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Adunarea festivă din Capitală Închinată celei de-a 45-a aniversări a Marii Revolutii Socialiste din Octombrie. în fotografie, prezidiul adunării festive.

B" de teren 
nearată, 

leasts lozinca, 
oiștii din Plo- 

i ești ori, regiunea Plo
iești, cu s pri jin u 1 
mecanizatorilor de la 
S.M.T.-Buda, dau bă
tălia arăturilor adtnci 
de toamnă tn vede
rea tnsămintărllor din 
primăvara viitoare.

La Casa de cultură a 
tineretului din raionul 
Grivita Roșie, tn pre
zența reprezentantilor 
comitetelor raionale 
de partid și U.T.M. și 
a organelor de miliție, 
a numeroși profesori, 
părinți, tineri munci
tori și elevi, s-au In- 
mtnat buletine de Iden
titate unui număr de 
200 tineri șl tinere din 
raion care au Împli
nit vîrsta de li ani.

'FLĂCĂRII
„Nu vrem arme, pline pentru toți", „Vrem să trăim", „Securitate și sănătate pentru copiii 
noștri", „Să înceteze exploziile atomice". Sub aceste lozinci au demonstrat pe străzile Genevei 
sute de femei, membre ale unei organizatii feminine elvețiene, cu prilejul „Zilei Națiunilor Unite"

Gara Saint-Lazare. Studenti de la diferite instituții de tnvătămtnt 
superior din Paris s-au culcat aci, pe jos, pentru a protesta astfel 
Împotriva lipsei de grijă a autorităților fată de problema cazării studenților



Moscova, 7 Noiembrie 1962. Aspect de la parada militară din Piața Roșie, cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Marii Revolutii Socialiste din Octombrie.

Academicianului sovietic Lev 
Davidovicl Landau (tn foto
grafie) i s-a decernat Premiul 
Nobel pentru fizică pe anul 
1962. Renumitul om de ști
ință sovietic a primit tn 1946 
Premiul de Stat pentru cerce
tările științifice tn domeniul 
transformărilor de fază și 
Premiul Lenin pe anul 1962 
pentru o serie de lucrări tn 
domeniul fizicii teoretice. 
Premiul Nobel I s-a atribuit 
pentru teoria corpurilor con
densate, tn special a heliulul 
lichid. După cum se știe, 
medicii au depus timp de ct- 
teva luni mari eforturi pen
tru salvarea vieții acad. L. 
Landau, care ă suferit un 
grav accident de automobil 
tn primăvara acestui an.

în aceste zile s-au desfășurat la Sofia lucrările celui de-al vili-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar. La Congres au participat reprezentanții a 55 de partide comuniste și 
muncitorești frățești, Intre care delegația Partidului Muncitoresc Romtn tn frunte ou 
tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. In îndeplinirea 
directivelor Congresului al VIII-lea al P.C.B. pentru dezvoltarea R.P. Bulgaria pe perioada 
1961-1980, un rol de seamă tl va juca și complexul „Marița-Est". în fotografie: 
termocentrala complexului „Marlța-Est“ — care furnizează 3.500.000 kw anual.

■■

'FLĂCĂRII
.imiuiE-r i$i moi zborul cmc

— prin telefon de la Moscova —

După cum tmi mărturisea de curtnd un cunoscut scriitor sovietic, 
Aleksandr Kazantev — ale cărui romane despre zboruri și viata de pe 
alte planete stnt foarte cunoscute — azi e mai interesant să scrii 
despre ceea ce se petrece tn zilele noastre dectt să plasezi acțiunea 
undeva prin anul 3000 și să vezi că după editarea cârtii a apărut o 
navă interplanetară mai perfectă dectt cele pe care te-ai străduit să 
le descrii.

In ultimii doi ani am avut prilejul să fiu, din apropiere, martor 
la o serie de evenimente... cosmice, care au revoluționat știlnta, 
care au deschis omenirii noi orizonturi. Și știți ce am observat tn 
ziua ctnd s-a anunțat startul navei interplanetare „Marte-1“? Mosco
vitii (și stnt convins că toti oamenii sovietici) au primit comunicatul 
TASS eu entuziasm, darea pe ceva... foarte obișnuit. Poate că pare 
un paradox, dar sincer vă mărturisesc, e un paradox emoționant, 
plin de un sens profund, care stă mărturie marilor succese obținute 
de oamenii sovietici pe Pămtnt ca și tn Cosmos, care stă mărturie 
încrederii tn viitoarele victorii pe drumul construirii comunismului.

— La fel ca șl toți oamenii de pe planeta noastră, sper să pot atinge 
„pămtntur de pe planeta Marte. Dar să nu facem nici un fel de pre
supuneri, cine va ti acela și ctnd se va tnttmpla. Cred că oamenii 
din generația noastră tl vor putea îmbrățișa pe omul care a văzut 
planeta Marte.

Cuvintele acestea pline de optimism, de speranțe ce se vor îndeplini, 
aparțin unuia din cel mai curajoși oameni din lume - cosmonau
tul numărul 1 al planetei Terra, Iuri Gagarin. Iar unul din cei mai 
cunoscuti savanți sovietici, profesorul D. Marttnov, directorul 
Institutului astronomic „Sternberg" din Moscova, a declarat:

— Stația Interplanetară va permite dezlegarea multor mistere: 
compoziția atmosferei, existenta sau Inexistenta apei, structura șl 
natura canalelor. Iar ipoteza despre existența vieții pe Marte va 
deveni probabil o teorie fundamentată, dar care va fl pe deplin 
dovedită doar atunci ctnd primul cosmonaut va ajunge pe planeta 
Marte. Desigur că aceste timpuri nu mai stnt îndepărtate.

Lansarea Iul „Marte-1 “ a avut loc tn ajunul marii sărbători a Re
voluției.

Omenirea a urat un călduros „drum bun" acestui trimis al ei care 
a pornit de pe

cosmodromnl —Octombrie
pe orbit» —Victorie
lutnd punctul spre —COMUNISM.

Alexandru STARK



Maria Zidaru, Erou al Muncii So
cialiste, președinta gospodăriei

Președinta a

Culesul porumbului la Petin

I
n acest an, la 2 martie, trei 
gospodării colective mici se 
unificaseră, împlinind astfel 
o veche dorință a țăranilor 
din cele treisate — Păulești, 
Ambud, Petin—care nu erau 
despărțite decît de indicatoarele 

comunale. Primăvara se apropia 
năvalnic topind zăpezile, și gos
podarii înfrățiți se pregăteau de 
campania lucrărilor agricole de 
primăvară, de întocmirea noi
lor planuri, de reorganizarea 
brigăzilor, cînd sosi scrisoarea 
lui Donca. Ludovic Donca, un 
simplu colectivistdinsatul Amați, 
îi reproșa președintei Maria Zi
daru că uitase de vecinii care nu 
se aflau mai departe decîțiva kilo
metri . De ce nu vreți să vă unificați 
și cu noi? — o întreba. Răspunsul 
nu era atît de greu de dat, mai 
grea era luarea unei asemenea ho- 
tărîri. Gîndindu-se cu toată sin
ceritatea, ea, Maria Zidaru, tre
buia să recunoască fără ocol că un 
asemenea pas n-ar vrea să-1 facă. 
Nu numai ea, dar nici cea mai 
mare parte a colectiviștilor. Ei 
au fost învățați în ultimii ani să 
trăiască bine, n-au cunoscut nici 
un fel de lipsuri, gospodăria a 
fost mereu fruntașă, faima ei 
depășind hotarele regiunii Mara
mureș. Cine n-a auzit de „Drumul 
lui Lenin" din Păulești? Să-i 
primești pe cei din Amați lîngă 
tine n-ar fi un act prematur care 
ar crea prea multe greutăți? Cel 
puțin acum, cînd la cele 537 de 
hectare ale Păuleștiului s-au 
adăugat cele 700 de la Ambud 
și cele 350 de la Petin. Tovarășii 
de la raionul de partid sprijini
seră dorința celor din Amați, 
dar Maria Zidaru ceruse o păsu
ire. „Trăim o nouă experiență. Tre
buie să întărim noua gospodărie 

unificată". Raionul n-a fost con
vins de justețea argumentelor:

— Lucrurile vi se par mai difi
cile decît sînt în realitate...

Și de fapt chiar așa era... Bine
înțeles, adevărul nu putea fi 
ignorat: gospodăria din Amați 
avea contractate împrumuturi im
portante. Dar erau destule resurse 
încă neexploatate și care ar fi 
dus la lichidarea acestor datorii 
în scurt timp. Chiar și o socoteală 
în grabă ar fi arătat cît de mult 
ar avea de cîștigat gospodăria 
primindu-i pe amățeni: în pri
mul rînd sutele de hectare care ar 
da o pondere economică mai mare 
gospodăriei.

Și cum, în toiul acestor frămîn- 
tări, a sosit scrisoarea, ea n-a 
fost decît un bun prilej de a 
merge la fața locului.

Casele pipernicite, acoperite cu paie, au dispărut. Păuleștii și-au schimbat fața...

Aflînd că sosește la ei în vizită 
o delegație din Păulești, care 
fără doar și poate o să privească 
la toate cu un ochi sever, colecti
viștii din Amați au făcut pregăti
rile pe care le credeau de cuviință.

Intrînd în grajduri, Maria Zi
daru a văzut cu uimire urme de 
copite rămase în ciment. Era o 
neglijență. Vacile au fost lăsate 
să intre în grajd cînd pardoseala 
de ciment era proaspăt turnată. 
Halal gospodari — și-au zis cei din 
Păulești, bineînțeles în gînd, căci 
nu se cuvenea să-și jignească gaz
dele. Dar asta era o bagatelă față 
de ce aveau să mai vadă. în rîvna 
lor și mai ales pentru a dezminți 
un zvon care circula prin gospo
dăriile vecine că ei, amățenii, 
n-au grijă de vite, s-au apucat 
să le țesale și... le-au țesălat pînă 

le-au smuls părul I Cei din Pău
lești au schimbat priviri pe tă
cute...

— Da... să ne unificăm — a fost 
concluzia vizitei.

Ar părea surprinzător la prima 
vedere.

— N-au fost oamenii de vină, 
ci proasta organizare și fără în
doială lipsa de răspundere a unora 
sau a altora. Exemplul colecti
viștilor noștri, a felului lor de 
a munci, va schimba lucrurile și 
aici. în fond trebuie să ne ajutăm 
unii pe alții. Am fi greșit dacă 
ne-am fi gîndit numai la pres
tigiul nostru...

Așa a explicat Maria Zidaru 
hotarîrea luată. Și adunarea ge
nerală a fost de acord. Fîna- 
țurile întinse, propice pentru 
creșterea animalelor, sutele de



trimit o scrisoare
^3

hectare care, rațional lucrate, vor 
da producții sporite, iată și argu
mentele economice care au cîn- 
tărit greu în balanța unificării.

La sfîrșitul lui martie cele 
1.100 de hectare ale gospodăriei 
colective din Amați au făcut trup 
comun cu cele din Păulești, Am- 
bud și Petin.

Ce profil va avea noua gospo
dărie? Aceasta a fost una din 
întrebările pe care și le-au pus 
colectiviștii. De la început tre
buia cumpănită bine viitoarea 
orientare, pentru că acum nu era 
vorba de o gospodărie mică, cu 
cîteva sute de brațe de muncă. 
Păuleștiul, care constituia nucleul 
cu experiența cea mai îndelun
gată și cu rezultatele cele mai 
bune, dezvoltase intensiv legu
micultura datorită așezării lui 
lîngă Someș. Celelalte gospodării 
nu aveau nici una un sector pre
ponderent. Primele statistici au 
relevat chiar o situație curioasă: 
Petinul, care nu poseda nici un 
hectar de fînațuri naturale, avea 
425 de ovine, pe cînd Amațiul, 
cu cele 60 de hectare de fînațuri, 
doar 412 ovine. Condițiile na
turale, cît și experiența tradi- 
Îională a țăranilor din aceste 
ocuri, au determinat și profilul 

zoolegumicol al gospodăriei uni
ficate.

Cele circa 2.700 de hectare au 
fost și vor fi în viitor tarlalizate, 
alegîndu-se pentru fiecare cul
tură pămîntul cel mai potrivit. 
Operația va duce nu numai la o 
rațională împărțire a terenurilor, 
dar va intensifica și exploatarea 
lor cu mijloace mecanizate. Ast
fel la Ambud, unde existau 14 
parcele pentru grîu de toamnă 
însumînd 250 de hectare, anul 

acesta aceeași suprafață va fi 
comasată doar în 6 parcele. La 
Păulești, cele 150 de hectare 
răzlețite au fost de asemenea co
masate. Pămînturi întinse, unde 
tractorul toamna și combina vara 
să se simtă în largul lor!

Dar cum spuneam mai sus, 
noua gospodărie va avea două 
dominante. Nu vom stărui asu
pra cultivării legumelor pe supra
fețele irigate, în care păuleștenii 
mai cu seamă sînt mari meșteri. 
Aici, pe pămînturile de lîngă 
Someș, sînt femei și bătrîni care 
cultivă legume de multă vreme. 
Pînă toamna tîrziu, cînd bruma 
acoperă ogoarele și vin frigul și 
înghețul, ei determină plantele 
să rodească fără încetare. Ei au 
realizat an de an, cu mici dife
rențe, un cîștig mediu de 50.000 
de lei la hectar.

Să ne oprim însă la creșterea 
animalelor, care a necesitat mari 
schimbări. Prima măsură luată 
în funcție de condițiile locale 
existente a fost repartizarea cît 
mai judicioasă a animalelor. Va
cile cu lapte de la Petin și Amați 
au fost adunate la Ambud și Pău
lești, și asta nu pentru că amă- 
țenii s-ar fi dovedit nepricepuți 
să le dea o îngrijire corespunză
toare, ci din motive absolut 
practice: aici existau grajduri 
mai bune, oameni cu o experiență 
mai îndelungată, o pășune, ce-i 
drept mai mică, dar mai bogată. 
Adunate într-un singur loc, in
ginerul care se ocupă de creșterea 
animalelor putea urmări mai efi
cient rentabilitatea fiecărei vaci 
și selecta urmașii cei mai demni 
să populeze cirezile gospodăriei. 
Practica zootehnică are și ea legi 
care trebuie respectate cu rigu
rozitate, dacă vrei să obții ran
damente mari. Una din acestea 

se referă la creșterea după vîrste 
a animalelor. Căci altfel pățești 
ca cei din Amați, care la unifica
re aveau niște viței piperniciți 
care au stîrnit doar haz. Pentru 
a preîntîmpina fătările la vîrste 
neindicate și a crea vitelor me
diul prielnic de dezvoltare, ele 
au fost grupate după normele zoo
tehnice acolo unde existau con
dițiile cele mai bune.

