coloane.

Scrisul la gazetă? 
Nimic mai firesc!

Ce-i determină pe a- 
îști harnici construc- 
>ri de mașini să facă 
. gazetărie? Numai cine 
u cunoaște realitatea 
intr-o mare uzină so- 
ialistă n-ar putea găsi 
ispunsul la întrebarea 
e mai sus. Nimic alt- 
îva decît interesul pe 
ire-1 au ca în uzina lor 
ierurile să meargă din 
a în ce mai bine. Spri- 
niți permanent de către 
rganizațiile de partid, 
i luptă pentru rezolva
ta problemelor de pro- 
ucție și de viață folo- 
ind ca armă eficientă 
i gazeta de uzină. Așa 
ă scrisul la gazetă a 
evenit pentru mulți din 
i o chestiune firească.
Credeți oare că lă- 

ătușul Emilian Pîrvu, 
nul dintre colabora- 
orii activi ai gazetei de 
zină, a stat cu mîinile 
n sîn cînd a aflat — 
ecent — despre un caz 
e neglijență la secția 
n care se fabrică se- 
aănătorile universale ? 
...Dacă din partea unor 
laiștri — a scris el în- 
r-unul din ultimele nu- 
uere ale gazetei —există 

preocupare în direc
ta asistenței tehnice, nu

Atmosferă de redacjle. Nu
mai că ta cazul de față re
dactorii gazetei nu stat zia
riști profesionist!, ci strun
gari, mecanici, lăcătuși for
jori sau sudori al uzinelor



Se machetează numărul viitor al gazetei.

același lucru îl putem spune despre inginerele 
Calot și Teodorescu. Ele au făcut unele greutăți 
secției prin neurmărirea fișelor tehnologice!" 
A ajutat critica lăcătușului Emilian Pîrvu? 
Evident că da: lucrurile din secție merg 
acum spre îndreptare.

O anchetă deschisă de gazetă — „Cum 
trebuie folosite cadrele tehnice" — a făcut ca 
mulți tehnicieni sau muncitori să nu mai 
fie folosiți anapoda, ci la locul potrivit pre
gătirii și capacității lor; o bătălie dusă prin 
același ziar pentru reducerea prețului de cost 
a fiecărei șarje de fontă s-a soldat cu im
portante economii; un schimb activ de scri
sori între brigada lăcătușului Gh. Cristea 
și o brigadă de tineret din Omsk, publi
cate regulat în „Secera și ciocanul", a făcut 
ca tinerii din uzină să cunoască multe lu
cruri interesante despre tovarășii lor din în
depărtatul oraș siberian. 
Și asta nu-i totul. Oa
menii au scris și despre 
probleme care nu-s le
gate direct de strung sau 
de cubiloul de la turnă
torie: „Echipa de dansuri 
se mișcă ca melcul!", 
„Clubul uzinei bate pasul 
pe loc” — iată numai 
două din titlurile su
gestive ale gazetei, în
tr-un raid-anchetă pri
vitor la activitatea cul
turală, anchetă a cărei 
urmare a fost stimularea 
dansatorilor din echipa

După cum se vede, într-un 
viitor al gazetei „Se-număr 

cera și 
larizal 
uzinei:

ciocanul" va fi popii- 
încă un fruntaș al 

modelierul Virgil 
Spirea.

Se naște încă o inovație: 
tehnicianul Ion Mița (stîn- 
gaț explică tehnicianului 
Dumitru C. Ion — deocam
dată cu linii trase pe nisip 
—ideea unei mașini automate 
de debitat sîrmă de 8 pînă 
la 12 milimetri. Intre ei, 
lăcătușul Ion Stancu, cola
borator permanent al gazetei 
de uzină, ascultă cu atenție, 
pentru a putea publica ști
rea în coloanele gazetei „Se

cera și ciocanul".

Iată-l pe redactorul gazetei de 
uzină informîndu-se „la fața lo
cului" asupra stadiului lucră
rilor de construcție ale viitoa

relor hale ale uzinei. 

uzinei și organizarea mai multor seri lit 
rare la club.

