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OPTSPREZECE ANI
de Aurel BARANGA

Sărbătoarea se încrustează încet, pe nesim
țite, în tradiție. La optsprezece ani, ani
versarea fetei sau a băiatului nu e numai 
un prilej de praznic în familie. Evenimen
tul, emoționant în semnificațiile lui, capătă 
la lampa (participării colective, o lumină de 
tandrețe, dar și de bărbătească răspundere.

Am înaintea ochilor mei uimiți și fer- 
mecați o asemenea generație de tineri în 
pragul majoratului, sărbătoriți de tovarășii 
lor de muncă mai vîrstnici. Sărbătoarea 
are loc în uzină sub focul candelabrelor 
aprinse și sub un torent de dragoste care 
mă emoționează și mă obligă la amintiri. 
Nu pot să nu-mi aduc aminte felul cum își 
serba odinioară — sînt de atunci doar două
zeci de ani — un tînăr muncitor sfîrșitul 
adolescenței sale ofensate. Umilit de mic, 
bătut ca ucenic, disprețuit, înfometat și dez
gustat de o societate care îl înregistra la 
capitolul sclavilor, omul trecea din copilărie 
în adolescență și din tinerețe în maturitate 
fără să prindă de veste, sub povara unor 
suferințe ce nu îngăduiau popasuri și ani
versări. Aș îndrăzni să spun că odrasla mun
citorului sau a țăranului sărac venea pe 
lume major; în măsura în care lua cu
noștință de nedreptățile vieții din clipa 
cea mai fragedă a existenței sale chinuite. 
Sigur, existau în acele vremuri, de odioasă 
aducere aminte, și sărbători ale majoratului. 
Domnișoara bancherului sau fiul fonf al cu- 
tărui mare industriaș își serbau în familie 
evenimentul, răsplătit cu darul unei călă
torii pe Coasta de Azur, nulitățile exem
plare, plictisite prematur și blazate din prun
cie, trebuind să ia contactul cu „lumea 
bună", înainte de vîrsta recrutării. Un ziar 
tipărit în franceză la București avea o ru
brică a mondenităților și care înregistra ase
menea evenimente anunțînd „intrarea în so
cietate" a domnișoarei X sau a domnișoru
lui Y, dînd cu lux de amănunte lista parti- 
cipanților, consemnînd culoarea rochiilor 
purtate de doamnele prezente la festin, festin 
la care se cheltuia, într-o noapte, bugetul 
unei familii de muncitori pe două decenii. 
In vremea asta, tinerii de aceeași vîrstă își 
scuipau plămînii prin ateliere cu geamuri 
sparte, plătiți după un tarif de umilință, 
fiindcă a fi tînăr însemna pe atunci încă 
o povară, pe lîngă aceea de a fi om.

Asist, astăzi, la serbarea majoratului tine
rilor noștri aflați în prag de vîrstă și de 
viață. Lumea în care trăiesc le-a dat tot ceea 
ce noi, la vîrsta lor, visam doar : demnitate, 
posibilitatea deplină a afirmării, condiții de 
muncă și de creație exemplare.

★

Dragul meu, ai împlinit optsprezece ani, 
ține bine minte clipa asta. Ai devenit un 
cetățean investit cu toate drepturile dar și 
cu toate răspunderile. Tu vei trăi în comu
nism. Rostesc aceste vorbe și inima îmi este 
cuprinsă de o mîndrie și de o fericire ce nu 
pot fi traduse în cuvinte. Mă simt prea 
tulburat, într-un fel sărbătoarea asta a ta 
este și a mea, a unui om care are de mult 
tîmplele albe, și care la vîrsta ta nu-și în
găduia să viseze un asemenea ceas.

Mi s-au aburit ochelarii ? Ți se pare, e 
lumina aista, prea mare, sau poate muzica...

Du-te și dansează, dragul meu, te așteaptă 
fetele.

Sub supravegherea atentă a ope
ratorilor, tabloul de comandă al 
secției calandrare dirijează auto
mat întregul proces tehnologic 
al secției.

COPERTA 
NOASTRĂ

Victori* I HandboHftil 
romînl, pentru a doua 
oară consecutiv cam
pioni mondiali, îți ma
nifestă tn fafa mi
ilor de spectatori de 
ia „Sportnovl Hala- 
din Praga bucuria ne
mărginită pentru cuce
rirea trofeului.

Foto CETEKA

«w on Glodeanu, tînărul acesta isteț și vioi,
9 azi operator la uzina „Danubiana", mi-a

povestit deunăzi următoarea întîmplare :
H| acum patru ani, așa cam pe vremea 

asta, aflîndu-se în comuna sa natală și
M șezînd fără treabă pe prispa casei, a 

auzit nu știu pe cine aducînd urmă
toarea veste : lîngă București, nu depar 

de Popești-Leordeni, a început de cîteva zile 
construirea unei „uzine de cauciuc".

— Ce e cu cauciucul ăsta ? — a fost întrebat în 
continuare eroul nostru. De unde vine și cum se 
fac din el „roți" de automobile.

Ion Glodeanu a stat și s-a gîndit dar nu 
i-a venit în minte decît următoarea frază școlă
rească întipărită mecanic în memoria sa : „O 
substanță elastică produsă de un arbore originar 
din America de Sud, a cărui scoarță conține un 
lichid alb, lăptos, care în contact cu aerul se 
coagulează și se înnegrește."



Zîmbind, i-a spus interlocutorului său cele de 
mai sus, după care a adăugat :

— Toate cunoștințele mele despre cauciuc se 
opresc aici. în schimb, dacă, intr-un viitor mai 
mult sau mai puțin apropiat, voi avea ocazia să 
lucrez în noua uzină de la Popești-Leordeni — îți 

*voi povesti mai multe. Deocamdată știu un sin
gur lucru : vreau să devin operator chimist.

Și spunea toate acestea fără să-și închipuie în 
clipa aceea că visul său se va realiza într-un răs
timp extrem de scurt. Că, mai exact spus, după 
numai cîteva săptămîni de la această discuție, 
va avea posibilitatea să urmeze școala de cali
ficare a „Danubianei", învățînd aci tot ce un 
operator chimist al unei uzine de anvelope tre
buie să cunoască despre substanța aceasta elas
tică, fie ea latex de cauciuc sau produs sintetic.