Unificarea celor patru gospo
dării n-a adus cu sine numai o 
mai bună organizare, care va per
mite obținerea unei producții 
sporite de lapte și carne, dar 
a rezolvat dificultățile de fura
jare în fostele gospodării mici. 
Cei mai bucuroși sînt colectiviș
tii din Petin. Lipsiți de fînațuri 
naturale, ei întîmpinau în fiecare 
an greutăți. Dacă din primăvară 
pînă în toamnă, cînd vitele erau 
păscute, ei obțineau circa 10-12 
kilograme de lapte de la fiecare 
vacă, o dată cu venirea iernii 
producția scădea vertiginos la 
4-5 kg, din lipsa unei furajări 
substanțiale. Unificarea a li
chidat aceste greutăți nu numai 
prin faptul că noua gospodărie 
are 140 hectare de fînațuri natu
rale, dar și datorită largilor po
sibilități de cultivare a altor 
plante de nutreț. La începutul 
lunii octombrie gospodăria avea 
pregătite pentru iarnă 716 tone 
fîn, 1.210 tone paie, 2.042 tone 
porumb siloz (200 vagoane!) și 
o mare rezervă, încă necalculată, 
de coceni de porumb.

— Toate merg pe făgașul lor 
normal, dar mai avem de corijat 
cîte ceva într-un sector mai difi
cil... — ne mărturisește Ion Groza, 
secretarul comitetului de partid.

„Sectorul dificil" sînt oamenii.

Trăind în patru sate, obișnu- 
iți cu tot atîtea metode de a 
munci, ei au venit în noua gos
podărie cu mentalități oarecum 
diferite. întrebăm: ce metode fo
losiți pentru formarea unei con
științe socialiste înaintate? Pu
terea exemplului, ni se răspunde. 
La noi vorba multă nu prea are 
efect... Și ni se relatează cum 
astă-vară, în plin sezon de 
cosit, pe cele 120 de hectare de 
fînațuri care reveneau amățenilor 
să le lucreze, n-au ieșit la coasă 
în prima zi decît un număr redus 
de colectiviști. Nu era pen
tru nimeni o taină că ei au fost 
obișnuiți să lucreze fînațurile în 
parte.

— Dar asta nu e o metodă 
socialistă — ne precizează Ion 
Groza. Și cum timpul presa și 
alte campanii băteau la ușă, noi 
am repartizat acolo 170 de oa
meni din Păulești. Credeți că a 
doua zi a mai fost nevoie să tri
mitem din nou o brigadă de șoc? 
Nu! Oi din Amați au împînzit 
cîmpul, vrînd să dea dovadă că 
și ei sînt în stare să ducă un 
lucru la bun sfîrșit...

Așa se corijează din mers — 
vorba tovarășului Groza—men
talitatea în „sectorul dificil"...

★

Sînt opt luni de cînd preșe
dinta a primit o scrisoare. A ve
nit toamna, anotimpul bilanțuri
lor agricole. Care sînt rezultatele? 
Le vom ști nițel mai tîrziu, cînd 
toate socotelile vor fi încheiate. 
Dar oricum, putem fi siguri că 
rezultatele vor fi îmbucurătoare. 
Căci, vorba proverbului din bă
trîni: unirea face puterea.

C. BOZBICI 
Fotografi! da Tr. PROSAN



MOMENTE 
DIN 

ISTORIA 
CHIMIEI 

(i)

DE LA „LAPTELE DE LUP“, 
„ARAMA LUI AHILE“ Șl 
„CINABRUL LUNAR" ALE 
ALCHIMIȘTILOR - LA 
CHIMIA MODERNĂ

LUMINI 
IN 
RETORTA

Theophrastus Bombastus ab Hohen
heim (1493-1541) este mai bine cu
noscut sub numele de Paracelsus. Nu
mele lui este legat în mintea tuturor 
de alchimie; el a fost însă și unul 
dintre cei mai străluciți premergători 
ai experienței chimice proprlu-zise. 
(Tablou de un pictor necunoscut.)

de Max SOLOMON

n țesăturile policrome ale 
rochiilor, în mobila mo
dernă, în construcția ma- 
șinilor-unelte și a vehi
culelor, în costumele de 
scafandru ale cosmonauți- 

lor și în învelitorile elegante ale 
cărților, în porțelanul vaselor de 
laborator, în toate domeniile vie
ții noastre este prezentă chimia. 

Medicamentul salvator, îngră- 
șămintele solului agricol, stimu
latorii de creștere a plantelor, 
metalele și sticla, hîrtia și cau
ciucul sînt produsul experienței 
acumulate de veacuri în do

meniul științei și artei transfor
mării materialelor din natură.

Să ne închipuim o lume în 
care s-a pierdut această experien
ță, să ne închipuim o clipă 
viața omenească într-o socie
tate din a cărei istorie ar lipsi 
istoria cunoașterii și practicii 
chimice, o viață fără metale, fără 
sticlă, fără hîrtie, fără mase 
plastice. Să ne imaginăm o lume 
în care oamenii n-ar cunoaște 
metodele de producere a acidului 
sulfuric sau a amoniacului, a 
coloranților și medicamentelor. 
Cum ar arăta casele fără beton 
și metal, fără var și sticlă sau

Această „rețetă" a fost scrisă, acum pes
te 400 de ani... de mina lui Paracelsus.



ALCHIMIA ÎN ANTICHITATE:

Șarpele (desenul din stingă) care-ți mușcă propria coadă este 
Ouroboros, simbolul alchimic al „substanței unice, fundamentale", 
după cum explică ți inscripția grecească: „Unicul—totul". Repre
zentarea este tipic egipteană. Egiptenii înfățițau prin figuri de 
animale diversele zeități — întruchipări fantastice ale forțelor 
naturale. „Formula racului" (desenul de sus), atribuită alchimistului 
grec Zosimos (aproximativ anul 300 e.n.), simbolizează substanțele 
și transformările lor în cursul operației de transmutație. Racul 
este al cincilea simbol din figură ți reprezintă aliajul cupru-argint. 
Finalul acestei formule sună: „Cine înțelege aceasta este fericit".

fără înlocuitoarele moderne ale 
acestor materiale; cum ar arăta 
viața omenească fără hîrtie și 
cerneală? O lume tristă, în care 
oamenii s-ar acoperi cu blănuri 
netăbăcite, legate de trup prin 
curmeie, o lume în care uneltele 
ar fi pietre ascuțite, oase de fia
ră, în care foamea și boala ar se
cera viețile, o lume primitivă și 
penibilă s-ar revela închipuirii 
noastre.

Dar istoria tehnicii și a ști
ințelor naturii — și în cadrul lor 
istoria chimiei — nu pot fi șterse 
din viața societății. Generația 
noastră trăiește într-o epocă în 
care științele naturii, ieșite de 
mult din perioada de «dibuiri a 
începuturilor, prefac visurile în 
realitate. Ceea ce pînă mai ieri 
părea fantastic trece astăzi în 
domeniul practicii umane; iar ce
ea ce astăzi ține încă de domeniul 
fantasticului, mîine va deveni 
realitate. Științele naturii deter
mină o nouă definiție a fantas
ticului: „realitate a viitorului 
apropiat".

Alchimiștii visau altădată la 
transmutația elementelor. Ea 
se operează astăzi curent în reac
toarele atomice. Pare fantastică 
acum ideea înlocuirii agriculturii 
prin uzine chimice de sinteză; dar 
într-un viitor nu prea îndepărtat, 
zahărul, albuminele, grăsimile, 
vitaminele se vor produce în 
uzine, care vor face inutilă truda 
pentru cultivarea unor uriașe su
prafețe de pămînt.

în condițiile socialismului, ști
ința se dezvoltă furtunos, nestă
vilit. Nici o orînduire anterioară 
n-a cunoscut și n-a putut cunoaște 
o asemenea dezvoltare a științelor 
ca cea pe care o determină 
orînduirea bazată ea însăși pe 
știința cea mai înaintată despre 
natură și societate.

Romînia devine o țară a chi
miei. în laboratoarele Acade
miei R.P. Romîne, ale institute
lor de chimie și petrochimie, 
în laboratoarele uzinelor de mase 
plastice, de cauciuc, îngrășă
minte, medicamente, coloranți, 
cercetători tineri și vîrstnici 
trăiesc minunea zilnică a nou
lui. Ei participă la o vastă 
experiență colectivă de chimie 
aplicată și teoretică în cadrul 
planului de 6 ani și al planului 
de perspectivă.
. Fantezia și pasiunea pentru 
adevăr și creație nu pot găsi 

un mai luminos făgaș de desfășu
rare decît cercetarea noului în 
natură și producție. înțelegerea 
și lupta pentru nou presupun 
însă cunoașterea a tot ce l-a 
precedat. Uriașa forță a chimiei 
moderne își are izvorul în bogata 
ei istorie. Nu este deci lipsit de 
interes să ne oprim asupra unor 
momente din evoluția chimiei.

în cele ce urmează se vor folosi 
și unele materiale dintr-o lu
crare mai amplă a autorului, in
titulată „Lumini în retortă", 
consacrată istoriei chimiei.

Să aruncăm așadar o privire 
în laboratoarele și atelierele în 
care s-au făurit practica și teo
ria transformării substanțelor, 
știința care preface nisipul și 
apa, cărbunele, petrolul, gazul 
metan și aerul în țesături și 

Pentru a înțelege sensurile acestui simbol complex sînt necesare... 
serioase cunoștințe alchimice. Monstrul are picioare înaripate, ca ale 
zeului Mercur, trup de balaur, care reprezintă pe Ouroboros, ți barbă, 
semnificînd înțelepciunea. El poartă semnele argintului (Luna), au
rului (Soarele) ți mercurului (Mercur). (Din cartea lui G.B. Năzări 
„Della Tramutatione Metallica", publicată la Brescia ia sfîrțitul sec. XVI.)

uleiuri, în cauciuc și materiale 
de Construcție, în medicamente 
și coloranți. Ne vom opri, pentru 
început, la una din perioadele 
în care știința chimiei nu se con
stituise încă, iar locul certitu
dinilor actuale era ocupat de 
speranțe, intuiție, dar și de 
ignoranță și înșelăciune.

Cum se prepară... 
piatra filozofală

Veacul al XV-lea, într-unul 
din orașele comerciale italiene...

O uliță dosnică în afara zidu
rilor cetății, departe de forfota 
piețelor. E zi de vară. Din coșul 
unei case iese un fum alb, colo
rat din cînd în cînd de o trîmbă 
roșie, portocalie sau galbenă. 
E casa alchimistului.

în colțul unei săli mari, un 
cuptor din argilă refractară cu 
numeroase locașuri pentru oale 
de cele mai diferite forme și 
mărimi. Pe cuptor este instalat 
vasul de aramă al unui alambic, 
legat printr-o țeavă scurtă și 
îndoită cu un vas răcitor de lut, 
așezat lîngă cuptor. Printr-un 
cep al vasului răcitor se scurge — 
într-un ulcior florentin înalt, 
cu cioc îndoit ca un gît de lebă
dă — un lichid uleios.

într-un alt colț al laborato
rului, o grămadă de zgură ală
turi de un butoi plin cu pilitură 
de fier. Pe policioară, sute de 
borcane de porțelan roșu cu in
scripții ciudate.

De tavan atîrnă o figurină de 
porțelan reprezentînd un pește.

Alchimistul este la masa lui 
de lucru. El urmărește cu atenție 
încordată rîndurile de pe un 
pergament îngălbenit de vreme.

Simboluri folosite de Basilius Valen
tinus, autor de scrieri alchimice.

ros și pătat. Alături de masă, pe 
pardoseala de gresie, sînt risi
pite cărți deschise la cîte o pagină 
acoperită de semne ciudate.

Unul dintre ajutoarele alchi
mistului ațîță cu foalele focul 
de cărbune din vatra cuptorului. 
Celălalt ajutor, în picioare lîngă 
o masă de lucru și o poliță cu 
vase, privește atent o retortă de 
sticlă așezată pe un trepied de 
metal, sub care arde flacăra 
tremurătoare a unei lămpi de 
spirt. Pe masă se găsesc creuzete, 
pîlnii, baghete metalice și de 
sticlă, borcane cu grăunțe, pulberi 
și foițe metalice, mercur, săruri 
albe și colorate. Pe poliță, bor
cane mai mari cu fetuși de ani
male, cu șerpi și broaște într-un 
lichid gălbui. Citești pe etiche
tele unor borcane titluri ca 
acestea: „lapte de lup", „cinabru 
lunar", „arama lui Abile" și 
o sută de alte nume de soiul 
acesta, neînțelese de profani.

Una din lucrările la îndemîna 
alchimistului este opera marelui 
Geber. Dar alături de ea stau 
cărțile unor alchimiști obscuri, 
pline de rețete de preparare a 
„pietrei filozofale", a „elixirului", 
pline de încîlcite descrieri ale 
drumului spre „marea operă".

Să citim împreună cu alchi
mistul nostru una din rețetele 
de preparare a „pietrei filozofale".

„1. Combinăm adică preparăm 
pe A dintr-un corp și din mercur. 
2. îl supunem putrezirii și fier
berii la foc dublu pe așa-numitul 
A. 3. După ce el este fiert, îl 
dezlegăm. 4. După liniștire îl 

% separăm și îl împărțim. 5. După 
separare și împărțire continuăm 
să purificăm..."

Ce este acel corp A despre 
care vorbește rețeta nu se știe 
și nici alchimistul nostru n-ar 
fi putut spune mare lucru despre 
el. Cît despre operațiile de 
„dezlegare", „împărțire", „pu
trezire", ele se executau după 
fantezia și inspirația momen
tului.

O vizită simandicoasă
în laboratorul alchimistului 

se așteaptă o vizită simandicoasă. 
Se pregătește o experiență de 



transmutare, la care vor asista 
principele, doctorul său, con
silieri, doamne de la curte. Expe
riența trebuie să reușească deoare
ce principele a cheltuit pînă acum 
mii de ducați în contul „marii 
opere".

Se pun de o parte cositor, plumb 
și fier, mercur, aramă, apă de 
pucioasă și săruri de vopsitorie. 
Se pregătesc un creuzet curat 
și o baghetă pentru amestecul 
topiturii. Intră în acțiune su- 
flaiul cel mare.

Sosesc participanții la experien
ță. Luminile pîlpîitoare ale 
luminărilor de ceară aruncă pe 
pereți umbrele tremurătoare ale 
celor de față. Alchimistul pre

Practica de producție a fost leagănul fizicii șl chimiei moderne. Reproducerea 
— din „De re metallica" — înfițițează o pompă de mină cu trei trepte.

zintă spre control bagheta, creu
zetul, borcanele cu substanțe, 
iar ajutorul său pune creuzetul 
pe cărbunii încinși.