Și pe stadion și în producție
„Sîntem corigenți la fotbal!". în ziarul ] 

care și-1 scriu muncitorii de la „Vasile Roait; 
am putut citi mai de mult și un astfel de titl 
Pe cine oare nu interesează fotbalul în aceasi 
mare uzină? Așa că este ușor de închipuit < 
opinie de masă a creat o cronică sportivă < 
un astfel de titlu care viza echipa „Sirens 
— o formație a uzinei — rămasă, nu cor 
gentă, ci aproape repetentă. Pentru puțin 
vreme însă, deoarece, spre satisfacția supo: 
terilor, echipa și-a reluat acum locul în can 
pionatul orășenesc. în acest fel, prestigii 
sportiv al uzinei, cîștigat pînă acum num; 
prin succesele echipei de rugbi, s-a const 
lidat și în alte domenii ale sportului. E 
aceea este de așteptat ca într-un număr viitc 
gazeta uzinei să vină cu un alt titlu I 
cronica sportivă, probabil: „Noi succese î 
sport" sau ceva asemănător.

★
Tovarășul Dan Florea, secretarul comiți 

tului de partid, a consemnat de curînd într-u 
articol editorial al gazetei cîteva din succ< 
sele dobîndite de colectivul uzinei: paisprr 
zece tipuri de produse ale uzinei, fabricai 
la un nivel tehnic avansat; două sute d 
mașfni agricole realizate peste plan; econom 
(pînă în prezent) în jurul a unui milion lei.

Bătălia pentru realizarea acestor succes 
s-a dat desigur în jurul cubiloului de la turn; 
torie, a ciocanului de la forjă, a strungul; 
sau în secția de montaj. Nu-i mai puți 
adevărat însă că bătălia pentru succese s 
dat și în paginile gazetei. Acolo unde cei c 
la cubilou, de la forjă, de la strung, de 
montaj folosesc și o admirabilă armă agit 
torică — armă cu tragere lungă, cum i i 
spune — pusă la îndemîna muncitorilor < 
către partid: gazeta de uzină.

F. URSEAM
Fotografii de A. MIHAILOPC
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... și în ecranizarea celebrei lucrări a lui Gershwin, Porgy and Bess".

Sidney Poitier în „Omul care a învins teama!"...

tie în Uniunea Sovietică, tn cursul 
reia el a declarat:
„Doream de mult să cin tn Vniu- 

a Sovietică. Și nu numai pentru că 
patria lui Dostoievski, Tolstoi, Pro- 
fiev și Șostakovici... ci pentru a mă 
ttlni ți a face cunoștință cu artiștii 

care mă leagă emoționanta idee a 
icii și prieteniei, cu oamenii ariei so- 
stice, care exprimă această idee mai 
ir și mai bine ca oricine".

Numele Iui Sidney Poitier a devenit 
moscut publicului nostru datorită fil-

ului „Lanțul" al regizorului Stanley 
ramer. Chipul de neuitat al evadatului 
gru Cullen a revelat lumii întregi 
mperamentul dramatic neobișnuit al 
lărului actor, aducînd, pentru prima 
tă tn analele Hollywoodului, Premiul 
car pentru cea mai bună interpretare 
asculină a anului, unui actor de 
loare.
Copilăria lui Sidney Poitier a fost și 
i umbrită de umilințele In mod in- 
itabil legate In America de culoarea 
elii, cu atlt mai mult cu cit se născuse

Florida, unul din statele din sud, 
sde rasismul face ravagii. Pînă aproape 

17 ani, tînărul muncitor agricol 
ntr-o fermă de lingă Miami de-abia 
a să se iscălească. Dar dorul de învă- 
lură l-a făcut să lupte cu înverșunare 
ntru a recîștiga timpul pierdut. învăța 
igur, acasă, Ia lucru, în autobuz: 
sa să devină actor. CInd s-a prezentat 
astru prima oară la școala de artă dra- 
atică de pe lîngă „American Negro 
leater" din New York a fost respins: 
tea prost, nu cunoștea îndeajuns 
-amaiica, și dicțiunea lui avea puter- 
ice accente sudice. O nouă perioadă 
: eforturi desperate și, tn cele din 
rmă, Sidney e admis la cursuri. Unul 
n primele sale succese, în comedia 
.ysfstrata" de Aristofan, a atras 
upra lui atenția regizorului progre- 
st Richard Brooks, care i-a oferit un 
1 plin de semnificație tn filmul „Jun- 
a școlii". Tema filmului e lupta unui 
ofesor dintr-un colegiu american pen- 
u a-i abate pe elevii săi de pe calea 
ingsterismului. Atunci ctnd profesorul 
amenințat cu moartea de unul din ei, 
Ivarea ti vine de la un elev negru pe 
ire ctndva îl jignise profund. O pri- 
enie puternică se naște între el și pro- 
sor (interpretat de Glenn Ford). Elevul 
:gru, pe care umilințele l-au putut 

tnrăi dar nu l-au putut face să-și piardă 
sentimentele omenești, era primul rol 
cinematografic care a impus numele lui 
Sidney Poitier peste hotarele Americii. 
O altă realizare a regizorului Richard 
Brooks, filmul „Nimic nu-i mai de preț", 
i-a oferit lui Sidney Poitier prilejul de 
a întruchipa figura unui luptător pentru 
eliberarea poporului din Kenya asuprită 
de colonialiștii englezi.