Și un lucru nostim : întîmplarea face ca defi
niția școlărească spusă de către tînărul nostru, 
acolo pe prispa casei sale, să semene de minune

Fabricarea camerelor de aer în secția de confecții.

cu fraza devenită celebră prin care se vestea în 
Europa despre existența ciudatului arbore din 
lumea nouă. Ea aparține lui Charles de La Con- 
tamine și a fost rostită la 1739 în fața Acade
miei de științe din Paris. Vorbind atunci despre 
existența latexului, călătorul francez făcea și el 
tot asemenea considerații lapidare. Atît doar că 
de la relatarea lui La Contamine și pînă la în
trebuințarea pe cale industrială a latexului, s-a 
scurs mai bine de un secol și jumătate. Cauciucul 
care are astăzi zeci de mii de întrebuințări și-a 
început cariera abia în primii ani ai secolului nos
tru, o dată cu „încălțarea" primelor automobile 
cu anvelope pneumatice. Or lucrurile acestea s-au 
petrecut la multă vreme după ce domnul Macin
tosh și-a îmbrăcat gentlemenii englezi cu întîile 
waterproofs-uri (fulgarine impregnate cu cau
ciuc) și chiar la mult timp după ce cercetăto
rul american Charles Goodyear, turnînd din 
greșeală pucioasă într-o soluție de cauciuc, i-a 
consolidat acestuia din urmă proprietățile. Apa
riția „trăsurii fără cai“ a creat uriașele con
cerne de automobile din America și Europa, îmbo- 

. gățind totodată într-un timp record nenumărați 
plantatori de cauciuc. Ei au început să răspîn- 
dească planta furnizoare de cauciuc natural în 
toate țările ecuatoriale și tropicale. Această si
tuație ar fi continuat multă vreme dacă nu ar fi 
fost descoperite mijloacele de a se produce pe 
cale sintetică materia primă a garniturilor pneu
matice. Plecînd de la var și cărbune și conden- 
sînd hidrocarburile obținute, chimiștii au izbutit 
să opună anvelopelor din cauciuc natural pneuri 
tot atît de rezistente, fabricate din cauciuc obți
nut pe cale artificială.

Astăzi cei doi produși au ajuns la o relativă 
înțelegere. Și asta deoarece, pretutindeni în lume, 
la confecționarea uneia și aceleiași anvelope se în
trebuințează și cauciuc natural, și cauciuc sinte
tic, tendința fiind totuși de a se acorda prioritate 
acestuia din urmă.

DESPRE UN DIVORȚ REGAL 
ȘI DESPRE ADEVĂRATA ISTORIE 

A ANVELOPEI ROMÎNEȘTI

Domnul Wrigley, magnatul gumei de mestecat, 
cel care i-a obișnuit pe americani să mestece 
cauciuc îndulcit și aromat, a avut la New York, 
pînă în 1931, cel mai mare zgîrie-nori. Dar cei 
care au izbutit să realizeze averi fabuloase, vîn- 
zînd produse de cauciuc și în restul continentului, 

llviu MAIOR 
(Continuare în pag. 4)
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au fost regii trusturilor de anvelope. Aceștia, mai 
precis trustul Goodrich, și-au creat sucursale în 
toate colțurile lumii, inclusiv în țara noastră, unde 
au proiectat înființarea unei fabrici de anvelope 
luîndu-și ca asociat pe Elisabeta, fosta regină a 
Greciei, soră a fostului rege Carol al Il-lea de 
Hoheniollern. Evenimentul s-a produs îndată după 
desfacerea mariajului regal, cînd, drept conso
lare, ex-regina Greciei a fost înzestrată cu o bo
gată moșie în Banat. Proprietatea a fost denu
mită „Banloc“, urmînd ca în incinta ei să se ri
dice și fabrica de anvelope. întreprinderea plă
nuită a fost însă amplasată pînă la urmă în altă 
regiune a țării : lîngă Florești.

Adevărata istorie a anvelopei romînești a în
ceput însă abia în anii noștri, după naționalizare, 
o dată cu reutilarea uzinei „Victoria" de la Flo
rești și cu darea în funcțiune a modernei între
prinderi de la Popești-Leordeni, uzina „Danu
biana", obiectiv industrial prevăzut în Directivele 
celui de-al treilea Congres al partidului.

Spre deosebire de fosta fabrică capitalistă, noua 
uzină de anvelope s-a născut pe temeiuri reale, 
ca o consecință firească a măririi considerabile 
a parcului de automobile și tractoare și în func
ție de bogatele resurse de materii prime existente 
în țară. Din gazele rezultate din cracarea petro
lului, chimiștii din Onești realizează astăzi cauciuc 
sintetic, iar de la Copșa Mică „Danubiana" ob
ține întreg necesarul de negru de fum. Firele de 
cord vor fi și ele fabricate cu mijloace proprii o 
dată cu darea în funcțiune a unei noi întreprin
deri producătoare de fibre și fire sintetice. în 
acest fel, trei din cele patru materii prime de 
bază vor fi livrate „Danubianei" de către in
dustria națională. „Uzina — ne informează con
ducerea «Danubianei» — își va amortiza inves
tițiile din beneficiile pe care le va realiza în 
următorii 12 ani, ajungînd să fabrice un milion 
de anvelope anual chiar din 1965".

CHIMIȘTII Șl ȘOFERII - 
CE ȘTIU UNII, CE ȘTIU ALTII

Nu știu cîți dintre șoferii noștri Cunosc că 
pentru confecționarea unei anvelope (atît de sim
plă și banală ca aspect) sînt necesare un număr 
de operații egale cu cele necesare fabricării unui 
automobil propriu-zis. Că pentru a produce pneuri 
(un pneu însumînd anvelopa, camera de aer și 
banda de jantă) a fost necesară ridicarea unei 
uzine ce ocupă o suprafață de 32 de hectare, în 
interiorul căreia mașini și agregate complicate, as- 
cultînd de comenzile impersonale ale tablourilor 
de comandă, produc „singure" sute de anvelope 
ca într-o adevărată țară a minunilor. Cei care au 
zîmbit, urmărind în revistele umoristice glumele cu 
roboți antropomorfi, ar avea ocazia, vizitînd sec
țiile „Danubianei", să vadă într-adevăr o lume cu 
roboți, de data aceasta strict autentici, cărora, ca 
să zicem așa, le lipsește doar vorbirea articulată. 
Să privim de pildă tabloul de comandă al secției 
amestecare, înstelat de lumini roșii și verzi de 
unde practic vorbind se dirijează întreg procesul 
de producție al secției : dozarea și măsurarea 
exactă a materiilor prime, încărcarea, amestecarea, 
descărcarea, peretizarea și transportul produsului 
obținut. Un adevărat creier uriaș la comenzile 
căruia se supun docile -malaxoarele, benzile trans
portoare, conveierele, șirul întreg de agregate 
care primesc, transportă, transformă și retrans- 
formă cu precizie matematică pînza de cort și 
amestecurile existente.