Se introduce cositorul, care se 
topește văzînd cu ochii. Alchi
mistul adaugă plumb, pilitură de 
fier și aramă. Amestecă topitura, 
povestind celor care îl ascultă cu 
o teamă abia reținută despre 
puterea de nedescris a prafului 
său miraculos. O cantitate cît 
un bob de mei din acest material, 
dizolvată într-un butoi de apă, 
ajunge pentru a face ca o vie să 
dea struguri copți în luna mail

Participanții la experiență as
cultă muți de uimire și privesc 
la mîinile îndemînatice ale alchi
mistului. Dintr-o cutiuță învelită 

cu grijă, el scoate pe un vîrf de 
cuțit un praf colorat. îl aruncă 
pe 'cărbuni și deodată camera 
întreagă se umple de un fum mul
ticolor. Nimeni nu mai vede 
nimic. Se aud exclamațiile de 
teamă și încîntare ale doamnelor. 
Apoi, în timp ce se risipește fu
mul purpuriu, albastru și verde, 
alchimistul amestecă topitura cu 
bagheta și acoperă creuzetul cu 
capacul. Ajutorul suflă straș
nic din foaie.

După cîteva minute alchimis
tul ordonă asistentului său să 
scoată din cuptor creuzetul, de
venit roș-alb. Acesta din urmă 
este lăsat să se răcească, apoi 
se sparge, și din el se rostogo
lește pe masă un mic lingou de 

aur strălucitor.
Nu-i greu de ghi

cit că aurul a fost 
introdus în creuzet în 
timp ce fumul mul
ticolor acoperea ve
derea asistenței. Dar 
principele este con
vins că alchimistul a 
izbutit. în curînd el 
va deveni cel mai 
bogat principe din 
lume... Dar vai! Ase
menea nădejdi rămî- 
neau neîmplinite și 
mulți alchimiști își 
sfîrșeau zilele pe rug, 
la spînzurătoare sau 
în închisori.

Așa se întîmpla la 
multe curți princiare, 
în veacul al XV-lea, 
al XVI-lea și chiar 
pînă în veacul al 
XVIII-lea.

Capital lichid... 
din cuptoarele 

alchimiștilor
Cu toate că alchi

mia europeană s-a 
dezvoltat pe un drum 
încîlcit, antiștiinți- 
fic, ar fi greșit să 
reducem tendințele, 
adeseori contradicto
rii, ce s-au manifestat 
în cadrul ei, la o 
simplă înșelătorie.

Este adevărat că, 
în ansamblu, alchi
mia medievală eu
ropeană, în care do
mina tendința spe
culativă, scolastică 
— în dauna tendinței 
experimentale, pro
prii de pildă alchi
miei arabe — era o 
disciplină antiștiinți- 
fică. Un vast conglo
merat în care cunoș
tințe răzlețe și rudi
mentare de chimie 
practică se amestecau, 
Intr-un extraordinar 
haos mistico-fantas- 
tic, cu tradiții mito
logice provenite din 
vechile religii, cu 
dogme ale religiei 
creștine, frînturi din 
teoriile filozofilor i- 
dealiști, astrologie și 
magie, folclor și 
superstiții.

Atît din punct de 
vedere practic, cît și 
teoretic, alchimia era 
chemată să slujească 
interesele regilor, 
prinților și episco- 
pilor, să le procure 
aurul după care jin- 

duiau și, în același timp, să-și 
aducă și ea prinosul la fundamen
tarea dogmelor religioase. Prin
tre alchimiști se numărau mulți 
călugări — și chiar episcopi — 
dintre care unii au fost canoni
zați. Carol al VII-lea al Franței, 
Henric al VHI-lea al Angliei, 
împăratul Rudolf al II-lea al 
Germaniei se îndeletniceau cu 
alchimia. Mulți alți regi fi 
prinți le urmau pilda, sau cel 
puțin aveau în slujba lor alchi
miști „de curte".

Speranța găsirii unor proce
dee de transformare a metalelor 
ordinare în aur îi atrăgea pe 
feudali ca un miraj, în acele 
vremuri în care dijma în natură 
începuse să fie înlocuită cu dijma 
în bani, cînd feudalii înglodați 
în datorii căutau o ieșire din 
încurcăturile lor financiare, 
cînd comerțul între piețe înde
părtate cerea capital lichid, 
obținut prin camătă, furt sau 
— dacă s-ar fi putut — în cup
toarele ciudate ale alchimiști
lor. Lucrurile au ajuns pînă acolo 
încît în Anglia secolului al XV-lea, 
sub Henric al VI-lea, clerul 
a primit ordin să înalțe rugăciuni 
pentru reușita lucrărilor alchi
miștilor...

Din punct de vedere teoretic, 
alchimiștii Europei medievale au 
rămas la ceea ce au moștenit de 
la alchimiștii alexandrini, bi
zantini și arabi. în spiritul sco
lasticii, vechile teorii devin dog
me; pe ceața vechilor superstiții 
se suprapune ceața misticismului 
creștin.

„Curăța pietrele pâmîntulul, 
curățâ-le mereu...*

Alchimiștii credeau în exis
tența unui puternic factor d« 
transmutație a metalelor, piatra 
filozofală. Aceasta lua naștere 
potrivit credinței lor, din îmbi
narea a două elemente-princi- 
pii: mercurul și sulful. Nn est< 
însă vorba de mercurul propriu 
zis și nici despre pucioasa mate 
rială, ci despre două substanț» 
ideale, „principii": mercurul fi 
lozofic — în care se grupau în 
sușirile lichid (a apei) și pămin 
tesc (a pămîntului) — și o a dou: 
substanță idealizată — sulful fi 
lozofic — în care se însumai 
însușirea de arzător a „focului' 
lui Aristotel și cea de volatil < 
aerului.

Mai tîrziu, celor două „ele 
mente" li s-a adăugat un al trei 
lea — sarea — care întruchip 
însușirea solubilității și tot 
odată a stabilității față de foc 
Erau vestitele „tria prima" — 
cele trei principii fundamentale 
Alchimiștii vedeau astfel în pia 
tra filozofală o substanță îi 
trei aspecte diferite, întrupare 
ideii mistice privitoare la „tre 
imea cea de o ființă".

Iată și o mostră a imagisti 
cii fantastice care alcătuia lini 
bajul caracteristic alchimiei ee 
ropene:

„Curăță pietrele pămîntului 
curăță-le mereu și treaba va l 
bună. Dacă înțelegi acum cuvir 
tele filozofilor, vei avea secreti: 
operei. Află, deci, că fiul care 
fost crucificat va fi curînd reîi 
viat din morți și , cum el are u 
suflet, va trebui să încălzeși 
mai mult, căci el se hrăneșt 
numai cu foc, de aceea l-au m 
mit filozofii Salamandră, că< 



salamandra se hrănește și ea cu 
foc".

Chiar Paracelsus, unul dintre 
premergătorii experienței chi
mice propriu-zise, vorbește ast
fel vrînd să descrie oxidarea unui 
metal:

„Principiul sulf iese din metal; 
acesta este inima lui. Rămîne 
cadavrul metalului".

Aici șe exprima totuși, în 
mod general, un fenomen: oxi
darea metalelor.

în legătură cu secretul ope
rațiilor și al rezultatelor, se 
poate cita acest text:

„Jur pe cer, pe lumină și pe 
întuneric; jur pe foc, pe aer, 
pe apă și pe pămînt; jur pe înăl
țimea cerului, pe adîncimea pă- 
mîntului și pe abisul iadului; 
jur pe Mercur și pe Anubis, pe 
lătratul demonului Karkourobo- 
ros și al cîinelui cu trei capete, 
cerberul, paznic al iadului; jur 
pe glasul lui Acheronte; jur pe 
cele trei Parce că nu voi dezvă
lui aceste cuvinte nimănui altuia 
decît fiului meu nobil și drag".

Numele lui Villeneuve, Ray
mond Lull (Raymundus Lullus), 
Basil Valentin (Basilius Va
lentinus) sînt de obicei asociate 
cu profesiunea de alchimist eu
ropean. Sînt cei care au lăsat 
scrieri. Au fost însă mii de al
chimiști anonimi sau cunoscuți 
de lume, dar care n-au lăsat opere 
scrise. Ei lucrau la curțile re-

La asemenea cuptoare de probă pentru cercetarea minereurilor ți aliajelor 
s-a născut experiența chimică. (Din cartea „De re metallica", Basel 1557.)

gale din Europa occidentală, în 
mănăstiri, în castelele principi
lor feudali...

Curentul viu 
al practicii meșteșugărești
Tendința propriu-zis experi

mentală în alchimie a fost slabă, 
iar rezultatele ei — sărăcăcioase, 
în cele din urmă, alchimia eu
ropeană a degenerat în șarlata- 
nie. La curțile multor principi 

și regi întîlnim, pînă și în lu
minatul secol al XVIII-lea, ase
menea figuri ca aceea a alchi
mistului descris la începutul a- 
cestui articol. Acest tip a dăi
nuit mult timp după ce au fost 
puse bazele chimiei ca. știință.

Iată ce spune despre alchimie 
dicționarul de chimie publicat 
de Andrew Ure în anul 1821: 
„Este numele cu care adepții 
ei au decorat, în secolele de igno
ranță, arta mistică al cărei 
obiect, mărturisit de ei, era cău

tarea pietrei filozofale, a trans
mutării metalelor în aur și pre
pararea elixirului de viață lungă. 
Deși exercitarea acestei pretinse 
arte, sprijinită pe fraudă și 
nebunie, a avut în principal ca 
motiv lăcomia, totuși oamenii 
nesăbuiți sau creduli care i 
s-au dedat au servit chimia, gră
bind prin lucrările lor progresul 
descoperirilor în această știință. 
Din ea — îndeosebi — își trage 
originea farmacia metalică" (me
dicamentele anorganice—N.A.).

Materialul empiric strîns de 
alchimiști a contribuit într-ade- 
văr, într-o anumită măsură, așa 
cum arată Ure, la progresul chi
miei. Pentru arta transformării 
substanțelor, mult mai important 
a fost însă, de-a lungul întregu
lui ev mediu, curentul viu și 
neîntrerupt al practicii meșteșu
gărești. Mult mai semnificative 
și mai interesante pentru viitoa
rea evoluție a chimiei sînt rețe
tele și procedeele descoperite de 
meșterii tăbăcari, săpuna.ri, oțe- 
tari și, mai ales, metalurgiști.

Din practica chimică meșteșu
gărească, din datele empirice ale 
alchimiei experimentale și în 
lupta împotriva prejudecăților 
ori fantasmagoriilor alchimiei 
speculative, mistice și șarlata- 
nești, se vor ivi, în secolele XV, 
XVI și XVII, pe un nou fond 
social-istoric, mlădițele disci
plinei experimentale din care se 
va naște chimia modernă.

Descooeninea Publicăm acest material la ce
rerea tonarășului Gh- Tânâsoiu, 
controlor tehnic, Hunedoara, si 
a altor cititori.

.a ABIA. x<>oirA

^emen

în vechile enciclopedii și ghiduri 
se putea citi că Yemenul are un port: 
Hodeida (în fotografia din stînga 
—vedere din avion a orașului-port). 
Dar în laguna cu apă puțin adîncă, 
pe al cărei țărm se află, puteau in
tra numai micile vase arabe cu 
pînze, denumite sambukl. Și ele, 
însă, trebuiau să ancoreze departe 
de țărm. Hamalii cărau mărfurile 
în spinare pînă dincolo de bancul 
de nisip care închidea golful (foto
grafia de jos). Aceasta era singura 
legătură între Yemen șl lumea exte
rioară. Nu demult la Hodeida a 
fost inaugurat portul Ahmedi, con
struit cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
în baza unui acord încheiat cu gu
vernul Yemenului. Canalul adtnc, 
lung de 10 km, și rada adîncită 
permit intrarea în acest port modern 
a vaselor oceanice. Yemenul are 
acum o adevărată poartă maritimă.

YEMENULUI



Dorind să-și subordoneze ctt mai complet toa
te triburile, imamul Ahmed punea mare preț 
pe armată. El avea două armate regulate — 
una „veche" și una „nouă" — alcătuite 
fiecare din 3.000 ptnă la 4.000 de oameni, 
două gărzi regale de cite 500 de soldati și 
un număr mult mai mare de trupe nere
gulate. Sub conducerea unor ofițeri că
rora studiile tn străinătate le-au deschis 
ochii asupra Înapoierii tării lor, militarii 
pe care se bizuia monarhia au tntors armele 
Împotriva ei. Prima sarcină a armatei după 
răsturnarea vechiului regim a fost respin
gerea agresiunii Arabiei Saudite și Iorda
niei, instigate de Washington și Londra.

Descoperirea

YEMENULUI

n sudul Peninsulei Arabe, o țftră aproa- 
—pe necunoscută deschide poarta seco

lului XX. Cîți locuitori are Yemenul? 
Unele ziare au scris 3 milioane, altele 
4, altele 5 milioane. Toate aceste cifre 
se bazează pe evaluări aproximative. 
Populația n-a fost niciodată numărată, 
pentru că tradiția religioasă — impusă 

« în Yemen cu mai multă strășnicie decît 
oriunde în lumea musulmană — inter

zice recensămintele. Din mine străvechi se 
extrag puțin cupru, puțin aur, argint și pietre 
prețioase. Ce alte zăcăminte ascunde solul, 
pe vremuri fertil, al Yemenului? Nu se știe, 
deoarece imamii, despoți absoluți și dușmanii 
oricăror inovații sau prefaceri, au interzis 
prospectarea lor.

Ei își închipuiau că, despărțindu-și cu totul 
țara de restul lumii, vor trăi liniștiți, tirani; 
zînd la nesfîrșit un popor care nu va dori 
libertatea pentru că nu o cunoaște.

Dublă iluzie deșartă!
Turcia, Anglia și Italia au tratat cu bruta

litate Yemenul în împrejurările cele mai di; 
verse, simțindu-se încurajate, între altele, și 

de faptul că această țară mică nu întreținea 
relații diplomatice aproape cu nimeni și deci 
nu avea nici prieteni, nici aliați. Din cînd în 
cînd o bucată din trupul țării era smulsă, sub 
un pretext sau altul, fără ca Yemenul să aibă 
pe lîngă cine protesta. Protectoratul britanic 
Aden a făcut pe vremuri parte din Yemen. 
Astăzi el este ceea ce este. Răpit Yemenului 
în 1934, Adenul a fost rotunjit de Anglia în 
1949, cînd i s-a adăugat încă o fîșie din teri
toriul yemenit, despre care se presupunea—și 
s-a dovedit într-adevăr — că are petrol.

Yemenul trăia, de fapt, în secolul al X-lea. 
Era parcă o rezervație pentru cultivarea celor 
mai înapoiate și sălbatice obiceiuri. Dacă 
ținem seama că pentru imami era un lucru 
foarte obișnuit să ordone decapitarea numero
șilor lor frați și fii pentru a evita să fie detro
nați de aceștia, ne putem închipui de ce drep
turi se bucurau supușii de rînd. Exista oare 
vreo supapă prin care să pătrundă puțin aer 
înnoitor în atmosfera apăsătoare, irespira
bilă din Yemen? Da, două.