în alegerea rolurilor sale, Sidney 
Poitier e preocupat In primul rînd de 
conținutul lor de idei, de necesitatea de 
a-și exprima prin ele convingerile anti- 
rasiste. El a refuzat de pildă rolul prin

Belafonte cîntă... „Calypso" 
al său a detronat isteri

cul „rock-and-roll".

cipal oare 1 se oferea tn filmul „Poveste 
despre orașul Phoenix", deoarece, în 
scenariu, eroul, un negru al cărui 
fiu este linșat, rămlne pasiv, nu ia 
atitudine în fața crimelor comise de 
rasiști. „Mai presus de orice mă intere
sează poziția pe care o ia filmul, poziția 
tn problemele sociale. Însăși satisfacția 
artistică e în funcție de reușita filmului 
pe plan social"— declara Sidney Poitier. 
Era tn preajma realizării filmului 
„Porgy and Bess", ecranizarea cunos
cutei opere a lui George Gershwin, în 
care deținea unul din rolurile titulare. 
Curînd a avut ocazia să-și manifeste și 
practic această poziție, atunci cînd pe 
platoul de filmare s-au făcut simțite 
acțiuni discriminatorii față de tehni
cienii și actorii de culoare. EI s-a plasat 
In fruntea acțiunii de protest prin care 
s-a obținut îndepărtarea rasiștilor. Pînă 
și regizorul a fost înlocuit, realizarea 
filmului „Porgy and Bess" eontinutnd 
sub direcția regizorului Otto Preminger.

De atunci tncoace, fiecare din per
sonajele sale aduce un nou aspect al 
dramei omului negru tn jungla societății 

capitaliste, o nouă afirmare a demni
tății și omeniei sale.

Doi muncitori, unul alb și altul negru, 
s-au tnttlnit tntr-o circiumă din New- 
York: cel alb e nervos, slab și nesigur, 
iar negrul, stăpînit, inteligent și ocro
titor, Ii întinde mina cu simpatie. 
E Tommy, docherul, cel care II va 
învăța pe prietenul său Axei ce înseamnă 
curajul și integritatea. Acesta e eroul 
filmului „Omul care a învins teama" 
al regizorului Martin Ritt. în inter
pretarea nuanțată a lui Sidney Poitier, 
figura lui Tommy capătă într-adevăr 
proporțiile prin care-1 definea una din 
replicile filmului: „Omul trebuie să-și 
învingă teama... Și atunci crește înalt 
de zece picioare".

Pe cei doi eroi ai filmului „Lanțul" 
îi unesc la început doar cătușele și ura. 
Treptat însă, de-a lungul dureroasei lor 
odisei, se naște sentimentul de solida
ritate șl respect reciproc, care-i va face 

să întîmpine eșecul cu capul sus. Eva
darea n-a reușit, dar cei doi pușcăriași, 
albul și negrul, nu mai sînt niște izo
lați. își cunosc acum puterea, își cunosc 
dușmanii și prietenii...

în ultimii ani, numele lui Sidney 
Poitier a strălucit pe genericul a peste 
douăsprezece filme și pe numeroase 
afișe ale lui „American Negro Theater". 
Visul lui este acum să treacă de partea 
cealaltă a aparatului de filmat, să devină 
el însuși regizor, casă poată transmite 
nemijlocit mesajul convingerilor sale.

în ciuda campaniilor defăimătoare 
și a boicotului organizațiilor rasiste, 
Sidney Poitier și Harry Belafonte sînt 
în prezent nume de mare prestigiu. 
Publicul din întreaga lume răsplătește 
prin simpatia sa nu numai incontesta
bilul lor talent artistic, ci și atitudinea 
lor demnă și curajoasă.