Este de ajuns să privești presele din secția de 
vulcanizare care apucă cu o dibăcie omenească 
rotocoalele de cauciuc, pe care apoi le formează 
și le vulcanizează, acordîndu-le „pe cont propriu" 
căldura, presiunea, umiditatea necesară, aruncîn- 
du-le la sfîrșit pe benzile transportoare — și sen
zația că te afli în fața unei ființe însuflețite este 
aproape autentică.

Este tot atît de adevărat însă că toată insta
lația aceasta complexă n-ar face un pas, sau l-ar 
face greșit, fără supravegherea și gîndirea știin
țifică a personalului tehnic. Adevăratul vrăji
tor rămîne și aci tot omul. Și nici uni dintre 
mașinile acestea „sigure de sine" n-ar scoate un 
sunet dacă, în prealabil, tînărul colectiv al uzinei 
n-ar analiza și reanaliza complicatul proces teh
nologic, pentru a-1 cunoaște cît mai bine și a uti
liza la capacitatea sa maximă modernul utilaj al
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Analiza cromstograflcă servește la determinarea acceleratorilor din amestecurile de cauciuc, con
stituind una din metodele moderne de determinare folosite în uzina de anvelope „Danubiana? 
în fotografie ing. Pantazescu Elisabeta, șefa laboratorului de analize fizico-chlmlce, urmărind mersul 
unei determinări.



Presele de vulcanizare execută au
tomat atîf operațiile de preformare 
ți formare, cît ți toate ciclurile de 
vulcanizare.

uzinei, spre a obține produse de o calitate cores
punzătoare acestui utilaj. Totul, absolut totul, 
este gîndit și regîndit. Cîți dintre șoferii noștri 
știu de exemplu că obișnuitele desene, încrustate 
pe suprafața anvelopelor, formează obiectul de 
studiu al unui întreg colectiv de specialiști, că 
de forma, adîncimea sau lărgimea liniilor tatuate 
depind în bună măsură rezistența și durabilitatea 
anvelopei ?

în ce-i privește pe chimiști, ei au stabilit că 
viața unor anvelope de autocamion și de tractor 
fabricate la „Danubiana" durează între 30-35 mii 
km în primul caz și între 2.000-2.700 hantri în 
cel de-al doilea.

Cum rezistă anvelopele la drumuri bune sau 
proaste, cum se comportă ele în funcție de tem
peratura scăzută sau ridicată existentă ? în ge
neral, bine. Dovadă, nenumăratele comenzi sosite 
de peste hotare. Cu toate acestea, șoferii, cei mai 
autorizați să-și spună cuvîntul, vor face în această 
privință toate precizările trebuincioase. Pentru că, 
in afară de experiențele și probele făcute în 
uzină, abia în funcție de experiența șoferilor se 
va ști, în următorii ani, ce se cheamă cu adevă
rat succes dobîndit și ce a mai rămas de făcut 
pentru ca indicatorii de calitate ai pneurilor să 
crească mereu.

SĂ REVENIM LA ION AL NOSIRU

Așadar, băiețandrul acesta, stînd pe prispă la 
el acasă, și-a expus foarte lapidar cunoștințele 
sale despre cauciuc. Pentru ca în scurtă vreme 
să-și încerce mintea cu formule chimice și mate
matice, iar peste cîțiva ani să pătrundă în pă
durea metalică a uzinei, înarmat cu o diplomă 
și însărcinat cu o misiune de loc ușoară.

De fapt nimic senzațional în treaba aceasta. 
Biografia tovarășului Glodeanu seamănă ca două 
picături de apă cu cea a sutelor de mii de tineri, 
muncitori și tehnicieni răspîndiți pe cuprinsul 
țării.

Urmînd școala de calificare a uzinei, a deve
nit mai întîi operator chimist. Pe urmă a cerut 
să lucreze la tabloul de comandă. Aci unde, de 
fapt, uriașul creier electric nu se substituie gîn- 
dirii omului, ci este stăpînit de ea. întregul bun 
mers al producției depinde timp de opt ore de 
pregătirea și priceperea tehnică a unor oameni ca 
Ion Glodeanu. Funcționarea exactă a malaxoru
lui este dirijată în ultimă instanță nu de tabloul 
de comandă, ci de cunoștințele acumulate în cre
ierul viu al tînărului Ion Glodeanu și al altora ca 
el. Ca, de pildă, George Voicu, colegul său de la 
tabloul de comandă, Petre Ghiță, Aurel Chirică, 
Gheorghe Rada de la secția profilare, sau comu
nistul Butmălai, maistru electrician, care urmează 
în prezent anul V al Institutului de construcții. 
Toți pînă mai ieri, băieți de țărani din satele și 
comunele învecinate Capitalei.

Transformarea lor — cea mai mare dintre toate 
minunile uzinei — face parte astăzi din dome
niul cotidianului obișnuit. Și asta deoarece să- 
mînța fermecată care a dăruit viață acestor mlă- 
dițe tinere, înălțîndu-le spre cer, a prins stator
nicie în pămîntul țării în urmă cu două decenii.

Uviu MAIOR
Fotografii do S. STEINER

Operafia finală: purtate de banda transportoare, 
anvelopele se îndreaptă spre secția de verificare.



La 23 martie, în Palatul Națiuni
lor din Geneva se va deschide Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare. Circa 1.500 de 
delegați și observatori, personalități 
din viața economică și politică inter
națională, trimiși a peste 122 de țări 
și a numeroase organisme cu caracter 
guvernamental și neguvernamental, 
sute de ziariști — acestea sînt prin
cipalele coordonate statistice ale celei 
mai importante conferințe economice 
postbelice.