Pentru că în școlile islamice, singurele 
care funcționau în această țară cu un procen

O mic de ani de obidire n-au putut înăbuși 
dragostea de libertate a yemeniților. Lovi
tura de stat condusa de Abdullah as-Sallal este 
salutată de popor cu entuziasmul unor oa
meni care așteaptă să Înceapă să trăiască.



taj de analfabetism de 90 la sută, nu se preda 
arta militară, s-a permis instruirea ofițeriloi 
peste hotare. Medici sînt în toată țara 15, adi
că atîția cîți erau de trebuință prea numeroa
sei familii regale. Dar ofițerii erau necesari 
aceleiași dumnezeiești familii în cantitate 
mult mai mare. Numai că, venind din școlile 
de peste hotare, ei au adus idei neînscrise în 
scurta listă a celor permise de regele atot
puternic.

Foarte mulți yemeniți — se vorbește de 
80.000 — au trecut în Aden, unde lucrează în 
industrie (cuvînt neuzitat în țara lor de ori
gine din lipsă de obiect căruia să i se aplice). 
Și, lucru neașteptat: ei reprezintă forța cea 
mai revoluționară din sindicatele Adenului.

Din aceste două categorii de oameni s-au 
recrutat autorii recentei lovituri de stat 
care a transformat Yemenul într-o republică.

Abdullah as-Sallal, căruia yemeniții îi 
spun acum „Al Zaim", ceea ce înseamnă con
ducătorul, și-a făcut studiile în Irak. Din 
1948 pînă în 1955 a stat în închisoare pentru 
participarea sa la complotul împotriva ima
mului Jahia. Funcția de guvernator al por

tului Hodeida, pe care i-a încredințat-o ima
mul Ahmed în 1955, era rezervată, de obicei, 
ofițerilor bănuiți că nu ar fi prea leali. în 
1961 a fost înlăturat din această funcție pentru 
că ar fi participat la un complot împotriva 
imamului Ahmed.

Un alt membru al guvernului constituit 
după lovitura de stat a reprezentat la 
Cairo sus-amintitele sindicate ale yemeniților 
din Aden. în sfîrșit, ministrul Imigrației a 
lucrat vreme îndelungată în docurile din Aden. 
Cel puțin alți cinci miniștri și-au petrecut o 
bună parte din viață în exil.

Ei au adus în țară idei care nu puteau să 
apară în întunericul medieval de la curtea 
imamului Ahmed, monarhul în al cărui tezaur 
personal s-au găsit monede de aur evaluate 
la 6 milioane lire, aur și lăzi cu pietre pre
țioase valorînd un milion de lire, în timp ce 
în triburile nomade se ducea o viață subumană.

Yemeniții își vor descoperi de-abia acum 
propria lor țară și, o dată cu ea, lumea exte
rioară, alături de care trăiau fără să știe.

Felida ANTIP

Cînd muezinul anunța din acest minaret ora stingerii, porțile orașului Sanaa 
se închideau. întreaga viață a țării era dominată de mai marii moscheilor și de 
imam, în același timp conducătorul absolut al statului și șeful spiritual al ye
meniților. Ei trebuiau să creadă că regele lor descinde direct din profetul Mahomed 
„Zokat“-ul— impozit religios — se ridica pînă la 70 la sută din veniturile cetățenilor^



Minimum
„LEOPARDUL" DEVINE EROU DE FILM

Operă postumă a unui prinț 
septuagenar, scriitor amator — 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
— romanul „Leopardul" se nu
mără printre cele mai răsunătoa
re „lovituri de librărie" ale ulti
milor ani. Spre deosebire însă de 
alte produse editoriale din Apus, 
al căror succes se bazează pe 
senzațional și publicitate zgo
motoasă, cartea scriitorului si
cilian s-a impus prin solide cali
tăți literare, prin tonul neaștep
tat de proaspăt cu care reînvie 
o epocă îndelung exploatată de 
literatura italiană, revoluția din 
1860 și luptele pentru unificarea 
Italiei.

O viziune profund realistă, o 
pătrunzătoare analiză a împreju
rărilor istorico-sociale și ale revo
luției garibaldiene dau profun
zime acestei cronici a decadenței 
unei familii din înalta aristocra
ție siciliană. Figura centrală, ace
ea a prințului Fabrizio Salina, 
„leopardul" — care poate fi con

siderată de altfel un autopor
tret al autorului — se impune 
prin inteligența și melancolica 
luciditate cu care prințul contem
plă apusul castei sale, sub lovi
turile unei noi orînduiri. Umorul 
subtil, impresionanta forță liri
că și tonul neașteptat de modern 
al povestirii au atras asupra căr
ții lui Lampedusa atenția regizo
rului de film Luchino Visconti 
care, după o îndelungată pregă
tire, a început transpunerea cine
matografică a romanului „Leo
pardul". Din materialul de fapte 
al cărții — a cărei acțiune se 
extinde pe jumătate de secol — 
regizorul (Visconti e totodată și 
autorul scenariului) s-a limitat 
doar la doi ani din viața familiei 
Salina. Acțiunea începe o dată 
cu debarcarea în Sicilia a arma- 
teflui Garibaldi, eveniment care 
precipită procesul de declin al 
aristocrației sub presiunea bur
gheziei în ascensiune. în cazul 
familiei Salina, decadența aceas

ta se face simțită și prin căsătoria 
frumoasei Angelica Sedara, fiică 
de burghez îmbogățit, cu tînărul 
Tancredi, nepotul prințului. Fil
mul se va încheia cu balul la 
care Angelica e prezentată pentru 
prima oară aristocrației palermi- 
tane ca membră a familiei prin
ciare Salina, în timp ce prințul, 
bătrînul „leopard", iși dă seama 
că pentru dînsul, ca și pentru 
întreaga sa clasă, totul s-a sfîr- 
șit.

Pentru alegerea interpretului 
principal, „leopardul", Luchino 
Visconti a ezitat îndelung. Rolul 
i-a fost propus inițial lui Lau
rence Olivier care, reținut de alt 
angajament, a fost nevoit să-l 
refuze. în cele din urmă inter
pretul a fost găsit în persoana 
actorului american Burt Lancas
ter. în celelalte roluri apar acto
rii Alain Delbn (Tancredi), Rina 
Morelli (prințesa), Claudia Car
dinale (Angelica Sedara) și Pao
lo Stoppa (don Callogero Sedara).

„Armata lui Garibaldi a debarcat In Sicilia!" în jurul prințului Fa
brizio, „leopardul" (Burt Lanc-aster), Întreaga familie Salina comentează 
cu Înfrigurare evenimentul ce va marca „Începutul sUrșitului".

Frumoasa Angelica (Claudia Cardinale), 
fiica unui burghez Îmbogății, principalul 
personaj feminin din filmul „Leopardul".



BnrasanniiiBHasnwa
.BAIA', VĂZUTA CU OCHII 
ARTIȘTILOR CONTEMPORANI

D .Femeia fosfoiescea- 
ă* robotită din „mașina 
Imputai* apare in {li
nul .Baia" sub chipul 
iceetei gingașe figuri de- 
enate de Pablo Picasso-

D „Nu fumafi!*, „închis". 
Nu rupeți flori*, „Nu vă 
plecati in afară* - strigă 
ieref ii cabinetului iui Po- 
iedonosikov. Cineaștii 
iu făcut din decorul in- 
uși o caustică satiră 
a adresa birocrației 
are ucide tot ce e viu.

® Baia ridicolului ii 
pală și-i freacă ustură- 
or pe lainicii reprezen- 
anfi ai lumii vechi — 
iezaliansova, Momen- 
alnikov, Ivan Ivanovici.

Maiakovski —e lucru cunoscut — iubea și pre
vedea perspectivele cinematografului. Și chiar 
dacă nu și-a destinat piesa „Baia" ecranului, 
el ar fi subscris, fără îndoială, planului de a 
traduce în limbajul filmului ideile usturătorului 
;ău pamflet la adresa urîtului, a birocrației și 
prostiei care încearcă să frîneze „mașina timpu
lui", destinată să-i poarte pe oameni spre 
comunism.

E probabil că ar fi fost cucerit și el de forma 
plastică aleasă de regizorul Serghei lutkevici și 

tînărul pictor Feliks Zbarski, autorii filmului 
cu păpuși „Baia", recent apărut pe ecranele 
sovietice, într-atît e de prezent în imaginile fil
mului spiritul marelui poet cu întregul său patos 
revoluționar, cu îndrăzneala și pasiunea sa pu
blicistică. tmbinînd animația de păpuși cu de
senul animat, imaginile de actualități cu afișul, 
caricatura cu poeticele desene semnate de Pi
casso, filmul vorbește într-un limbaj modern 
și inedit, de o mare forță artistică și agita
torică.

„PUȘT
Doi ochi mari, acoperind parcă tot 

ibrazul; o gură copilăroasă trecînd fără 
dihnă de la o expresie la alta: cînd 
ngenuu mirată, cînd ironic zimbitoare, 
:înd patetic crispată, cînd pueril 
îmbufnată... Așa ne-a rămas în amin
tire interpreta gingașei eroine a filmu
lui bulgar „Soare și umbră".

Anna Prucnal era un nume nou, nu 
numai pentru întreaga lume cinemato
grafică, ci și pentru spectatorii din 
propria ei țară, Polonia. Proaspăta ab
solventă a Conservatorului de muzică 
lin Varșovia nu se visa actriță de film. 
Darurile artistice revelate de tînăra in
terpretă în fimul amintit au atras însă 
asupra Annei Prucnal atenția cineaști
lor, care au determinat-o să accepte noi 
roluri de film și să se consacre carierei 
cinematografice.

Și iat-o acum, iară, pe platourile de 
filmare. încălțată cu cizme de cauciuc, 
înotînd într-o salopetă prea mare pentru 
ea, Krysia,eroina comediei „Puștoaica",

OAICAM
îl ajută pe bătrînul ei prieten, șoferul 
de taxi, să-și curețe mașina. Regizorul 
comediei este veteranul cinematografiei 
poloneze Leonard Buczkowski, autorul 
cunoscutelor succese „Cîntece interzise", 
„Comoara", „Cazul pilotului Maresz" etc. 
Filmul adaptează pentru ecran o piesă a 
dramaturgului contemporan Roman Nie- 
wiarowicz, „Copil găsit". Este vorba de 
Sovestea unei fete orfane care, sub în- 

rumarea tutorilor săi — un medic și 
un șofer de taxi—își găsește un drum în 
viață. Un rol deosebit în acest film îl 
are și peisajul varșovian de astăzi, cu 
pitoreștile cartiere Pragași Stare Miasto 
și cu imobilele noi, cu vechile scări și 
curți interioare, cu tradiționalele sale 
Cafenele și cu barurile moderne.

Ana ROMAN

ta fotografia: Afina Iracaal, dapl «uccnnl ra- 
partat ca filmai „Soaro șl umbri", Intorprotea- 
al rolei principal Ta filmai poloaaz .P«|iool«a”.



Un peisaj pitoresc, niște locuințe „originale"... Cam la atît se rezum» filmele sau 
reportajele occidentale despre Oceania, autorii lor preferind si nu-și arunce privirea 
în interiorul acestor colibe șî nici si descrie viața atît de tragică a băștinașilor.

agellan, vestitul navi
gator a cărui expediție 
a săvîrșit primul încon
jur al lumii, a traversat 
cel dintîi Oceanul Pa
cific, ajungînd în anul 
1521 îninsuleleOceaniei. 
Tot lui Magellan îi re
vine primul loc pe ră

bojul atît de lung al suferințelor 
populației băștinașe a Oceaniei. 
Iată, de pildă,' relatat de Antonio 
Pigafetta, participant la expedi
ția lui Magellan, una din „fap
tele de vitejie" pe acest tărîm 
ale conchistadorii lu i:„ Dădurămfoc 
unui sat, care nu voi să se supună 
nici regelui, nici nouă... înălța- 
răm acolo crucea pentru că aceste 
popoare erau păgine". Ajuns la 
6 martie 1521 în insulele Mariane, 
Magellan le-a dat denumirea de 
„insulele tîlharilor". Motivul? Lo
cuitorii insulelor se aflau încă în 
stadiul cînd nu cunoșteau decît... 
comunitatea de bunuri; astfel ei au 
oferit noilor veniți tot ce aveau, 
dar totodată au luat, fără să 
întrebe, una din bărcile spanio
lilor care le-a plăcut și de care 
au avut nevoie. Cum au procedat 
„civilizatorii" spanioli? Magellan 
a ordonat să fie incendiate 40-50 
colibe, iar șapte indigeni au fost 
omorîți. Așa li s-au predat băști
nașilor din insule primele noțiuni 
despre proprietatea privată...

După Magellan, alți navigatori 
europeni ajung în insulele Ocea
niei. Spanioli, olandezi, englezi, 
francezi, portughezi proclamă în 
diferite insule stăpînirea mari
lor puteri ale Europei occiden
tale. J. Menezes ajunge în 1526 în 
Noua Guinee, Diego Roca în 
1528 în insulele Caroline, Saave
dra în 1529 în insulele Marshall, 
Mendana în 1568 în insulele So

lomon. Pornit pentru „a dobîndi 
suflete pentru cer și regate pentru 
Spania", Pedro Queiroz ajunge în 
1606 în insulele Tuamotu, Socie
tății, Samoa și Noile Hebride. 
Căpitanul englez Wallis debarcă 
în 1767 în insula Tahiti din 
arhipelagul Tuamotu și pro
clamă acolo stăpînirea regelui 
Angliei. Cîteva luni mai tîrziu, 
Bougainville, primul dintre na
vigatorii francezi care a încon
jurat pămîntul, debarcă și el 
în Tahiti, după ce mai înainte 
descoperise arhipelagul Luisiade- 
lor.

CELE PATRU PĂRȚI ALE OCEANIEI

Dar ce este Oceania? Un vast arhipelag 
situat in Oceanul Pacific, Intre conti
nentele asiatic și american. Insulele 
Oceaniei au In total o suprafață de 1,26 
milioane kilometri pătrați și o populație 
de circa 6 milioane locuitori.

în funcție de condiții naturale și 
populație, Oceania este împărțită In 
patru părți*.

MELANEZIA — denumită astfel 
după culoarea mai tnchisă a pielii 
populației — grupează un șir de insule 
mari,situate tn partea apuseană a Ocea
niei, in nordul Australiei. Cele mai im
portante insule sînt Noua Guinee, arhi
pelagul Bismarck, insulele Solomon, 
insulele Fiji, insulele Luisiade, Noua 
Caledonie și Noile Hebride.