Ana ROMAN



D
intre toate vehiculele posibile, am 
recurs la cel mai rapid: fantezia. 
Și astfel, curînd n-am mai simțit 
sub pași dalele sălii expoziției de la 
Muzeul de artă al R.P.R.,ci unul 
din drumurile pietroase ale Siciliei, 

pe care, iată, o femeie duce în coș aurul 
viu al portocalelor, cu eleganța străbunicii 
ei purtătoare de amforă.

„Ghidul", pictorița Ligia Macovei, asociază 
vervei căldura lirismului, îndreptîndu-mi 
privirile către o Italie mult mai complexă 
decît cea a policromelor afișe turistice.

— într-o țară în care arta plutește parcă 
și în aerul respirat, nenumărate sînt tentațiile 
ieșite în calea penelului. Luptînd cu unele 
dintre aceste tentații, am căutat să fug de 
„peisajul în sine", de acel gen de pînze care 
puse cap la cap ar alcătui un fel de artă 
turistică...

Din mijlocul unei vegetații în luptă cu 
soarele arzător, se îndreaptă parcă spre noi 
Păstorul sicilian, pe al cărui chip adoles
cența și-a cedat de timpuriu locul în favoarea 
dîrzeniei bărbătești.

— Sicilia, îndeosebi, m-a impresionat foarte 
puternic și m-a reținut prin natura ei frămîn- 
tată, dramatică, reflectată pînă și în fizicul 
oamenilor.

— Un indirect elogiu portretului?
— Nu însă portretului rupt de mediul 

înconjurător! Adevăratul drum spre înțele
gerea naturii pornește de la oamenii care o 
însuflețesc. în drumurile mele, care totdeauna 
mi s-au părut prea scurte față de cît le-aș 
fi dorit, am învățat să-i iubesc pe italieni 
și patria lor. Dacă asta se cheamă „documen
tare", numește-o așa. în orice caz, deși vră
jită de azurul și soarele mediteranean, din 
cutia mea de culori nu s-au consumat doar 
tuburile de albastru și auriu...

Soarele n-a putut alunga însă umbrele. 
Iată-1, după ce ne-a îndreptat cu un fascicul 
de raze către odihnitoarea, prietenoasa Fîn- 
tină de la Taormina, ne urmărește și pe stră
vechile străzi ale Chioggiei. De data aceasta 
luminează o țesătură la ale cărei capete două 
fete își irosesc privirile, brodind. N-au trecut 
de mult vîrsta basmelor, dar de timpuriu 
au luat acul în mînă. Fetele sînt aplecate 
asupra modelelor pe care le înfloresc cu mași
nală îndemînare; nu comunică între ele decît 
prin intermediul acestor valuri de pînză care 
nu se mai termină, care dau să le acopere.

Poate chiar în clădirea de alături. Pe bal
con, o femeie tînără privește departe, către 
un punct nedefinit.

— Multe dintre ele visează să ajungă la 
Roma! Multe nădăjduiesc să turneze un 
film și să fie remarcate de cineva care să le 
smulgă dinstrînsoarea balconului provincial...

(Fără să vreau, asociez, compar presupusul 
lor strigăt interior „La Roma!“ cu pateticul 
„La Moscova!" al „surorilor" lui Cehov).

în compania „ghidului", vehiculul fante
ziei mă lasă în pragul odăii Familiei de pes

cari sicilieni, odaie discordînd cu exuberanta 
natură italiană.

Plecată asupra unui detaliu casnic și așe
zată cu ancestrală supunere în spatele bărba
tului, nevasta pescarului nu-și găsește timp 
pentru reverii. Nici suficientă forță încă de a 
privi înainte. El însă nu și-a plecat capul 
(sau poate abia a început să și-l ridice!).

— Chiar și în cele mai aspre condiții de 
luptă cu viața, oamenii aceștia știu să-și 
țină fruntea sus. în ciuda tuturor canoanelor 
religioase care i-au aplecat privirile în pă- 
mînt, eu o văd pe nevasta pescarului învă- 
țînd să și le ridice!

Lumini și umbre!...
Nici orbitoarele lustre din sălile de primire 

ale Parisului monden în care descindem prin 
poarta ramelor din expoziție nu pot ascunde 
umbrele. Participăm La un cocteil. Doam
ne uscățive, ascunzînd sub vastele pălării un 

gol imens și fără remediu, debitează acelea 
fraze stereotip convenționale.

— Cine-i grăsunul ăsta cu plastron? —între
— Spune-i, dacă vrei, „domnul de la co 

teiluri". N-are nume precis căci, veșnic < 
^ura plină, cînd să se mai prezinte? E grăb 
să devoreze totul. Cuvintele le păstrează do 
pentru tranzacțiile financiare. Și atunci, t 
printre înghițituri.