Exipunînd țelurile conferinței, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
scrie în prefața la raportul „Spre o 
nouă politică comercială în vederea 
dezvoltării" întocmit de secretariatul 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare : „Conferința

d

Națiunilor Unite se întrunește în- 
tr-un moment cînd se recunoaște din 
ce în ce mai mult în lumea întreagă 
că nu există altă alternativă posibilă 
la cooperarea internațională, dacă 
omenirea- vrea să supraviețuiască. 
Numai prin cooperare între toate 
țările, oricare ar fi regimul lor po
litic și social, pacea lumii poate să 
fie asigurată".

MOMENTE DIN TRECUTUL
COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

De la tribuna conferinței vorbi
torii vor aminti desigur că nu numai 
omul contemporan s-a dovedit inte
resat în lărgirea schimburilor comer
ciale. întreaga istorie a omenirii este 
jalonată de nenumărate încercări de 

a se lărgi schimbul de produse. Co
merțul sub formă de troc a luat 
ființă pe baza diviziunii sociale a 
muncii. în lucrarea sa „Originea fa
miliei, a proprietății private și a 
statului", Engels arată că cele ne
cesare traiului — lapte, brînză, 
carne, piei, lînă — produse ale tri
burilor de păstori, făceau cu putință 
un schimb regulat de mărfuri. Cu 
timpul, schimbul lua uneori forme 
originale. Herodot descrie „comerțul 
mut“ din antichitate în modul urmă
tor : în Libia — adică Africa — 
de cealaltă parte a Coloanelor lui 
Hercule există o țară și un popor ; 
venind aici pentru a face comerț, 
cartaginezii își descarcă mărfurile 
din corăbii, le așază unele lîngă 
altele pe țărmul mării, apoi se 

înapoiază pe vasele lor și fac fum. 
Observînd fumul, băștinașii se apro
pie de țărm, lasă aur pentru aceste 
mărfuri și se retrag. Cartaginezii 
coboară pe uscat și cercetează dacă 
s-a lăsat aur suficient pentru măr
furi ; dacă sînt mulțumiți, ridică
aurul și pleacă ; dacă nu, „toc
meala" continuă, pînă cînd amîn-
două părțile sînt satisfăcute. Acest
schimb se baza pe încrederea reci
procă. Cartagina, care se dezvoltase 
pe temeiul schimburilor comerciale, 
era de fapt o așezare înființată de 
primii comercianți ai antichității : 
fenicienii care ajungeau cu vasele lor 
pînă în Marea Baltică.

Extinderea colonizării grecești pe 
coastele Mediteranei și Mării Negre 
se baza pe dezvoltarea comerțului



practicat de acest popor. Mărfurile 
cu care se făcea comerț în antichi
tate erau cerealele, vinul ți alte ali
mente, produsele din metal, mirode
niile din Orient, purpura, țesăturile.

Mediterana ți-a deschis căile de 
apă ți altora. „Toate drumurile duc 
la Roma“ nu era numai o formulă, 
ci reflecta o realitate. Către Roma 
se îndreptau materii prime ți pro
duse din toate colțurile vastului 
imperiu roman.

...Și alte file din istoria milenară 
a comerțului. Alt nume în marea 
carte a schimburilor dintre popoare : 
Bizanțul. Țesături de mare preț, 
arme, obiecte decorative, mozaicuri 
fac vestită munca migăloasă a meș
terilor Orientului. Dar produsele bi
zantine sînt concurate de cele arabe.

Vestiții comercianți arabi străbat 
Asia, Africa de nord, Spania. 
Cu timpul s-a format în Europa 
tradiția comercială de care sînt 
legate orașe ca Florența, Genova, 
Veneția, Gand, Anvers, Strasbourg, 
Koln, Hamburg, Leipzig, Paris, 
Rouen ți Szczeczin.

Cucerirea de noi pămînturi, des
chiderea drumurilor maritime spre 
India și America fac ca o varietate 
de produse să apară pe piețele eu
ropene. Se aduc cantități mari de 
aur, argint, cafea, orez, bumbac, 
cacao, indigo, tutun, condimente și 
alte mărfuri coloniale.

Cu fiecare secol care ne apropie 
de epoca modernă, comerțul capătă 
o amploare tot mai mare. Această 
dezvoltare impetuoasă reprezintă una 

din premisele importante ale apari
ției modului capitalist de producție.

Secolele XIX și XX cunosc o 
creștere continuă a schimburilor co
merciale. Două cifre sînt extrem de 
semnificative. Dacă în 1800 volumul 
schimburilor comerciale internaționale 
reprezenta suma de 1,4 miliarde do
lari, în 1963 el s-a cifrat la 240 mi
liarde de dolari. Dar această evoluție 
nu a cunoscut un ritm egal în timp ; 
dezvoltarea schimburilor comerciale a 
fost diferită și sub raport teritorial, 
în anii 1950-1963 partea țărilor în 
curs de dezvoltare a scăzut de la 
34,4% la 24%. Modificări structu
rale în schimburile internaționale au 
adus o serie de factori ca preferin
țele de consum ale unui produs sau 
altul — ceea ce a avut drept conse
cință scăderea consumului anumitor 
produse — marile transformări teh
nice care au înlocuit o serie de ma
terii prime etc.

APARATUL RESPIRATOR 
AL STATELOR

Chiar și o scurtă incursiune în 
istoria milenară a comerțului arată 
că din cele mai vechi timpuri 
schimbul de produse a constituit un 
mijloc de cunoaștere reciprocă și de 
apropiere a popoarelor, o sursă de 
satisfacere a unor nevoi din ce ,în 
ce mai complexe. însăși distribuirea 
variată pe suprafața globului a bo
gățiilor solului și subsolului impune 
legături economice multilaterale. Toc
mai de aceea comerțul internațional 
este de mult aparatul respirator al 
statelor, plămînii prin care se fac 
schimburile necesare existenței unei 
economii sănătoase. Acest schimb 
poate fi pe deplin asigurat numai în 
condiții de pace, fiind favorizat ți 
totodată favorizînd înțelegerea între 
națiuni. Parafrazînd un dicton latin, 
am putea spune că atunci cînd se 
face comerț, se consolidează pacea ți 
invers. Este de ajuns să amintim pe
rioada celui de-al doilea război mon
dial cînd timp de șase ani traficul 
mondial normal a fost întrerupt.