MICRONEZIA — alcătuită tn general 
din insule miei, așa cum o arată și denu
mirea — este situată la nord de Mela- 
nezia. Majoritatea insulelor Microneziei 
o constituie atolii. Cei mai importanți 
sint: insulele Mariane, Palau, Caroline, 
Marshall, Gilbert. Majoritatea locuito
rilor Microneziei au culoarea pielii mai 
albă dectt melanezienli.

POLINEZIA (de la polus = numeros 
și nesos = insulă) este cuprinsă intre 
Micronezia, Melanesia și Australia, pe 
de o parte, și coasta americană a Pacifi
cului, pe de altă parte. Dintre grupurile 
de insule ale Polineziei, cele mai impor
tante sint Hawaii, Tonga, Samoa, Ellice, 
Phenix, Manihiki, Cook, Marchize, So
cietății, Tuamotu.

NOUA ZEELANDĂ, formată din două 
insule mari — Insula de Nord și Insula 
de Sud — și alte cîteva mai mici, are o 
suprafață de 267.995 km p și o populație 
de aproximativ 2.400.000 locuitori, din
tre care 2.177.000 europeni și peste 
150.000 indigeni (maori). în mai 1840, 
Noua Zeelandă a fost declarată colonie 
engleză, iar din anul 1907 a devenit 
dominion, făclnd parte din Common- 
wealthul britanic. în economia țării 
predomină agricultura, Noua Zeelandă 
fiind considerată „ferma de carne și 
lapte" a Marii Britanii, 95 Ia sută din 
export II constituie carnea, untul, brîn- 
zeturile, lina.

INVAZIA MISIONARILOR

Stabilirea dominației colonialiste asu
pra insulelor Oceaniei, cu toate atribu
tele ei — canoniere și poliție, guverna
tori și vătafi — a fost precedată de o 
invazie europeană care, deși în locul 
săbiei avea drept simbol crucea, s-a 
dovedit tot atît de necruțătoare pentru 
băștinași: invazia misionarilor. Sub 
masca luptei împotriva „păgtnismului", 
misionarii, pentru a înrobi pe băștinași 
și a-i transforma tn elemente docile, au 
interzis orice manifestare a bucuriei, au 
făcut să amuțească cîntecele, au inter
zis dansurile.

O. E. Kotzebue, vestit navigator rus, 
care a făcut o călătorie în jurul lumii 
în anii 1823 - 1826 pe nava „Pred- 
priatie", de pe urma căreia au rezultat 
importante descoperiri geografice In 
Oceania [atolul „Predpriatie", insula 
Bellingshausen, atolii Rimski-Korsă- 
kov (Rongelap), Eschscholtz (Bikini)), 
a descris cu deosebită forță demasca
toare activitatea misionarilor pe insula 
Tahiti, pe care a vizitat-o. Amintind că 
In secolul al XVIII-lea, tn timpul călă
toriei vestitului navigator englez James 
Cook, populația insulei fusese evaluată 
la 130.000 oameni, iar pe timpul vizitei 
lui Kotzebue nu depășea cifra de 8.000 
oameni, navigatorul rus scria: „Bău
turile spirtoase introduse de europeni 
șl americani, precum și bolile molipsi
toare aduse de el, au putut, desigur, 
să contribuie la o creștere pronunțată 
a mortalității... Cauza principală a

Singura cale ferată din insula Tua
motu e cea care-i duce pe mi
nerii din Makateaîn adîncul minei. 

scăderii populației a constituit-o Ine 
răspîndirea sîngeroasă a religiei misie 
narilor, care aici a echivalat cu ce 
mai pustiitoare epidemie".

Cu îndreptățită mînie biciuiește Kotz 
buc „bigotismul și fățărnicia, ura 
disprețul față de toți cei de altă credință 
răspîndite de misionari. „Din pricii 
interdicției stricte dictate de misi 
nari, In Tahiti nu mai răsună de mu 
flautele care îndemnau la bucurie i 
veselie — notează călătorul rus. Nu s 
mai admite nici un cîntec, în afară c 
cele bisericești, nu li se îngăduie s 
danseze,să organizeze jocuri războinic 
sau spectacole de teatru. Pentru pi 
porul căruia natura i-a hărăzit pan 
să se bucure de viață, fără să fie Imp,
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irat de griji, orice plăcere a devenit 
mm un păcat care se pedepsește cu 
;prime“. Și Kotzebue conchidea: „Re- 
»ia misionarilor a pus capăt aducerii 
; jertfe omenești, dar în realitate ei i 
au adus jertfă mult mai multe vieți 
menești decît s-au adus vreodată zei- 
>r păgîni“.

ÎMPĂRȚIREA PRĂZII

Dacă primele descoperiri ale insulelor 
ceaniei de către europeni datează din 
colul al XVI-lea, stăptnirea puterilor 
iropene se înscăunează efectiv de-abia 
i începere de la sfîrșitul secolului al 
Vin-lea. Și pînă la sflrșitul secolului

al XIX-lea întreaga Oceanie era împăr
țită între Anglia, Franța, Olanda, Por
tugalia — vechile puteri colonialiste — 
și puterile colonialiste nou apărute, dar 
nu mai puțin nesățioase: S.U.A. și Ger
mania.

Coloniile și regiunile sub tutelă din 
Oceania reprezintă astăzi un teritoriu 
de aproximativ 1 milion km p, eu o 
populație de aproape 4 milioane de lo
cuitori.

Cea mai mare parte a Oceaniei — 
atît în ce privește teritoriul, cît și 
populația — se află sub dominația, di
rectă sau indirectă, a Angliei. Insulele 
Rotuma, Gilbert și Ellice, arhipelagul 
Fiji sînt colonii britanice, iar insulele 
Solomon și Tonga se află sub protecto-



I. Tinerele din Samoa lucrează cu iscusință la împletituri. Iar 
„materie primă" există din belșug: liane, fibre de cocotier etc.
2. Fiji. Unul din urmașii indienilor „contractați" la Calcutta și 
Madras cu decenii în urmă... 3. Simbolul „misiunii civilizatoare" 
a colonialiștilor: poliția gata să înece în sînge orice năzuință de 
libertate a populației din Tuamotu, ca și din oricare altă insulă a 
Oceaniei. 4. Și dansurile pot exprima ură. Iar ura anticolonia
listă a populației din Fiji a răbufnit într-o puternică revoltă.

rat britanic. O parte din fostele colonii 
britanice au fost trecute tn administra
rea dominicanelor Angliei. Astfel, Noua 
Zeelandă exercită tutela asupra insulelor 
Cook și Niue și a exercitat ptnă la 1 
ianuarie 1962 tutela asupra teritoriului 
Samoa de Vest, devenită independentă 
la această dată. Australia, alt dominion 
britanic, exercită dominația asupra re
giunii Papua (partea de sud-est a Noii 
Guinee) și „administrează" partea de 
nord-est a Noii Guinee, arhipelagul 
Bismarck și insulele Amiralității, aflate 
sub tutela sa.

Insulele Hebride, Bank și Torres con
stituie un condominlu anglo-francez.

Un loc important tn dominația colo
nialistă asupra Oceaniei tl ocupă S.U.A. 
în mod formal ele stăptnesc numai 
insula Guam din grupul insulelor Ma
riane și partea răsăriteană a arhipela
gului Sanloa. Insulele Hawaii, posesiu
ne americană din 1898, au devenit tn 
martie 1959 al 50-lea stat al S.U.A. 
După cel de-al doilea război mondial, 
S.U.A. au luat locul japonezilor tn 
insulele Mariane, Caroline, Marshall, au 
construit acolo numeroase baze aeriene 
și navale. Forțe armate americane 
staționează și controlează insulele Pal
myra, Midway, Johnston, Sand.

Coloniile franceze din Oceania sînt 
Noua Caledonie și așa-zisa Polinezie 
franceză, alcătuită din insulele Tahiti, 
Paumotu, Marchize, Austral și Gam
bier. Se află sub tutelă franceză insulele 
Wallis și Futuna.

Ptnă recent s-a aflat sub dependența 
Olandei o veche regiune a Indoneziei, 
partea apuseană a Noii Guinee — Iria- 
nul de Vest.

PEȘTELE CEL MARE ÎNGHITE PE CEL MlC

Actuala Împărțire a Oceaniei tntre 
puterile imperialiste este rezultatul unor 
Îndelungi lupte tntre ele. Această luptă 
constituie o ilustrare ctt se poate de 
concretă a principiului după care se 
călăuzesc imperialiștii: „peștele cel 
mare îl înghite pe cel mic". Este semni
ficativă tn această privință lupta pentru 
dominație asupra insulelor Samoa, „fre
cușurile" dintre Anglia, Germania și 
S.U.A., care au mers ptnă la amenința
rea cu războiul — fapte demascate și 
de Lenin.

Acest mic grup de insule, cu o supra
față de 3.12* km p, a atras mai tntti 
pe englezi, care au instalat aci un consul 
In 18*7. Șase ani mai ttrziu a sosit și 
nn consul al S.U.A., iartn 1861—unul 
din partea Germaniei. în 1872, S.U.A. 
au silit autoritățile locale din insula 
Tutuila din acest arhipelag să Ie pună la 

dispoziție portul Pago-Pago pentru for
țele maritime militare.

în 1889, navele militare americane 
setnfruntă cucele germane, iar rezultatul 
conflictului este, tn cele din urmă, sta
bilirea unui condominiu al S.U.A., 
Angliei și Germaniei asupra grupului 
de insule.

Războiul din 1898 dintre S.U.A. și 
Spania a avut repercusiuni importante 
asupra Oceaniei. Colonialiștii spanioli 
stnt alungați de partenerii lor mai pu
ternici. S.U.A. anexează insulele Hawaii, 
iar Germania pune stăpînire pe insulele 
Mariane și Caroline.Totodată.tn schimbul 
unor compensații, Anglia cedează Ger
maniei drepturile sale asupra arhipela
gului Samoa. în 1899 Samoa e împărțită 
tntre Germania și S.U.A.

La sftrșitul primului război mondial, 
un alt partener de pradă e sftșiat. Impe
riul colonial german e Împărțit tntre 
Anglia, reprezentată prin Australia și 
Noua Zeelandă. și Japonia, care ocupă 
grupurile de insule Mariane, Caroline și 
Marshall.

O nouă etapă tn Împărțirea Oceaniei 
o constituie cel de-al doilea război mon
dial, la sftrșitul căruia S.U.A. se substi
tuie Japoniei tn stăotnirea insulelor 
Mariane, Caroline și Marshall.

UN CLIMAT FAVORABIL 
$1 O VEGETAȚIE LUXURIANTĂ

Insulele Oceaniei se tmpart tn general 
tn două categorii: insule de natură vul
canică, îndeobște insule mai mari, unele 
cu înălțimi ce depășesc 2.000 m, și insule 
atolice, cele mai multe mici și joase. 
Prin situarea lor geografică, majoritatea 
insulelor au un climat tropical, iar cele 
situate mai In sud (tn primul rtnd Noua 
Zeelandă) au un climat subtropical. în 
zona Oceaniei temperaturile medii lunare 
In perioada cea mai caldă variază între 
4-16’Cși -F 25°C, iar în perioadele mai 
reci variază tntre + 5’C și -|- 16°C.

Căldura și umiditatea favorizează o 
vegetație dintre cele mai luxuriante. în 
multe locuri tnttlnești păduri tropicale 
formate din palmieri, ficuși, bambuși, 
eucalipți. Lianele ce se întind între co
paci fac însă pădurile greu de străbătut, 
în timp ce în zonele mai înalte se întîl- 
nesc coniferele, pe maluri se tntind 
tufișurile de mangrove. Pe atoli vege
tația e ceva mai săracă; doar tufișuri 
mărunte, cocotieri și arbori de ptine. 
Dintre cele 7.000 plante care alcătuiesc 
flora specifică a Oceaniei, numai 2.500 
reprezintă diferite orhidee.

în Oceania cresc arbori tropicali utili: 
cocotieri, banani, ananași, citrice, ar

bori de cauciuc. De asemenea se cultivă 
trestia de zahăr, cafeaua, orezul, bum
bacul .

Dacă lumea animală specifică Ocea
niei (canguri, crocodili, insecte foarte 
variate) este mai săracă decît In alte 
părți ale lumii, în schimb condițiile 
naturale permit creșterea cu deosebit 
succes a animalelor aduse din alte con
tinente: bovine, ovine, caprine, porcine. 
La acestea se adaugă posibilitățile pe 
care le deschide pescuitul.

Natura atît de darnică a Oceaniei a 
constituit o mare atracție pentru pictori, 
în creația cunoscutului pictor francez 
Gauguin, de pildă, un loc important îl 
ocupă lucrările realizate în perioada 
șederii sale In Tahiti.

.MISIUNEA CIVILIZATOARE* 
A COLONIALIȘTILOR ÎN ACȚIUNE

întotdeauna colonialiștii prezentau 
pe băștinași fie ca sălbatici cu obiceiuri 
barbare, fie ca^ niște ființe fericite să 
găsească un european care să le conducă 
și să le poruncească.

Căuttnd să acrediteze ideea inferiori
tății de rasă a populației băștinașe a 
Oceaniei, colonialiștii au făcut In ace
lași timp multă vtlvă în jurul „misiunii 
civilizatoare" pe oare ar fi îndeplinit-o, 
chipurile, în această parte a lumii. A- 
ceastă „misiune" a colonialiștilor se 
oglindește însă cel mai limpede în... 
scăderea numerică a populației insule
lor. Populația insulelor Noilor Hebride, 
de pildă, era în secolul trecut de peste 
un milion, iar în prezent este doar 
de aproximativ 60.000. în timp ce 
între secolele XVI și XX populația glo
bului a crescut de cîteva ori, populația 
Oceaniei este în prezent mai mică decît 
înainte de venirea colonizatorilor eu
ropeni.

Unul din aspectele cele mai odioase 
ale colonialismului în Oceania l-a con
stituit comerțul cu sclavi, care a 
cunoscut o mare dezvoltare în secolul 
XIX. Sub pretextul „recrutării" de mun
citori, au fost organizate veritabile 
vînători de oameni sau, după cum le 
denumeau colonialiștii, „vînătoare de 
mierle". Aceste practici au fost interzise 
formal în anul 1904, dar sclavia a con
tinuat să existe în anumite locuri sub 
forme oarecum modificate.