Străbatem astfel lumea intrigilor politic 
a speculațiilor oneroase și a cancanurilor fi 
voie, lumea în care vîrstnicele doamne < 
Cercei verzi își pot plăti luxul de a fi însoți 
de tineri bine dispuși în orice „music-hal 
din Paris. în lumina fadă a localului, chip 
dansatoarelor se reduce la o simplă pată < 
culoare, etalîndu-se în prim plan restul.

— Cum au ajuns convalescenții ăștia ...
bar, în Cartierul Latini

— Convalescenți? Da’ de unde! Niște tine



lutochinuiți și anapoda, de parcă ar mînca 
luturi! Privirile lor se îneacă în apa miloasă 
i unei paralizante blazări. Nu sînt răi, dar 
lici buni la nimic. îndopați cu „existenția- 
ism" și alte „izme", n-au forță să facă alt- 
:eva decît să viseze steril. îți dai seama, nu 
si reprezintă adevăratul tineret de acolo I...

Pe acesta îl întîlnim dînd freamăt sănătos 
Portului Honfleur sau sugerat de fata Cu 
bicicleta care, cu pletele-n vînt, descătușată 
de tot ceea ce i-ar frîna visele, pedalează 
avîntat către zarea luminoasă.

Dimineața, o toamnă de aur scaldă stră
vechile monumente de artă ale Parisului și-și 
presară frunzele, îndulcind tristețea bătrînei 
care Pe o bancă din parc mai încearcă să se 
bucure de această atenție a generoasei naturi 
pariziene.

A naturii care se cere necontenit transpusă 
pe pînză.

— Nicăieri nu întîlnești mai mulți pictori 
decît la Paris. Numai în scriptele fiscului 
sînt înscriși vreo 75.000. în Montmartre e o 
adevărată înghesuială de șevalete și de oa
meni gata să-ți dea pe oricît de puțin cartoa
nele lor! în ciuda faptului că multora aceste 
tablouri nu le ameliorează starea mizeră, 
oamenii își iubesc totuși meseria și simt nevoia 
să-și cînte la nesfîrșit în linii și culori frumu
sețile calde ale patriei. Chiar dacă uneori un 
pahar, de coca-cola e mai scump decît un ta
blou, pe paleta lor apar adesea și culorile 
optimiste...

Mai mult decît optimism, încredere bărbă
tească în forța colectivului, întîlnim în 
grupul celor Fără lucru, la uzinele Renault: nu 
niște oameni implorînd un colț de pîine de 
la direcția uzinelor, ci un grup ferm, tăiat 
parcă în granit roșu, ce-și revendică demn 
dreptul la muncă și la viață...

Prin această lume cu lumini dar și cu multe 
umbre, alternînd lirismul cu ironia, folosind 
șarja și dîndu-i adesea tăios ascuțiș de satiră, 
m-a condus timp de două ceasuri pictorița 
Ligia Macovei în expoziția pe care a deschis-o 
întrxuna din sălile Muzeului de artă al 
R.P.R.

La sfîrșit de drum e firească întrebarea:
— Considerați ciclul „Peste hotare" înche

iat, sau îl veți continua?
— Am încă multe notații care se cer trans

puse pe pînză. Deocamdată însă, mă pre
ocupă altceva: doresc să realizez pentru străi
nătate o expoziție cu tablouri inspirate din 
realitățile patriei noastre...

Poate că în curînd fetele din Chioggia 
vor face astfel cunoștință cu luminile vieții 
tinerelor de pe la noi...

Lucian DUMITRESCU
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Mantoul
Piesă de bază In gardei 

noastră, haina tie ii 
reprezintă o cumpărăi 

serioasă, care nu se face în 
care an. Din fericire, creai 
de modele tin seama de ace 
realitate și nu supun moda n 
tourilor unor modificări ] 
radicale de la un sezon la al

In Iarna 1961-1962 man 
rile se vor menține la o ample 
moderată, cu linia dreaptă 
conică, în față uneori ușor < 
trate iar în spate mai evaz 
cu mîneci de lungime norn 
și cu umerii rotunjiți. Mi 
haine vor avea guler de bl 
(muton, vulpe, lutră, as 
han) dar se menține și m 
hainelor fără guler, care po 
completate în zilele mai 
cu deosebit de moderna eș; 
din blană, tricot gros sau 
stofa mantoului. E vorba așa 
de o modă practică, ușor de ad 
tat siluetei fiecăreia și care oi 
numeroase mijloace de a „rt 
tualiza" un mantou mai vet

O seamă de sugestii lnt< 
sânte pe tema mantoului de i 
nă au fost aduse de colec 
prezentată de Fabrica de c 
fecții și tricotaje-Bucureșt

Un reușit exemplu de vab 
ficare a noului produs rornînt 
imitația de blană de leopard 
fire sintetice, îl aduce a< 
mantou (foto 1) cu croiala s 
plă, în stilul confecțiilor 
blană. Are o linie dreaptă, 
rever în colț și se închide f 
nasturi.