La sfîrțitul războiului mondial, 
cînd ar fi fost normal să se înre
gistreze o intensificare a relațiilor 
economice între state, întrucît nece
sitățile refacerii economice dictau 
acest lucru, omenirea s-a trezit în 
situația că relațiile comerciale au 
fost subordonate unor scopuri poli
tice. Din acest punct de vedere se 
știe că în anii postbelici încercările 
de a se crea greutăți artificiale în 
relațiile cu statele socialiste și-au gă
sit _ expresia și în acțiuni urmărind 
limitarea comerțului Est-Vest.

Dar chiar și în acei ani s-au făcut 
numeroase încercări — unele cu re
zultate pozitive — pentru a se resta
bili un comerț mondial normal. Pă
reri lucide în problemele comerțului 
internațional s-au exprimat cu ocazia 
cîtorva întruniri internaționale în 
prpblemele comerțului la Londra în 
1946, la Lake Succes ți Genova 
în 1947.

Năzuința unor largi cercuri econo
mice spre intensificarea comerțului 
internațional și-a găsit expresia ți în 
faptul că la începutul anului 1951 
s-au întrunit într-o elegantă sală din 
centrul Parisului reprezentanți cu- 
noscuți ai lumii de afaceri din Occi
dent, economiști și activiști sindicali, 
lansînd ideea convocării unei confe
rințe economice internaționale. în 
anul următor, aproape 550 de per
soane luau loc în Sala Coloanelor a 
Casei sindicatelor din Moscova, unde 
își deschidea lucrările această confe
rință. Chiar în aceeași zi postul de 
radio britanic B.B.C. difuza o de
clarație în care se spunea referitor 
la ejnbargou : „Această lege igno
rează faptul că economiile europene 
sînt complimentare, iar controlul asu
pra mărfurilor statelor este ireal... 
De ce se acordă un interes atît de 
mare problemei schimburilor comer
ciale dintre Est și Vest ? După pă
rerea mea acest interes se datorește 
(frizei economice care domnește în 
țările din Europa occidentală." Au
torul acestei declarații era Harold 
Wilson, actualul lider al partidului 
laburist englez, cunoscut specialist în 
problemele economice, fost ministru 
al comerțului. Asemenea voci s-au 
făcut auzite în numeroase țări ca
pitaliste, La New York cunoscutul 
publicist Walter Lippmann, la Londra 
personalități ca lordul Boyd Orr și 
Reginald Maudling, fruntaș conser
vator și membru al cabinetului 
Home, cereau, într-o formă sau alta, 
lărgirea relațiilor economice Est-Vest.

în anii următori comerțul inter
național s-a dezvoltat mai mult de- 
cît înainte de 1952, totuși s-au men
ținut încă multe discriminări. Mai 
există multe posibilități de lărgire a 
relațiilor comerciale între state pe 
baze reciproc avantajoase. în septem
brie 1963 a avut loc la Washington 
o conferință consacrată problemelor 
dezvoltării comerțului exterior al 
Statelor Unite. Luînd cuvîntul la 
această conferință fostul președinte 
Kennedy și alte personalități ameri
cane influente s-au pronunțat pentru 
reexaminarea în spirit realist a poli
ticii comerciale față de țările so
cialiste.

UN BAROMETRU 
AL RAPORTURILOR

DINTRE STATE

O dată cu înfrîngerile suferite pe 
mai multe planuri de „războiul 
rece“, vîntul cald care a început să 
adie pe arena internațională duce 
nemijlocit ți la „încălzirea" schim
burilor economice internaționale. Căci 
comerțul este unul din barometrele 
cele mai sensibile ale raporturilor 
dintre state.

Dorința de a face comerț, bazată 
pe necesități obiective, năzuința de 
a se crea condiții pentru exercitarea 
unui comerț mondial echitabil, fără 
discriminări, și de a sparge barierele

(Continuare în pag. 8)
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artificiale, s-a reflectat și în ecoul 
pe care l-a avut în întreaga lume 
propunerea sprijinită de țările socia
liste de a se convoca o conferință in
ternațională pentru comerț.

Este semnificativ că în aceste zile 
cînd se întrunesc delegații la Con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, vapoarele străbat 
oceanul îndreptîndu-se spre Cuba cu 
mărfuri din Anglia, Franța, Belgia 
și Spania. în același timp, pe aceleași 
căi maritime nave americane trans
portă cereale avînd destinația Uniu
nea Sovietică.

Prin voința majorității membrilor 
săi, Organizația Națiunilor Unite a 
căpătat mandatul să patroneze Con
ferința de la Geneva, oficializîn- 
du-se astfel caracterul acestei impor
tante conferințe. Pregătiri în vederea 
marii întîlniri au fost făcute în nu
meroase state. Conferințele econo
mice O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), pentru Asia și Extremul 
Orient (E.C.A.F.E.) ținută la Bang
kok și Teheran, pentru Africa la 
Addis Abeba, au adoptat documente 
care vor fi puse în discuția Confe
rinței de la Geneva. R. P. Romînă a 
acordat de la început o atenție de
osebită pregătirilor Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare. în cadrul ultimei ședințe a 
Comitetului Național de pregătire a 
participării R. P. Romîne Ja Confe
rința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, s-a luat notă de faptul că 
propunerile făcute de țara noastră 
s-au bucurat de atenția comitetului 
pregătitor și au fost incluse în ra
portul acesteia pentru conferință.

Un interes deosebit îl manifestă 
față de Conferința de la Geneva ță
rile în curs de dezvoltare. în Ame
rica și Asia, în noile state indepen
dente din Africa, problemele co
merțului sînt la ordinea zilei. Aceste 
țări dau o importanță tot mai mare 
extinderii cooperării internaționale, 
în vederea soluționării greutăților pe 
care le întîmpină în dezvoltarea lor 
economică. Din datele O.N.U. reiese 
că criza relațiilor economice interna
ționale atinge un grad înalt atunci 
cînd este vorba de țările în curs de 
dezvoltare. Lipsite încă de posibili
tățile pe care le oferă industriali
zarea, reduse numai la rolul de ex
portatori de materii prime, țările în 
curs de dezvoltare întîmpină serioase 
dificultăți economice.