Dar colonialismul a avut și alte con
secințe dezastruoase pentru populația 
Oceaniei. %

Călătorul rus Kotzebue nota în urmă 
cu peste o sută de ani că trei arbori de 
ptine pot asigura hrana unui om pe timp 
de un an. Arborii tropicali — cocotieri, 
banani, manioca — plante cum stnt car
tofii dulci (batate), orezul,precum și creș
terea animalelor, îndeosebi a porcilor, 
pot asigura populației o alimentație 
abundentă. Și totuși, în Oceania sute 
de mii de oameni flămînzesc. Producția 
de cereale Ia hectar este dintre cele mai 
scăzute din lume. Și cum ar putea fi 
altfel, eînd, după secole de „misiune 
civilizatoare" a colonialiștilor, princi
palele unelte agricole stnt, în numeroase 
insule — așa cum arăta și omul de 
știință dr. Jacques Barrault — lopețlle, 
plugurile de lemn și prăjinile ascuțite?

Colonialiștilor le place să prezinte 
profiturile mari obținjite de ei In Ocea

nia ca fiind un rezultat al valorificări 
cu mijloace moderne a posibilitățile 
naturale, nefolosite pînă atunci, un r< 
zultat al „spiritului de întreprinzători 
de care dau dovadă. Vorbăria colonit 
Uștilor nu poate ascunde însă adevărul 
profiturile stoarse din Oceania stnt t 
primul rtnd rezultatul exploatării să 
batice a populației băștinașe. în insulei 
Solomon, bunăoară, un muncitor ctștig 
circa 30 dolari pe an și primește o rați 
zilnică de hrană alcătuită dintr-un pum 
de orez fieri și aproape aceeași cantital 
de pește.

Descriind situația din insulele Mai 
shall și Caroline, administrate de S.U.A 
corespondentul ziarului englez „Dail 
Mirror" scria nu demult: „Unchiul Sai 
roșește acum pentru insulele ce i-a 
fost Încredințate în ținuturile caldi 
care s-au transformat In insule ale c< 
cioabelor. O mare parte a populații 
acestor insule este bolnavă de tuberci 
loză, condițiile de locuit de aici sîi 
inumane, școlile și spitalele nu sti 
bune de nimic. America — arată ziari 
— cheltuiește anual pentru aceste insu 
2.200.000 de lire sterline, dar maji 
ritatca acestor bani se cheltuiește penti 
achitarea salariilor personalului adm 
nistrativ, în timp ce locuitorii insul 
sînt lăsați să moară de foame".

Colonialiștii storc In schimb din Oce: 
nia însemnate bogății. Oceania produc 
o parte însemnată din producția moi 
dială anuală de copra (miezul uscat i 
nucii de cocos, conțiuînd ulei), de îngri 
șăminte naturale fosfatice, de niche 
de crom. Oceania furnizează de asem 
nea metropolelor mari cantități de an: 
nas (90% din recolta mondială), cacai 
fructe, pește, zahăr din trestie, blănur 
piei. 92% din exportul Noii Caledon 
se bazează pe extracția de minereu 
— îndeosebi nichel, crom, fier.

OCEANIA 51 PLANURILE MILITARIȘTILC

Marile puteri imperialiste se străd: 
iese să-și mențină dominația asupi 
Oceaniei și ca urmare a rolului pe care 
rezervă acestor insule In planurile li 
strategice.

Deosebit de active în militarizare 
Oceaniei s-au dovedit Statele Unit 
Numărul bazelor militare ale S.U.A. I 
spațiul Pacificului a sporit de la 25,1 
preajma celui de-al doilea război moi 
dial, la aproximativ 250 în prezent. ! 
afara marilor baze militare de la Pea 
Harbour și Guam, imperialiștii amei 
câni s-au cuibărit în Micronezia, i 
insulele Johnston, Midway, Kwajaleii 
Saipan, Iwojima, unde au constru 
mari baze cu porturi militare, aerode 
muri, depozite militare, terenuri de 1 
strucție.

Cele șase serii de experiențe cu boml 
atomiceși cu hidrogen efectuate de S.U.1 
începînd din anul 19*6 pe insule 
Bikini și Eniwetok, experiențele nuci, 
are de pe insula Christmas au stîrn 
protestul puternic al populației di 
această regiune. După cum se știe, u 
raport al unei comisii O.N.U., întocm 
ca urmare a plîngerilor populației inși 
lelor Marshall, nu a putut ascunde fapti 
că sănătatea a numeroși locuitori di 
zona unde s-au efectuat experiențe



Nu mai am nici a bătaie de cap! Toate 
aceste plăți mi se efectuează în mod 
gratuit din contul curent personal la CEC.

nucleare a avut mult de suferit ca urmare 
a căderilor radioactive.

După cum a arătat ziarul „Avenir de 
Caledonie“, cercurile militare franceze 
intenționează de asemenea să constru
iască o bază atomică in Noua Caledonie. 
S-a dat de tnteles că este posibil ca 
Franța să continue experiențele sale cu 
bomba atomică in partea de sud-vest a 
Oceanului Pacific.

VULCANUL CLOCOTEȘTE

Oceania constituie cel mai nou front 
al luptei anticolonialiste. Pentru situa
ția și starea de spirit a populației Ocea
niei este ilustrativ exemplul insulelor 
Fiji.

Cele peste 320 insule care alcătuiesc 
arhipelagul Fiji stnt populate de 400.000 
oameni. Aproximativ jumătate din ei 
sînt indieni — urmașii oamenilor „con
tractați" la Calcutta și Madras, Intre 
1880 șl 1920, de compania care stăplneș- 
te plantațiile de trestie de zahăr.

Multă vreme, colonialiștii, aplic t nd 
vechiul principiu „divide et impera“ și 
ațlțînd pe fijieni și indieni unii Împo
triva altora, au reușit să stăvilească 
acțiunile comune ale populației munci
toare. In decembrie 1959 insă, lupta 
comună a fijienilor și indienilor Împo
triva monopolurilor imperialiste a Îmbră
cat forme deosebit de ascuțite. Munci
torii aparțintnd societăților petroliere 
„Royal Dutch Shell" și „Vacuum Oil Co“ 
au declarat grevă, cerînd mărirea sala
riilor. Greva s-a extins și in alte ramuri, 
împotriva greviștilor, colonialiștii au 
trimis poliția care a folosit bastoane 
de cauciuc și gaze lacrimogene, rănind 
SO de oameni. Ca răspuns la această 
provocare, a izbucnit o răscoală spon
tană, pe străzi s-au ridicat baricade, au 
fost ocupate clădirile celor mai mari 
firme europene. Răscoala a fost Înăbu
șită după ce s-a declarat starea de asediu, 
dar greviștii au obținut totuși satisface
rea unora dintre revendicări.

Despre răscoala din insulele Fiji au 
răzbătut puține știri prin cenzura severă 
a colonialiștilor. Ele au arătat insă că 
in spatele liniștii idilice a Mărilor Su
dului mocnește vulcanul nestins al 
luptei antiimperialiste.

Mișcări anticolonialiste au loc și In 
alte insule ale Oceaniei. în insulele 
Noile Hebride s-a dezvoltat lupta de eli
berare cunoscută sub numele de mișca
rea lui John Frum, care la Început a 
avut un caracter de rezistență pasivă: 
băștinașii nu mai frecventau bisericile 
și școlile misionarilor, cereau alungarea 
colonialiștilor și aruncau In mare banii 
europeni. Trupe americane au împușcat 
fără cruțare pe patrioții melanezieni, au 
aruncat in Închisoare pe conducătorii 
acestora. Dar mișcarea n-a putut fi 
Înăbușită și, in anul 1957, s-a activi
zat, extinztndu-se și asupra altor insule 
Învecinate.

Pe insulele Solomon s-a dezvoltat miș
carea frățiilor. Membrii frățiilor jurau 
să nu se angajeze la colonialiști declt 
pa baza tarifelor și In condițiile stabilite 
de frății. De asemenea ei boicotau jude
cătoriile colonialiștilor și au creat pro
priile lor judecătorii. Cu toate că au fost 
arestați peste 100 de conducători ai 

populației băștinașe, mișcarea de pe 
insulele Solomon s-a extins, cuprin- 
zlnd peste 100.000 locuitori.

PRIMELE ROASE

Apariția statului independent 
Samoa de Vest, la 1 ianuarie 1962, 
este rezultatul unei lupte înde
lungate a populației locale. încă 
din anul 1921, cînd Liga Națiu
nilor a atribuit Noii Zeelande 
tutela asupra fostei colonii ger
mane, în rîndul samoezilor s-a 
format organizația antiimperia- 
listă Mau, care a lansat lozinca 
„Samoa—samoezilor". în anul 1926 
a luat ființă încă o organizație 
antiimperialistă, comitetul cetă
țenesc.

După cel de-al doilea război 
mondial, lupta samoezilor pentru 
autoguvernare a căpătat un pu
ternic avînt. în 1947, un grup 
de 46 conducători samoezi au 
trimis un raport la O.N.U., ce
rînd autonomie pentru Samoa de 
Vest și unirea celor două părți ale 
arhipelagului, deci și eliberarea 
teritoriului Samoa de Est de sub 
dominația S.U.A. Cererile samo
ezilor au fost respinse de Noua 
Zeelandă și celelalte puteri colo
niale. Totuși, colonialiștii au 
fost obligați să acorde drepturi 
mai largi populației băștinașe. La 
1- octombrie 1959 a început să 
funcționeze un guvern samoez, 
care a exercitat funcțiile auto
guvernării interne. în cadrul unui 
referendum organizat în urma 
unei rezoluții a Consiliului de 
tutelă al O.N.U., majoritatea 
covîrșitoare a samoezilor s-a pro
nunțat, în mai 1961, pentru in
dependență.

Independența cucerită de sta
tul Samoa de Vest, urmată cîteva 
luni mai tîrziu de eliberarea 
populației din Irianul de Vest de 
sub dominația colonialistă olan
deză, arată că și în Oceania, în 
ciuda manevrelor imperialiștilor, 
începe să dea roade lupta popoa
relor pentru independență, pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului condamnat de istorie.

Drumul popoarelor Oceaniei 
către independență este încă greu. 
Dar acest drum a fost deschis, 
lupta lor se bucură de sprijinul 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și libertate și aceasta le dă 
puteri sporite pentru înlăturarea 
piedicilor ce le mai stau în cale.

Sorin STRUJAN
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Contul curent personal 
CEC constituie un mij
loc practic și avantajos 
de economisire a banilor.

Plățile se fac, după dorința titularului, atit în 
numerar, prin simpla prezentare a unui cec din 
carnetul ce i se pune la dispoziție o dată cu des
chiderea contului, cît și prin virament pe bază de 
dispoziție cu caracter permanent sau ocazional.



MUZICA TENDINȚE INOVATOARE 
ÎN MUZICA ROMÎNEASCA
da George BĂLAN

Dezvoltarea ascendentă a muzicii romînești în anii puterii populare a 
intrat de mai bine de cinci ani tntr-o fază superioară — aceea a descoperirii 
unor forme expresive a căror originalitate și intensitate ne situează în rînd 
cu școlile avansate ale muzicii contemporane. Primul semn important al 
acestei înnoiri a fost apariția în 1957 a cantatei de cameră scrisă de Tiberiu 
Olah pentru cor de femei, două flaute, coarde și percuție. Sonoritățile acestei 
muzici păreau pe atunci cu totul neobișnuite: In locul felului idiiizant de a 
trata folclorul, destul de răspîndit în acea vreme, Olah aduce o viziune de 
un aspru dramatism,realizată mai ales prin măiestrita folosire a instrumentelor 
de percuție. Departe de a-1 respinge pe ascultător, caracterul neobișnuit al 
sonorităților captiva prin savoarea lui inedită, prin tensiunea excepțională 
a atmosferei pe care o crea.

Importanța apariției acestei lucrări depășea cadrul individual al afir
mării unui talent original. Muzica ei exprima cristalizat estetica unei orien
tări a cărei esență ar putea fi formulată astfel: strădania unei întregi pleiade 
de compozitori de a se debarasa de balastul spiritului tradiționalist și patriar
hal, pentru a înțelege viața contemporană în tot adevărul ei palpitant și a-1 
exprima cu prospețime și dinamism. In evoluția sa ulterioară, Tiberiu Olah 
a adîncit filonul prețios pe care-1 descoperise, ajungtnd să dea o lucrare 
de deplină maturitate, monumentalul oratoriu „Constelația omului", operă în 
care imaginea înaripată a triumfului universal al comunismului se Împle
tește cu ideea nu mai puțin pasionantă a pătrunderii omului țn Cosmos.

Paralel cu Tiberiu Olah se contura o altă personalitate de prim plan a 
acestei tendințe înnoitoare: Anatol Vieru. Vulcanicului temperament al 
colegului său, Anatol Vieru ti opune o fire lucidă, stăpînită, profund intelec- 
tualizată. Dacă Olah cucerește prin violența expresiei, Vieru seduce ascul
tătorul prin ingeniozitatea sonorității și construcția magistrală a discursului 
muzical, atît de evidente în cele două cvartete, în cvintetul cu clarinet, în 
concertul pentru flaut și orchestră. Nici vorbă aici de o cerebralitate aridă, 
în subteranele muzicii lui Vieru pulsează un permanent dramatism, numai 
că, spre deosebire de Olah, compozitorul nu înclină spre forme explozive de 
manifestare. O tensiune reținută poate fi însă uneori mai de efect decît o 
izbucnire spectaculoasă. Adîncurile clocotitoare ale personalității lui Vieru 
se pot întrezări mai ales în admirabilul său oratoriu „Miorița", pe care din 
păcate de multă vreme nu l-am mai putut asculta în sălile de concert.

Alături de Olah și Vieru se conturează o seamă de compozitori talentați, 
dintre care cei mai mulți dovedesc a avea de spus ceva personal în muzică. 
Peisajul muzicii romînești este la ora de față de o diversitate coloristică fără 
precedent. Spațiul nu ne îngăduie să insistăm asupra fiecăreia din aceste 
personalități și de aceea ne vom mărgini a atrage atenția cititorilor asupra 
unor nume ca: Aurel Stroe, preocupat să realizeze o simplitate nouă la nivelul 
celui mai evoluat limbaj muzical, Teodor Grigoriu, adevărat maestru al 
muzicii de film, înzestrat cu o natură armonioasă și lirică, Cornel Tăranu, 
continuator perseverent al tradițiilor enesciene, tumultuosul și totodată 
poeticul Doru Popovici, vigurosul dar nu mai puțin rafinatul Liviu Glo- 
deanu. Profiluri distincte reprezintă de asemenea compozitori ca Ștefan 
Niculescu, Dumitru Capoianu, Dumitru Bughici, Andrei Porfetie, Pascal 
Bentoiu șl alții, ale căror particularități stilistice ne propunem să le adîncim 
Intr-un viitor apropiat. Cu toată varietatea înclinărilor, acești compozitori 
sînt unanimi în dorința de a rosti răspicat adevărul despre viață, fără înfru
musețări artificiale, fără formule uzate, cu o forță și noutate demne de epoca 
noastră revoluționară.