O stofă de lînă grena a I 
aleasă pentru acest eleg 
mantou de iarnă (foto 2) 
linia lejeră șl mînecile c 
mono. Gulerul, din astral 
negru, constituie elementul i 
dern.

Mantoul reprodus după 
model prezentat Ia Congrt 
modei de la Berlin, de cl 
creatorii de modele din Re 
blica Democrată Germană G 
3). prezintă o linie moder 
originală. E din stofă flauș 
albastru cu negru, are gi 
șal și cordonul mal jos de ta

ORIZONTAL: 1) Copacul din Borzești — Are un 
arbore de oțel. 2) Umblă copăcel... copăcel — Pe 
Ungă plopii fără soț (pl.). 3) Strămoșii lui au descins 
din copaci — Ce ține de rădăcină. 4) Desenatori de 
cercuri pe copaci — Un car fără lemne! — Din Jep! 
5) Pe trunchiul coniferelor — Par scurt. 6) Una și 
alta! — Populație din Africa — Cămașă rustică. 7) 
Nu cade departe de copac — Cusătură care unește două 
bucăți. 8) Pronume — Rezultă din împărțire — Dum
neata, altfel spus. 9) „S-au pus la sfat mestecenii 
de...“, poezie de Esenin — Orășel în Somalia — în
treprinderea forestieră pentru industrializarea lemnu
lui. 10) Bușteni (pl.). 11) Frunzele bradului — Mane
vrează buștenii. 12) Anini — Din cauza lor nu vezi 
pădurea. .

VERTICAL,: 1) AcoperămTnt... pe copaci — Aceasta. 
2) A poposi într-un Ioc cu turma pentru hrană — 
Rudă cu motocicleta. 3) Interjecție — Poet romtn — 
A vrăji (fig.). 4) Fructul fagului — Navă mică — 
String în mină. 5) Piatră acră — Oraș cu un tei vestit. 
6) „Pădurea“ de Ostrovski și „Copacii mor în picioare'1 
de Cassona — Afară de pe terenul de fotbal. 7) Scatiu — 
Casa boierească, odinioară. 8) Scoarță (pl.) — Hipo. 
9) Diviziune de timp — A îmbăta — Comună în raio
nul Șimleu. 10) Platan — A se vesteji. 11) Sau — 
Copăcei — Frunză de brad. 12) Tisa — Arborii codrului 
bătrîn.

BAZIN CU APĂ 
ÎN LOC DE 
ACOPERIȘ

La Moscova se con
struiește o clădire in
dustrială cu o supra
față de 28.000 mp, am
plasată pe un teren de 
8,5 hectare, din care o 
treime va fi acoperit 
cu spații verzi. Noua 
întreprindere nu va a- 
vea linii ferate de ac
ces, intrucît întregul 
transport exterior se 
va face cu autocamioa
ne, iar luminatoarele 
sau ferestrele in pere
ții longitudinali vor 
lipsi cu desăvîrșire, 
deoarece iluminatul se 
va face cu lămpi fluo
rescente.

Acoperișul noii con
strucții este plan și 
are forma unui bazin 
în care vara se va 
menține un strat gros 

de apă pentru pro
tecția contra supraîn
călzirii.

GĂLBENUȘUL 
DE OU ȘI 
REUMATISMUL

Dr. Coburn, din 
New York, peocupin- 
du-se de problema reu
matismului articular, 
atribuie o importanță 
specială regimului a- 
limentar și îndeosebi 
consumului de ouă. 
După cercetări care 
au durat mai mulți 
ani, el a ajuns la con
cluzia că de reuma
tism. suferă în special 
indivizii care n-au 
consumat un număr 
suficient de ouă în ti
nerețea lor. Lucrările 
de laborator efectuate 
lasă să se întrevadă că 
în gălbenușul de ou 
există un factor special

— încă necunoscut — 
care are proprietăți 
antiinflamatorii.