Dar ceea ce caracterizează comer
țul lor exterior este în primul rînd 
înrăutățirea „raportului de schimb" 
dintre prețurile mărfurilor exportate 
și ale celor importate. Prețul mate
riilor prime pe care aceste țări le 
exportă înregistrează o tendință con
tinuă de scădere pe piețele capita
liste de mărfuri, în timp ce crește 
atît cota-parte cît și prețul produse
lor industriale pe care țările în curs 
de dezvoltare le importă.

Aceste probleme și numeroase al
tele care vor fi ridicate de delegați 
în cursul celor aproape trei luni de 
dezbateri, în ședințe plenare și co
misii, vor constitui preocupări de 
seamă ale Conferinței de la Geneva.

COMERȚ CU PESTE 80 DE STATE

Pămînturile romînești au fost stră
bătute cu veacuri în urmă de dru
muri comerciale. Pe Dunăre, prin 

porturile Mării Negre se scurgeau 
mărfuri dintre cele mai diferite. 
Din secolul al XIV-lea și pînă 
în secolul al XVI-lea s-au dezvoltat 
legături comerciale cu țările din cen
trul și apusul Europei, în special cu 
Polonia și cu orașele italiene Vene
ția, Genova și altele. Negustorii ge- 
novezi aveau comptoare comerciale 
la Suceava și în porturile mai mari 
de la Dunăre și Marea Neagră. 
Domnitorii Alexandru cel Bun și 
Mircea cel Bătrîn acordau privilegii 
negustorilor din Polonia de a aduce 
mărfuri, de a le desface în țară și 
de a exporta de aici mărfuri romî- 
nești. Din secolul al XVI-lea și pînă 
în secolul al XVIII-lea comerțul nos- 
tru exterior a fost dominat de mono
polul turcesc (de fapt pînă la pacea 
de la Adrianopole, în 1829). După 
cum arată Dimitrie Cantemir prețu
rile plătite de negustorii turci erau 
de 2-3 ori mai mici decît cele de 
la Constantinopole. Dar și în această 
perioadă am avut legături și cu alte 
țări. Astfel negustori moldoveni 
ajungeau pînă la Nijni-Novgorod de 
unde aduceau blănuri. După 1829 au 
avut loc schimbări însemnate în 
structura comerțului exterior romî- 
nesc, ca urmare a schimbărilor din 
domeniul producției. Exportul de 
vite trece pe locul al doilea, iar 
primul loc 11 ia exportul de cereale, 
în această perioadă se dezvoltă în 
mod deosebit porturile dunărene.

Intrarea tot mai puternică a Ro
mîniei pe făgașul capitalismului a 
determinat lărgirea participării sale 
la piața mondială capitalistă. în a 
doua jumătate a secolului trecut și 
la începutul secolului XX țara noas- 
tră 
mai 
nia, 
țara 
cere

a întreținut relații comerciale 
ales cu Austro-Ungaria, Germa- 
Anglia și Franța. în general 
noastră era o piață de desfa- 
a produselor industriale și o 

sursă de aprovizionare cu materii
prime ieftine.

în prezent Romînia socialistă în
treține relații comerciale cu peste 
80 de țări ale lumii.

Iată o mărturie elocventă despre 
comerțul exterior al Romîniei venită 
din Statele Unite. Revista americană 
„U. S. News and World Report" 
scria nu demult: „Înainte de cel 
de-al doilea război mondial exportu
rile Romîniei se compuneau din 
circa 9O°/o materii prime și 
produse semifinite. Astăzi, acest pro
centaj este răsturnat... în docurile

Mercur, zeul comerțului, nu 
războinicul Marte. Schimburile de mărfuri constituie un mijloc 
eficient pentru a preîntâmpina schimburile de gloanțe; co
merțul creează posibilități ca popoarele să se cunoască mai bine, 
să-și aprecieze reciproc realizările. Truda și migala a milioane 
de oameni se exprimă în mărfurile realizate la Uzina de utilaj 
petrolier din Ploiești, în oțelăriile din Pittsburgh, în Combinatul 
de la Magnitogorsk, în minele din Ruhr, pe plantațiile întinse 
de cafea din Brazilia. Și poate că este simbolic faptul că în 
același Palat al Națiunilor din Geneva își vor ține concomitent 
lucrările Conferința mondială economică și Comitetul care 
urmărește găsirea căilor pentru dezarmarea generală și totală.

principalului port al Romîniei la 
Marea Neagră veți găsi nave ale 
multor țări, încărcînd un etalaj sur
prinzător de variat de mărfuri... 
Tractoarele Romîniei sînt exportate 
în țări ca Brazilia, Egipt, Grecia. 
Utilajul romînesc pentru industria 
petrolieră este trimis în multe tări“.

Dezvoltarea economică a 'țării 
noastre, mărirea numărului de pro
duse industriale care se exportă lăr
gesc perspectivele comerțului nostru 
internațional. Succesele economice ale 
Romîniei socialiste sînt un exemplu 
pentru alte țări. Căile dezvoltării 
planificate a economiei romînești, 
progresul continuu al industrializării 
țării noastre trezesc interesul multor 
țări în curs de dezvoltare.

Factor activ al comerțului inter
național, R. P. Romînă sprijină toate 
acțiunile care duc la lărgirea acestuia 
pe baze reciproc avantajoase. Pre
ocuparea guvernului romîn pentru 
succesul Conferinței de la Geneva 
este ilustrată de altfel și de pro
punerile făcute pentru completarea 
ordinei de zi a conferinței.

Printre aceste propuneri au fost 
elaborarea principiilor fundamentale 
ale acordurilor economice și comer
ciale ; importanța și eficacitatea 
acordurilor comerciale de lungă du
rată pentru stabilirea și dezvoltarea 
schimburilor internaționale; impor
tanța livrărilor pe credit de bunuri 
de echipament destinate construcției 
de unități industriale, proprietate 
exclusivă a statului care primește 
asemenea credite, rambursabile prin 
cote-părți convenite din producția 
obținută în aceste unități ; impor
tanța pentru comerțul internațional 
și dezvoltarea economică a punerii 
în valoare în scopuri pașnice a re
surselor eliberate de dezarmare.

La ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a -Organizației Națiunilor 
Unite o mare atenție a fost acordată 
rezoluției inițiate de R. P. Romînă 
împreună cu alte 12 state cu privire 
la necesitatea accelerării elaborării 
unei declarații asupra cooperării eco
nomice internaționale, rezoluție care 
a fost adoptată în unanimitate. 
Această rezoluție cere ca Conferința 
de la Geneva să contribuie la acce
lerarea lucrărilor de elaborare a unei 
declarații de principii cu privire la 
colaborarea economică internațională.

Referindu-se la sfera de probleme 
de care se ocupă noua inițiativă a 
R. P. Romîne și la însemnătatea co
merțului în relațiile internaționale, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
spunea că „desfășurarea nestinghe
rită, fără discriminări, a comerțului 
internațional constituie una din cele 
mai eficiente căi de îmbunătățire a 
relațiilor și a atmosferei internațio
nale". Este tocmai ceea ce preconi
zează guvernul țării noastre prin re
zoluția prezentată la O.N.U., cît și 
prin poziția adoptată față de Confe
rința de la Geneva pentru proble
mele comerțului.

a făcut niciodată casă bună cu

Conf. Tiberiu PA VEL 
decanul Facultății de comerț 

a Institutului de științe economice .V. I. Lenin" 
Ion MANEA - ziarist

TEATRU
ROYAL 
SHAKESPEARE 
COMPANY

Venită din țara lui Shakes
peare, o trupă de actori — 
printre care cîțiva excelenți, 
iar Paul Scofield ieșit cu totul 
din comun — a jucat două din 
piesele sale cele mai cunoscute. 
O comedie și o tragedie. Pentru 
un teatru serios, este modul cel 
mai greu dar și cel mai potri
vit de a se înfățișa publicului 
in toată amploarea posibilități
lor sale. Royal Shakespeare Com
pany a folosit din plin și cu 
strălucire acest prilej. Comedia 
erorilor a amuzat. Lear a zguduit. 
Amintirea lăsată e de neuitat.

Ansamblu] englez este, profe
sional, ireproșabil. Ținuta și vor
birea scenică se contopesc v pe 
linia unei tehnici actoricești și 
a unui stil de aleasă cultură 
teatrală. Textul e servit cu so
brietate, cu măsură, cu eleganță. 
Deopotrivă in comedie, ca și în 
tragedie.

Am văzut de multe ori Regele 
Lear. Interpretări celebre. Aceas
ta însă mi s-a părut cea mai 
nouă. Și totodată cea mai aproape 
de Shakespeare. Aici nu mai 
era vorba de obișnuita dramă 
a ingratitudinii filiale, a părin
telui orbit și părtinitor, care 
află cu durere că cel mai aproape 
i-a fost copilul nedreptățit, ci 
de o zguduitoare tragedie a cu
noașterii, de descoperirea tra
gică a însuși sensului vieții.

Peter Brook se dovedește un 
foarte mare regizor și om de 
teatru, nu prin efecte scenice 
spectaculoase, ci prin gindirea 
profundă care stă la baza vi
ziunii sale asupra lui Lear, prin 
mijloacele teatrale noi care toate 
converg spre a transmite specta
torilor tulburătorul mesaj Sha
kespearean. In montarea sa, Lear 
devine un colocviu filozofic în
tre actori, și — firesc — între 
actori și public. Un colocviu 
servit cu o înaltă artă teatrală, 
în primul rînd de niște actori 
care gîndesc textul. Poate că de 
aceea spectacolul lui Peter 
Brook, despuiat de orice arti
ficii, dă senzația unei lucidități 
pe care unii spectatori au con
siderat-o împinsă pînă la cru
zime. Rațiunea, al cărei triumf 
rinascentist caracterizează ma
rele teatru Shakespearean, este 
coloana vertebrală a acestui 
spectacol. De aici, sentimentul 
contemporaneității care se de
gajă cu atîta putere. De aci, 
impresia atît de violentă pe 
care spectacolul a produs-o asu
pra publicului, care a urmărit 
de astă dată tragedia lui Lear 
ca pe o uriașă experiență umană 
a monarhului orbit de putere 
și de aceea orb în fața realității, 
care pe măsură ce pierde totul 
și rătăcește prin furtunile vieții 
șl rătăcirile minții, ajunge să-și 
regăsească omenia.

Spectacolul lui Peter Brook e 
bărbătesc, aspru, așa cum se 
cuvine să fie un adevărat spec
tacol Shakespearean. La asta con
tribuie liniile sobre ale ima
ginii scenice, rigoarea metalului 
arămiu, somptuozitatea frustă a 
costumelor de piele, noblețea 
tragică a zdrențelor în care 
Lear, Glocester, Edgar rătăcesc 
prin furtună. La asta contribuie 
hotăritor Paul Scofield. E un 
Lear cărunt, dar în plină putere 
care-și trăiește calvarul ca un 
adevărat erou de tragedie. Pe 
măsură ce urcă treptele cum
plitei înțelegeri, forța sa morală 
crește nemăsurat, atingînd în 
final rara măreție a adevăruri
lor simple, profund umane.

Colaborarea Peter Brook—Paul 
Scofield cred că dă ansamblu
lui care înnoiește strălucit tra
diția Teatrului Memorial din 
orașul natal al marelui Will, 
adevărata sa dimensiune filozo
fică și artistică. Pentru noi a 
fost o mare bucurie că am pu
tut să fim martorii unei aseme
nea întîlniri.

Traian ȘELMARU
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alțl cititori ne roagă si publicăm un articol despre Istoria 
iluminatului. Prin documentarul de față răspundem aces
tei cereri.

• „TU, ZEIȚĂ UG, REGINĂ A FOCULUI STRĂ
LUCITOR Și FIERBINTE...'1 • MASALAGII - 
TORȚE VII • „...ÎMPOTRIVA PLANULUI DI
VIN DE A LĂSA NOAPTEA PĂMÎNTUL ÎN 
ÎNTUNERIC11 • TENEBROASELE MAȘINAȚII 
ALE FABRICANȚILOR DE BECURI • LUMINA 
FĂRĂ FLACĂRĂ Șl LUMINA RECE

Cînd aprindeau focul, vechii mon
goli rosteau o rugă care suna astfel: 
„Tu, zeiță Ug, regină a focului stră
lucitor și fierbinte, fiică a oțelului 
tare și a cremenei, ascultă rugăciunea 
noastră ! îți aducem în dar uleiul 
negru și un berbec alb cu capul 
galben. îndură-te de noi și dăruieș- 
te-ne binefacerea luminii și căldurii 
tale...“

Pe atunci, oamenii nu înțeleseseră 
că focul și lumina nu sînt un dar 
al zeilor.