Afirmarea acestui curent înnoitor nu s-a făcut în mod lin. El a avut de 
luptat cu tendințe conservatoare manifestate de compozitori care nu-și 
dădeau seama că vremurile marilor bătălii pentru transformarea socialistă 
a omului cer o expresie corespunzătoare prin adîncimea, forța, ineditul ei. 
împotrivirea spiritului conservator nu a putut ține însă piept valului impe
tuos al mișcării inovatoare.

Este îmbucurător că unii dintre cei mai de seamă maeștri ai muzicii 
noastre ău înțeles necesitatea acestei înnoiri, i s-au raliat și au sprijinit-o. 
Ba mai mult, unii dintre ei ca Zeno Vancea, Ludovic Feldman, Alfred Men
delsohn și alții asimilează organic spiritul înnoitor, tmprospătîndu-și creația 
și menținîndu-se astfel în pas cu tendințele cele mai înaintate ale muzicii.

«ART1
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| ION BĂNUȚĂ:

„AM RECHEMAT IUBIREA"
Ion Bănuță vădește, de la un volum la altul, o 

continuă lărgire și diversificare tematică a artei 
sale și o tot mai bună stăpînire a mijloacelor de 
expresie. De aceea, ultimul dintre volume trebuie 
privit și de sine stătător, dar și ca un moment al 
unui proces în plină desfășurare. Ajuns, după în
săși afirmația poetului, în miez de toamnă, el își 
recheamă (nu fără o notă nostalgică) iubirea la o 
nouă împlinire, liberă, directă șl sinceră, imposi
bilă în negurile de altădată cînd, cum spune un 
vers din motoul cărții, ne tlram pe brîncl. Reche
marea depășește net planul erotic. Ea este o încer
care de a recupera acum, în ev socialist, tot ce o 
tinerețe trăită în alte vremi n-a putut nici măcar 
rtvni. Iar retrăirea în plan spiritual a tinereții, 
bucuria împlinirilor din anii noștri, cînd perso
nalitatea Iui se realizează pe toate planurile, con
feră versurilor lui Ion Bănuță o emoție și sinceri
tate cuceritoare adesea. Putem discuta calitatea 
expresiei, unele stângăcii ale el, potențarea artis

tică a temei tratate, direcția unora dintre versurile sale, dar niciodată 
sinceritatea lor. Victoriile socialismului, sărbătorile și tradițiile noastre, 
natura, dragostea găsesc în poet un cîntăreț permanent, un fel de rapsod care 
nu pierde nici o ocazie de a-și spune cuvîntul, chiar dacă în entuziasmul său 
el uită uneori că trebuie să-și supravegheze mereu glasul, evitând astfel 
notele sale falșe. Există In carte o vibrație spontană la frumos, un optimism, 
o prospețime a senzațiilor încercate în actul contemplării realității, iar 
poetul, cutremurat de-adîncuri, de nesfîrșita zare, se vrea cît mai în miezul 
ei, cîntăreț și participant totodată la prefacerile el înnoitoare; acestea nu 
trebuie căutate atît în cutare sau cutare versuri, cît citite în atitudinea gene
rală, am zice, a volumului.

Autorul descoperă lumea cu o naivitate și candoare remarcabile prin 
firescul lor. Ciutele sfioase se arcuiesc în ape line, el cutreieră lumea pe 
aripile de greier și privește cum din noul cer coboară un om ca rînduneaua-n 
zborul de april, asistă nostalgic Ia rănirea scorușului (venirea toamnei) 
și Intră descătușat de ceață cu patria, ca o fată albă, în socialism.

Sînt în volum cîteva ctntece festive care nu rețin atenția din pricina 
lipsei lor de contur, de percepție individualizată, după cum imagini incon
gruente provenite, cum s-a mai remarcat, dintr-o insuficientă prelucrare a 
materialului, alterează intențiile poetului. (Prea arghezienele Matracuci 
indică totuși o altă față a personalității sale — aptitudinea satirică, după 
cum o undă de umor liric răsărită ici și colo, n-ar trebui lăsată necultivată).

Fără a-și struni elanul liric, dar controllndu-I lucid, fără a-și atenua 
cumva participarea emotivă, personală, în planul artei, la desăvîrșirea socia
lismului Ia noi, poetul ar trebui să fie și mal sever cu sine în ce privește 
ținuta artistică a versurilor sale.

George MUNTEAN

Produsele de confecții 
ale industriei noastre 
ușoare se bucură de mare 
succes in cadrul celui de
al 4-lea Pavilion de mos
tre. De la grațioasele 
obiecte de lenjerie din 
relon și pină la canadiene 
și haine de blană, tre- 
cind prin toată gama de 
articole de îmbrăcăminte 

8 pentru orice sezon, pentru
lucru și pentru stradă, 

| pentru plajă sau pentru
ocazii festive, fiecare vizi
tator găsește cite ceva pe 
gustul său. Sute de arti
cole, în genere etalate cu 
gust (deseori însă prea 
îngrămădite pentru a per
mite o bună analiză și 
apreciere a lor) oferă o 
bogată trecere în revistă 
a produselor pe care co
merțul le va pune la dis
poziția cumpărătorilor.

In pagina de față pu
blicăm patru din modelele 
prezentate la pavilionul 
de mostre.

Linia modernă și gra
țioasă a acestui taior de 
stofă (foto 1) îl face de
osebit de indicat pentru 
tinerele fete, care-l vor. 
purta cu o bluză din 
material in dungi, cu un 
mic șal în verif la gît, 
și cu o pălărioară albă 
(Fabrica de confecții și 
tricotaje-București).

Tinerii vor aprecia fă
ră îndoială acest parde
siu impermeabil cu alură 
sportivă (foto 2), înche
iat la un rînd de nasturi 
și cu cordon (Fabrica de 
confecții și tricotaje- 

I București).
Impermeabilul de po- 

plin(foto3) prezintă noua 
linie, cu umerii mai in- 
guști și guler cu revere de 
dimensiuni modeste.Drept 

| garnitură, un tighel la gu
ler, cant și buzunare 
(Fabrica de confecții și 
tricotaje- București).

Eleganța acestui an
samblu festiv din mătase 
imprimată (foto 4) pro
vine din croiala simplă 
a rochiei, care pune în 
evidență somptuozitatea 
materialului, îmbinată 
cu linia mai amplă, cu 
mined bogate, a parde- 
siului („Arta modei").
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robabil că vi s-a întîmplat 
și dumneavoastră ca in- 
trînd într-o locuință să 
aveți senzația că lipsește 
ceva, că e ceva netermi
nat, deși mobila și, în 

general, toate sînt la locul lor. 
Acest sentiment de nefinisat îl 

dă lipsa unor accesorii care, la 
prima privire, par neînsemnate: 
lipsesc perdeaua, covorul sau ta
blourile de pe pereți. Adevărul 
este că o încăpere pare mai „mo
bilată" cu un covor și două sca
une, decît cu toată mobila com
pletă, dar fără covor.

Un covor în casă este, fără în
doială, necesar pentru a satisface 
o nevoie de confort; dar prezența 
lui decorativă contribuie la cre
area acelei note de intimitate, de 
căldură, pe care trebuie să o 
aibă orice interior de locuință.

Oricît de fastuoase sînt pardo
selile de marmură din holurile 
Sălii Palatului R.P.R., totuși 
impresia de confort este creată de 
micile covoare colorate din fața 
canapelelor și fotoliilor. Dacă e- 
îectul decorativ al covorului este 
binevenit într-un local public, el 
este neapărat indicat în orice lo
cuință.

Alegerea unui covor pare un 
lucru simplu. De cele mai multe 
ori criteriile de selecție le rezu
măm la costul covorului și la sor
timentul imediat accesibil în ma
gazine. Ceea ce însă nu e sufici
ent.

Pentru a ne orienta în alegerea 
unui covor, poate este bine să 
facem o scurtă trecere în revistă 
a diferitelor genuri și calități de 
covoare.

începutul îl vom face cu covoa
rele noastre naționale. Lucrate 
manual din lînă curată pe războaie 
de țesut din lemn sau pe gher
ghefuri, în culori și desene speci
fice regiunilor producătoare, ele 
au o mare rezistență la uzură și 
un efect decorativ deosebit. Cele 
mai frumoase modele oltenești sau 
muscelene se bucură între cunos
cători și colecționari de aceeași 
apreciere ca și scumpele covoare 
orientale.

Puține țări se pot mindri cu 

o artă populară aiît de bogată 
și vie, ca patria noastră. Expresia 
populară a florei și faunei noas
tre este deosebit de realizată în 
țesăturile covoarelor naționale. 
Prin coloritul lor viu și optimist, 
covoarele cu motive folclorice 
sînt foarte potrivite pentru inte
rioarele contemporane, cu mobi
lier de culoare deschisă și forme 
simple. Sînt mai puțin nimerite 
lîngă mobila greoaie și preten
țioasă a „garniturilor" de culoare 
închisă.

Un capitol important în isto
ria covoarelor îl ocupă vestitele 
covoare orientale. Denumirile lor 
exotice: Buhara, Tebriz, Fera- 
han, Horasan și multe altele 
arată originea modelului, după 
localitățile de unde provin; cele 
mai reușite exemplare dintre aces
tea sînt adevărate opere de artă, 
în care se simte poezia grădinilor 
orientale. Se lucrează cu multă mi
gală pe gherghefuri, înnodînd cu 
mîna nod după nod din lînă alea
să, colorată în zeci de nuanțe. 
La covoarele de calitate numărul 
nodurilor pe metru pătrat se 
ridică la 140.000. Sînt foarte re
zistente, și decorative dacă sînt 
bine armonizate cu interiorul. 
Utilizarea lor cere mult discer- 
nămînt. Unități cooperatiste din 
București, Giurgiu, Galați și 
Brăila produc covoare orientale 
care se apropie mult de cele ori
ginale șt sînt foarte apreciate 
în țări străine.

în ceea ce privește covoarele 
produse industrial — la prețuri 
aicesibile—dintre acestea cele mai 
valoroase sînt covoarele plu
șate din lînă ale Uzinelor tex
tile din Gisnădie. Se lucrează pe 
războaie „Jackard" ori „Axmin- 
ster", în desene complicate sau 
mai simple; aceste covoare gen 
mochetă sînt foarte rezistente la 
uzură.

Le vedem în mod curent în 
magazine; unele imită însă des
tul de simplist modelul covoarelor 
orientale. Aceste covoare, greu 
de fabricat, nu pot să depășească 
niciodată stadiul de imitație să
racă. Sînt nepotrivite în locuin
țele moderne, dar persistă prin



forța obișnuinței. Am văzut însă, 
executate în aceeași tehnică, co
voare cu desene moderne, simple, 
colorate pe suprafețe mari sau 
marmorate. Din cele prezentate 
în pavilionul de mostre se pot 
găsi multe care se armonizează 
perfect cu mobilierul locuinței 
moderne.

Din toate covoarele produse la 
noi cele mai accesibile sînt co
voarele de iută și cele fabricate 
din deșeuri de lină. Sînt destul 
de durabile. Dar coloritul lor 
este de obicei tern. Nu este ușor 
ca din materia primă de culoare 
închisă și inegală să se fabrice 
covoare viu colorate. Totuși în 
pavilionul de mostre sînt expuse 
cîteva covoare de iută cu fond 
colorat, cu desene simple, atră
gătoare. S-au fabricat din fire 
albite și vopsite ulterior. Ar fi 
de dorit ca aceste modele să șe 
producă în cantități mai mari 
decît cele planificate.

Pentru alegerea covorului cel 
mai potrivit pentru un interior 
dat este necesar să avem în vede
re mai multe criterii. în primul 
rînd, mărimea. Nu este nevoie .ca 
toată pardoseala să fie acoperită 
de covoare. în locurile unde pi
ciorul se odihnește în mod normal, 
adică în fața divanului, sub sca
une sau fotolii,este bine să se pla
seze un covor. Pe cît posibil, este 

de preferat un singur covor ceva 
mai mare, în loc de mai multe 
mici. Nu este indicată nici com
pletarea cu mici covorașe a spa
țiilor mai mult circulate. Pen
tru o încăpere de mărime obiș
nuită un covor de doi pe trei 
metri este de obicei suficient.

Pentru efectul decorativ, dar 
și pentru utilizarea mai bună a 
spațiului locuibil, gruparea mo
bilierului în cameră trebuie făcută 
în așa fel, încît mijlocul camerei 
să fie cît mai liber. Masa nu 
este obligatoriu să fie plasată în 
mijloc. încercați o dată o grupare 
în față ferestrei sau la un perete 
liber. Veți avea impresia că s-a 
mărit camera, iar covorul va fi 
pus în valoare și va contribui mai 
mult la decorarea încăperii.

Gînd puteți asigura vizibilita
tea liberă pentru mijlocul covo
rului, este bine să alegeți un 
model cu desen central. în caz 
contrar, opriți-vă la un model 
cît mai simplu, cu desenul uni
form distribuit pe toată supra
fața covorului. Covoarele „mo- 
chetă“ de o singură culoare bine 
aleasă, fără nici un desen, au un 
efect decorativ deosebit de potri
vit la o mobilă modernă.

Și dacă am ajuns la culoare, 
să ne gîndim la armonia cromatică 
a întregii încăperi. Nu este nece
sar ca stofa de mobilă și covorul 
să aibă aceeași culoare. Din con

tră. Efectele cele mai decorative 
se obțin prin armonia de contrast. 
La o tapiserie foarte puternic 
colorată este bine să alegem un 
covor în culori mai pastelate. 
Cînd mobila însăși este mai puțin 
colorată, covorul poate avea cu
lori mai aprinse. De exemplu, la 
o mobilă din lemn deschis, cu 
tapiseria în tonuri de galben și 
maro, un covor oltenesc roșu 
sau albastru intens va aduce o 
completare fericită.

Fără să încercăm a da rețete, 
vom indica cîteva game croma
tice cu efect sigur. Toate se ba
zează pe teoria culorilor compli
mentare. Deci la o stofă albastră 
vom alege un covor în tonuri de 
galben și roșu, iar la stofa roșie 
un covor în care domină albas
trul. La culorile calde de galben 
sînt potrivite tonurile de verde; 
iar la galben deschis, albastru și 
roșu-frez.

Este bine să ne gîndim și la 
latura practică. Pentru o cameră 
destinată copiilor să alegem un 
covor subțire, ușor de curățat, 
de exemplu din iută, dar în cu
lori cît mai vii. Covorul plușat 
costă mai mult, dar este mai du
rabil; să-l punem în camera de 
locuit sau în dormitor. Covoarele 
naționale de lină sînt potrivite 

practic peste tot, cu condiția să 
nu distoneze cu mobila prea pre
tențioasă.