Experiențele conti
nuă, urmînd ca ele 
să lămurească întregul 
mecanism prin care 
acționează noul factor 
antiinflamator și mo
dalitățile in care poate 
fi folosit în prevenirea 
reumatismului.

TROTUARE
COLORATE

Trotuarele asfaltate 
utilizate în i prezent 
sînt cenușii, inestetice 
și se uzează rapid; 
iarna se produc cră
pături, iar vara asfal
tul de înmoaie.

Pentru a înlătura 
aceste inconveniente 
specialiștii sovietici au 
creat un nou tip de 
trotuare din plăci de 
beton, care pot fi rea
lizate în diferite cu
lori.

Tehnicienii s-au gîn- 
dit și la pericolul uzu
rii excesive a încălță
mintei, punînd la 
punct metode pentru 
mărire a elasticității 
acestor noi trotuare. 
De asemenea s-a asi

gurat micșorarea z 
moțului și a cantiti 
de praf. Acest Iu 
se va obține prin fc 
sirea unui strat su 
rior din ciment 
adaos de polimeri.

Dezlegarea jocului 

„AURORA OMENIRII 

apărut tn nr. trecu

ORIZONTAL: 
Neva— Izbîndă. 2) 
rologiul — Ru. 
Eol — Baltazar. 
Migăi — Ea — A 
5) B — Arde — Sere 
6) RA — Mine - f 
se. 7) E — Materie 
ȚI. 8) Coti — Mîn 
9) Bara — VI — 
— F. 10) Ada — O 
Tinere. 11) Neruda 
N - Gal. 12) Ut 
Meridiane. 13) Sibei 
— Olga.



Deschisă la Paris in Zilele cui* 
furii rominești, expoziția «Arta 
rominească din secolul al XIX- 
lea și pină in zilele noastre" 
s-a bucurat de o caldă apreciere 
afli din partea vizitatorilor cit 
și din partea criticilor de artă. 
Fotografia înfățișează coltul Gri* 

gorescu din expoziție.

tn timpul vizitei sale in capi* 
tala Uniunii Sovietice, savantul 
italian Petrucci, cunoscut pen* 
tru importanta sa experiență 
de dezvoltare a unui embrion 
in afara corpului omenesc, a ti* 
nut o conferință in fata studen* 
tilor Facultății de biologie a 

Universității «Lomonosov*.

Cu prilejui «Zilei Algeriei", in 
piafa centrală din Tunis a avut 
loc un impresionant miting de 
solidaritate cu lupta poporului 
algerian pentru libertate și ln> 

dependentă.

Pe aici au trecut huliganii fas* 
ciștl din Berlinul occidental... 
Contlnulndu*și acțiunile provo
catoare, ei au devastat recent 
căminul Uniunii Tineretului LI* 
ber German, din Berlinul occi
dental, distrugind mobila, ră
pind tapetele, făcind ferfeniță 
cărțile și desenlnd pe pereți 

zvastici.
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Micul comentat

CONTRACTUL 
de Florlca ȘELMARU

legerile vest-germane au avut loc la 
i 17 septembrie. A fost nevoie de peste 
| o lună și jumătate pentru ca între 

conducerea Uniunii creștin-demo- 
ate, care și-a pierdut majoritatea abso- 
tă în parlament, și conducerea Partidu- 
i iiber-democrat, devenit, cum se 
une, „arbitru ai situației", să intervină 
înțelegere în vederea formării unui 

ivern de coaliție. Părăsind cancelaria- 
1 federal, unde Adenauer convocase 
n nou o reuniune a reprezentanților 
lor două partide, Mende, președintele 
trtidului Iiber-democrat, a comunicat 
ariștilor că acordul este fapt împlinit. 
I a refuzat însă orice relatare asupra 
nținutului înțelegerii realizate, decla
im că mai întîi trebuie să informeze 
upul parlamentar al partidului său... 
tea ce n-a împiedicat agențiile de 

presă să difuzeze, puțină vreme mal 
tîrziu, prevederile proaspăt încheiatului 
contract de coaliție.