Cine poate să-și procure sau 
posedă un covor oriental mai va
loros, să-și potrivească culoarea 
mobilei la covor. Este mai logic 
așa, considerînd în acest caz co
vorul ca un obiect de artă-

Vorbind despre covoare de 
artă, putem să amintim despre 
covoarele de perete. într-adevăr, 
un covor oltenesc deosebit de 
frumos sau un covor oriental de 
calitate pot înlocui cu succes 
un tablou și chiar conferi inte
riorului un anumit specific de
corativ. Dar cu o condiție: să 
fie într-adevăr de o calitate de
osebită, iar celelalte elemente or
namentale să fie subordonate efec
tului decorativ cerut de un panou 
mural de mare suprafață. '

în principiu, cele spuse aci de
spre felul cum se alege un covor 
se potrivesc și pentru armoni
zarea în interior a celorlalte acce
sorii funcțional-decorative: per
deaua, lampa sau cuvertura de 
pat.

Dacă dorim un interior plăcut, 
să nu lăsăm la voia întîmplării 
alegerea pieselor componente. Fi- 
xînd dinainte toate datele func
ționale ale interiorului nostru, 
căutînd să realizăm un decor 
adecvat, vom putea stabili pen
tru fiecare accesoriu mărimea, 
calitatea și culoarea potrivite 
pentru crearea unui ansamblu 
armonios.

decorul interiorului.Un covor oriental întregește armonios
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Teasc tipografic din anul 1520 
— gravura In lemn,anonimă.

Cînd a apărut 
tiparul în lumel

La această întrebare pusă 
de Ioan Ciobotar, mașinist 
tipograf la întreprinderea 
poligrafică-Sibiu, răspunde 
inginerul poligraf ELENA 
IORDAN, director tehnic 
al Trustului industriei poli- 
graflce-București.

Inventarea tiparului în 
Europa — obiect de contro
verse și dispute de-a lungul 
ultimelor secole — i-a fost 
atribuită germanului Jobann 
Gensfleisch Gutenberg, năs
cut la Malnz tn anul 1400. 
Crearea presei de tipar ră- 
mîne insă legată de tncă 
două nume de inventatori, 
Jan Koster din Olanda și 
Pamfllio Castaldi din Italia, 
contemporani cu Gutenberg. 
Lucrlnd independent unul 
de altul, flecare a descope
rit cam in același timp prin
cipiile tiparului, punind 
bazele acestei noi tehnici 
in Europa.

Presa de tipar a lui Jobann 
Gutenberg, concepută de 
inventator după modelul 
teascurilor de struguri (de 
unde șl vecbea denumire de 
teasc tipografic), era în Între
gime construită din lemn șl 
s-a păstrat aproape neschim
bată de-a lungul a mai mult 
de 300 de ani, plnă in anul 
1783, cind devine presă me
talică. După această dată, 
presa de tipar trece prlntr-o 
evoluție rapidă, care o apro
pie de mașinile de tipar din 
timpurile noastre.

Johann Gutenberg a ră
mas in istorie nu numai ca 
inventator al teascului tipo
grafic, ci și al aparatului de 
turnat litere metalice mobile, 
prin injectare. Rețeta de 
aliaj stabilită de Gutenberg 
pentru turnarea literelor se 
folosește șl în zilele noastre.

Tehnica multiplicării unui 
text prin tipărire a fost 
cunoscută de unele popoare 
tncă de acum două mii de ani. 
Chinezii cunoșteau un proce
deu de Imprimare cu tăblițe 
de lemn, avînd in relief 
desene gravate (așa-numltele 
rilogravurl). în Mesopota
mia se utiliza o metodă de 
Imprimare cu ajutorul sigi
liilor. Chiar și literele mobile 
tu fost cunoscute de chinezi 
}i coreeni în urmă cu aproape 
i mie de ani, însă ele erau 
txecutate din lemn, din lut 
irs, iar mai tîrziu din cosi- 
;or, prin diferite procedee 
•udlmentare.

Primele tipărituri în Eu- 
opa au văzut lumina zilei 
n anul 1444, în tipografia 
întemeiată de Johann Gu- 
;enberg la Malnz. Meșteșu
gul Iul Gutenberg s-a răs- 
>îndit cu iuțeala fulgerului 
in întreaga lume. Astfel, 
>înă Ia mijlocul secolului 
il XVI-lea, fuseseră tlpă- 
ite și vîndute tn Europa 
ieste 20 de milioane de cărți, 

cifră Impresionantă pentru 
acea vreme.

La noi în țară tiparul a 
pătruns în anul 1508, cînd 
călugărul Macarie a scos 
de sub teasc primul litur
ghiei.

în R.D> Germană 
și R.S.Cehoslovacă

Împreună cu un grup de 
turiști — muncitori și func
ționari de la fabrica „Mătasea 
roșie" din Cisnădie — am 
fost tn excursia organizată 
prin O.N.T. „Carpați" tn 
Republica Democrată Ger
mană și Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Cu acest prilej, 
am realizat o serie de foto
grafii care ne vor aminti cu 
drag de locurile vizitate. 
Două dintre aceste fotografii 
le trimit revistei „Flacăra". 
Prima (sus) reprezintă clă
direa care adăpostește renu
mitele Galerii de artă din

Dresda (R.D. Germană) — 
vizitate de noi tn timpul 
excursiei — iar cealaltă (jos), 
cabana „Mordvku" din Mun
ții Tatra (R.S. Cehoslovacă), 
unde am făcut un popas de 
ctteva zile.

Talion SEVERIN, 
controlor tehnic, Clsnddlo, 

rea. Brașov

George 
Washington

„Doresc să aflu ce rol a ju
cat George Washington tn is
toria poporului american și 
dacă numele orașului Washing
ton a fost dat In amintirea sa".

Șt. ZAHARIA, 
Rotița

Răspunde lector universitar 
D. ROSENZWEIG, de la Fa
cultatea de istorie a Univer
sității din București.

Om politic american, în
scris în istorie prin contribu
ția pozitivă pe care a avut-o 
în perioada luptei coloniilor 
nord-americane pentru inde
pendență, George Washington 
(1732-1799) a fost coman
dant suprem al armatei co
loniștilor și primul președinte

al S.U.A. (între 1789 și 1797). 
în lupta de eliberare a colo
niilor engleze din America de 
Nord împotriva jugului înro
bitor al metropolei engleze, 
Washington s-a situat în mod 
ferm pe poziția intereselor 
coloniilor. Renumele de care 
se bucura în rîndul conce
tățenilor săi i-a atras ale
gerea în primul și în al 
doilea Congres continental 
<1774 șl 1775), menite să or
ganizeze lupta de eliberare. 
După primele lupte cu en
glezii (Lexington șl Concord 
— 1775) Congresul l-a nu
mit pe Washington coman
dant suprem al armatei co
loniștilor. Timp de nouă ani', 
cît a deținut comanda, el 
nu a cîștigat tn mod direct 
nici o importantă bătălie, 
îiarele său merit a constat 
însă în faptul că a reușit să 
transforme detașamentele ne
instruite șl nedisciplinate ale 
coloniștilor într-o armată 
bine organizată și capabilă 
de luptă. în timpul războiu
lui. coloniștii au obținut un 
ajutor important îndeosebi 
din partea Franței — inte
resată să-și întărească pozi
țiile în America — ajutor 
care Ie-a permis să înfrunte 
greutățile șl să cîștige pînă 
la urmă victoria. în urma 
bătăliilor de la Saratoga 
(1777) și Yorktown (1781), 
englezii au fost obligați să 
recunoască independența co
loniilor americane, ceea ce 
a constituit din punct de 
vedere istoric un fapt pro
gresist, la care Washington 
a contribuit pozitiv. Cînd 
însă, în 1786, masele 
populare, care suportaseră 
greul războiului, s-au răs
culat sub conducerea lui 
Shays, cerlnd îmbunătăți
rea situației lor conform 
promisiunilor făcute, Wa
shington — fiu de mare plan
tator șl el însuși proprietar 
de întinse plantații — s-a 
situat tn capul reacțlunli, 
organizînd represiunea sîn- 
geroasă a răscoalei.

Capitala S. U. A. poartă 
numele Iui Washington.

Antibiotice 
pentru animale

„Am auzit că și animalelor 
li se administrează antibio
tice. Doresc să aflu tn ce 
scop și care stnt antibioticele 
folosite tn acest caz".

Anghel MARINESCU, 
București

Răspunde dr. S. NICOLI- 
CIN, adjunctul Secției de 
creștere a animalelor din 
Consiliul Superior al Agri
culturii.

în ultimii ani se adaugă 
în hrana animalelor o serie 

de substanțe lipsite de valoa
re hrănitoare proprie, numite 
biostimulatori, cu ajutorul 
cărora se obține o creștere 
mai rapidă în greutate și se 
evită anumite boli pe care 
le pot contracta animalele 
tinere în perioada de dezvol
tare. Aceste substanțe au 
rolul de a stimula organismul 
animalelor, făcîndu-1 să re
țină mai multe elemente 
nutritive din rația de ali
mentație. Dintre biostimula
tori fac parte . vitaminele, 
microelementele, sărurile mi
nerale și antibioticele, care 
dau rezultate remarcabile 
în special în perioada de 
creștere a diferitelor specii 
de animale tinere. Antibio
ticele au și rolul de a opri 
activitatea anumitor bacte
rii toxice din tubul digestiv, 
favorizînd dezvoltarea unor 
bacterii folositoare, care pro
duc diferite vitamine (vita
mina A, E sau cele din 
complexul B), ceea ce con
tribuie de asemenea la ridi
carea productivității. Ele 
se adaugă în hrana animale
lor numai în dozele și după 
prescripțiile date tn Instruc
țiunile de folosire care înso
țesc fiecare cutie de antibio
tice.

Dintre preparatele realizate 
la noi tn țară, trebuie cita
te în primul rînd cele pe 
bază de aureocicllnă, Vltau- 
rom 40, Aurex șl Clclo- 
furin (produse ale Fabricii 
de antibiotice din Iași), 
a căror folosire a fost extinsă 
în toată țara, în urma expe
riențelor făcute de către 
Institutul de cercetări zoo
tehnice.

Amesteclnd antibiotice în 
hrana purceilor sugari, a ti
neretului de reproducție și a 
porcilor tineri puși la îngră
șat, aceștia au crescut în

greutate cu 9-20% mai 
mult decît loturile de porci 
cărora nu 11 s-au adăugat 
antibiotice în hrană, scă- 
zînd totodată mortalitatea 
la purceii sugari cu 4-10%.

Tot cu ajutorul antibioti
celor s-a redus mortalitatea 
Ia puii de găină, greutatea 
lor sporind cu 10-42%.

Datorită preparatelor pe 
bază de aureocicllnă (Vltau- 
rom 40, Aurex și Ciclofurin) 
folosite în hrana vițeilor 
sugari — administrate în 
lapte — s-a obținut un spor 
mediu zilnic în greutate cu 
4-7% mai mare decît al 
vițeilor cărora nu li s-au dat 
antibiotice, iar mieii hră
niți cu antibiotice ameste
cate cu uruiell au crescut 
cu 14 % mai mult tn greutate.

Iată deci, în rezumat, care 
este rolul antibioticelor în 
perioada de creștere a anima
lelor.

Pe scurt
MARIANA TÎRNĂVEA- 

NU, elevă, Ocna Mureș, reg. 
Cluj. Insula Sfînta Elena 
(avînd capitala la Jameston) 
se află tn Oceanul Atlantic 
și este colonie britanică din 
anul 1651. Are o suprafață 
de 122 km’ șl, după sta
tistica din 1959, numără 
circa 5.000 de locuitori (tn 
majoritate, negri și mula
tri). Pe această insulă a fost 
ținut tn captivitate Napo
leon I începtnd din anul 
1815 și ptnă la moartea sa, 
tn 1821 — fapt care a făcut-o 
celebră tn istorie.

IOAN VĂDEANU, Bucu
rești. Ne puteți trimite 
fotografii de 9X12 cm, pre- 
zentînd diferite aspecte de 
muncă, realizări sociale sau 
culturale, peisaje, aspecte 
critice etc. Imaginile trebuie 
să corespundă din punct de 
vedere tehnic.

FLORIAN OPRESCU, 
Schitul Golești, reg. Argeș. 
Ați omis să ne trimiteți o 
fotografie pentru ilustrarea 
textului. însoțită de o ima
gine oglindind un nou aspect 
al minei despre care ne-ați 
scris, știrea ar putea să 
apară în revistă.

Cititorii 
către cititori

Doresc să corespondeze: 
Wajciech Marasek, Lodz, 
Astronautow 11/1, R.P. Po
lonă: filatelie, ilustrate (în 
polonă, rusă, franceză ger
mană, romînă); Petru Pascu, 
tehnician agronom, G.A.S. 
Semlac, raion Arad: agri
cultură, geografie, istorie, 
ilustrate; Nelly Krezner, 
elevă, Tecuci, str. 13 Sep
tembrie : ilustrate; Vasile 
Ambrozie, oțelar, Hunedoara 
O.M.,bloc63, ap. 1: teatru, 
cinema, sport, Ilustrate; 
Șerban Alexandru, feroviar, 
gara Minăstirea-Turnu, Că- 
limănești, raion Rm. Vîlcea: 
ilustrate; • Constantin Paul, 
elev, București, str. Mircea 
Vodă 53: ilustrate; Gh. N. 
Văduva, tehnician construc
tor, Bacău, str. Mărășești 
29-37, bloc 4, sc. C, etaj II, 
ap. 8: Ilustrate; Joan $le- 
faniu, maistru mecanic, Că
lărași, reg. București, str. 
I.C. Frlmu 6: Ilustrate; 
Cristina Gheorghe, elevă, șl 
Romanița Gheorghe, studentă, 
com. Buriaș, reg. București: 
literatură, muzică, ilustrate; 
C-tin Coșoianu, lăcătuș me
canic, Hunedoara O.M., 
bloc 50, ap. 12: ilustrate; 
Tioni/ia Rudăreanu, elevă, 
Băllești, reg. Oltenia, str. 
Depozitelor 15: ilustrate; 
Rodica Marian, elevă, Mar- 
ghlta, reg. Grișana, str. 
Horea 8: ilustrate; Simion 
Marin, mecanic, Reșița, că
minul Dealul Mare: ilus
trate; Gelu Angelescu, lăcă
tuș, Vulcan, reg. Hunedoara, 
căminul nr. 3, cam. 11: 
ilustrate; Cicu Aurel, în
vățător, corn. Arcanl-Sănă- 
tești, reg. Oltenia: litera
tură, ilustrate.

De la 
fotocorespondenți

Cules de struguri la G.A.S. Pe- 
trettl, raionul Sebeș, tn toam
na aceasta, pe una din parcele, 
via a dai 14.000 kg struguri 
Ia hectar. (V. Onolu, Deoa)

Cabana Parîngul —1579 m alti
tudine. (Gh. Stoică, Cralooa)
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..Situația lui John Bull continuă că fie oarecum... apăsătoare ■•••
Desen de V. TIMOC

Curiozitate.
Desen de N. CLAUDIU