Faptul că negocierile dintre Adenauer 
și Mende s-au prelungit atîta amar de 
vreme, s-au desfășurat cu atîtea icneli 
și poticneli a însemnat oare că între 
parteneri s-au dezbătut ascuțite diver
gențe programatice, că noii veniți în 
anticamera puterii s-au străduit să a- 
tragă pe bătrînul cancelar spre poziții 
mai realiste, spre rezolvări pașnice, prin 
negocieri în problemele litigioase? Ni
mic mai îndoielnic — dovadă înșiși 
termenii contractului de coaliție care, 
cu fidelitate, reproduce principalele ja
loane ale politicii de pînă acum a 
Bonnului. Astfel, înțelegerea se referă 
la reunificarea Germaniei — nu ca la 
un obiectiv de atins prin tratative și 

cooperare între cele două state germane 
ci, din nou, ca la un pretext pentru evi
tarea oricăror tratative și oricărei coope
rări. în același spirit, acordul exprimă 
intenția viitorilor guvernanți de a se 
crampona mai departe, în mod nerealist 
și primejdios, de Berlinul occidental, 
deși acesta face parte organic din 
teritoriul R.D.G.; intenția, de aseme
nea, de a persevera în atitudinea ostilă 
față de R.D.G.; intenția de a continua 
să nu recunoască frontiera Oder-Neisse 
ș. a. m. d. în plus, acest document 
programatic oferă aliatilor—perspec
tiva integraționistă, adică a restrîn- 
gerii suveranității; populației vest-ger- 
mane — perspectiva („neîntîrziată", se 
precizează în corespondențele agențiilor 
de presă) unei legi cu privire Ia „starea 
excepțională"în R.F.G.... Aceastăorien
tare a contractului de coaliție dintre 
cele două partide nu trebuie să mire: 
încă de la sfîrșitul lui martie, Ia Congre
sul Partidului liber-democrât, cuvîntarea 
rostită de Mende arăta că, îndeosebi în 
ceea ce privește politica internațională, 
punctele de vedere ale acestui „opozant" 
nu se deosebesc prea mult de acelea ale 
cancelarului federal.

Atunci, de ce aproape șapte săptămîni 
de tratative?

Pentru că politica spiritului de revan
șă, a obstrucției Ia tratative, a cursei 
înarmărilor, politica războiului rjece și 
care nu s-ar da în lături nici de la unul 
cald, într-un cuvînt politica pe care 
de ani de zile o duce Bonnul este com
promițătoare. Nici conducătorii creș- 
tin-democrați și cu atit mai puțin „opo
zanții" lor de ieri și partenerii lor de azi, 
conducătorii liber-democrați, nu ignoră 
că împotriva acestei politici se formu
lează critici energice în opinia publică 
din întreaga lume, inclusiv Germania 
Federală, în cercurile politice de pretu
tindeni, inclusiv guverne ale unor țări 
occidentale aliate cu Republica Fede
rală. Inițial, Partidul liber-democrat își 
și condiționase participarea la guvern 
de îndepărtarea din postul de cancelar 
a Iui Adenauer. în cele din urmă 
s-au mulțumit cu demisia Iui von Bren
tano. Cu acest preț modest (plus cinci 
posturi de miniștri și cinci de secretari 
de stat) reprezentanții liber-democrați 
au bătut palma și au încheiat contractul.

A Ie cărui prevederi — dacă vor consti
tui Intr-adevăr jaloanele activității vii
torului guvern — nu vor aduce nimic 
bun. Nici păcii generale, nici securității 
europene, nici însăși populației din 
Germania occidentală.
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expusă .noua* pozi
ție americană fajă de 
marile probleme...

Desen de V, T1MOC

Desen de V. TIMOC

- Puljorule, ce să-fi mai dea nenea ca 
să fii cuminte?...

Adenauer: înfelegefi că nu-mi pot pă
răsi -postul* 1...

Insolența mario
netei katangheze 
Cliombe se explică 
prin Îngăduința 
'imandamentului <5

J.N.U.
(Ziarele> 'li Adenauer depune 

mari eforturi pen
tru a-și păstra pos
tul de cancelar...

Desen de A. POCH

— Bine, dar bucata asta a etnfat-o de patru ori într-un ceasl
— Ce să facem?| Trebuie să ne gtndim și la locatarii din bloc care poate vor să 

doarmă.
Desen de Fred GHENĂDESCU

ÎNREGISTRAT PE BANDĂ...
de ARNO

— Altfel, nevasta mea nu crede că am fost la sedlnh

- Tov. doctor, vă rog să-mi dafi o scutire pentru so 
tul meu. Ascultat! cum tușește I

Fără cuvinte.

— Vecine 
n-ai chef si 
înregistrezi Ic 
ora asta ț 
putină muzici 
de ferăstrăul