In orice caz, să reținem faptul 
că prima categorie de mijloace de 
iluminat create de om a fost cea 
bazată pe flacără, care a dominat 

în mod exclusiv pînă în a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea. Din 
marea diversitate a acestor mijloace, 
cel mai vechi s-a bazat desigur pe 
creanga de copac aprinsă de trăsnet, 
pe care omul primitiv a adus-o în 
peștera sa, pentru a aprinde acolo 
un foc de vreascuri. Chiar și sinan- 
tropii foloseau astfel de focuri : în 
peșteri, alături de osemintele stră
vechi ale acestor oameni în deve
nire, a fost descoperită cenușă.

Focul nu servea, bineînțeles, nu
mai la iluminat, ci și la încălzit, la 
pregătirea hranei, iar mai tîrziu, la

I. M. ȘTEFAN
(Continuare în pag. 10)
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FLUORESCENTA Peștii de mare adincime din abisul oceanic au utilizat primii, cn mult Înaintea omului, iluminatul electric.» 
Ei sint purtătorii unor adevărate reflectoare (stingă). O demonstrație originală a noii tehnici (in 1884!) a 
iluminatului. în acel an, la 31 octombrie, 250 de muncitori $1 funcționari ai Întreprinderii «Edison* au parcurs 
străzile New Yorkului, avind cite un bec electric aprins, fixat pe cască.

olărit și topirea metalelor. Iată de ce 
omul, pentru ca nu cumva focul să 
se stingă, îl păzea cu sfințenie. Și atât 
de admc înrădăcinată a fost această 
preocupare, încît ea s-a păstrat pînă 
în societatea sclavagistă a antichi
tății, deși pe atunci se cunoșteau 
multe procedee pentru a produce 
focul : prin frecarea lemnelor, lo
virea pietrelor de cremene etc. Le
genda lui Prometeu, eroul care a 
furat din cer „focul zeilor* pentru 
a-1 da muritorilor, demonstrează din 
plin înalta prețuire ce se acorda 
focului încă din vechime.

Dar focul de vreascuri n-a fost 
decît primul mijloc de iluminat ba
zat pe flacără.

Pornind de la constatarea că lem
nele din arbori rășinoși ard mai 
bine, oamenii au început să strîngă 
rășinile și, înmuind crengi sau lemne 
în ele, au creat primele torțe. Ele 
erau superioare focului de vreascuri, 
dar flacăra neliniștită și abundența 
fumului produs au făcut ca în adă
posturi să se folosească mai mult 
lămpile cu grăsime (opaițe). Astfel 
și în peșterile de pe teritoriul țării 
noastre, datînd din vremuri stră
vechi, au fost descoperite niște 
opaițe făcute din șolduri de urs re
tezate, în cavitatea articulară a oa
selor arzîndu-se grăsimea dătătoare 
de lumină.

Acest tip de lampă a fost perfec
ționat mai întîi prin folosirea unt
delemnului în locul grăsimii animale 
și apoi prin inventarea fitilului.

CÎND ARDEAU 20.000 
DE LUMINĂRI...

în timpul romanilor s-a descope
rit lampa fără vas, din seu și fitil, 
adică luminarea, care arde mai încet 
decît lampa cu grăsime, aproape 
fără fum și cu o flacără mai lumi
noasă și mai deschisă la culoare. 
Cînd în locul seulul s-a dovedit că 
se poate folosi și ceara de albine, 
iar mai tîrziu stearina și parafina, 
calitatea luminărilor s-a îmbunătățit 
simțitor.

Luminarea a fost secole la rînd 
mijlocul principal de iluminat arti
ficial, iar breslele feudale ale lumî- 
nărarilor erau foarte puternice. Se 
povestește că, la o serbare dată de 
cneazul Potemkin în cinstea țarinei 
Ecaterina a II-a, în sălile palatului 
său ardeau 20.000 de luminări de 
ceară și 140.000 de lămpi cu ulei.

Cu tot succesul luminărilor, lampa 
cu ulei nu a fost abandonată. Cu 
atît mai mult cu cit încă din se
colul al XVI-lea, marele savant și 
artist Leonardo da Vinci o îmbună
tățise printr-un dispozitiv pe cît de 
simplu, pe atât de ingenios. El a pus 
deasupra lămpii un coș de metal, 
ceea ce făcea ca aerul cald să se 
urce în sus, iar cel rece să vină mai 
abundent prin partea de jos, stimu- 
lînd arderea. Această primenire a 
aerului a dat rezultate foarte bune, 
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iar în 1778 coșul metalic a fost în
locuit prin sticla de lampă, așa cum 
o cunoaștem la lămpile cu petrol, 
obținîndu-se o strălucire și mai pu
ternică.

în sfîrșit, printre cele mai bune 
mijloace de iluminat cu flacără, să 
amintim „gazul aerian*, introdus pe 
la începutul secolului al XIX-lea în 
multe orașe mari. Obținut prin ar
derea în vase închise a cărbunilor, 
mai ales a huilei grase, și format 
din metan, oxid de carbon și hidro
gen, el putea fi lesne îndreptat prin 
țevi spre locul de întrebuințare, de 
pildă spre ateliere sau spre felinarele 
de pe străzi.

La început, introducerea gazului 
aerian s-a lovit de mari greutăți, 
fabricanții de luminări și de lămpi 
de diferite tipuri temîndu-se de 
concurența lui. Iată -âteva din „ar
gumentele* folosite împotriva sa : 
prin strălucirea lor, lămpile cu gaz 
merg împotriva „planului divin de 
a lăsa noaptea Pămîntul în întune
ric* ; locuitorii orașelor vor ră- 
mîne prea tîrziu afară din casă și 
vor răci, iar numărul bețivilor va 
crește; caii de .la călești se vor 
speria, iar hoții vor deveni mai în
drăzneți...

Aceste afirmații n-au putut însă 

opri progresul noului tip de ilumi
nat, iar descoperirea sitei incan
descente, la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, a permis obținerea unei 
flăcări deosebit de luminoase, care 
a susținut un timp bătălia chiar și 
cu becul electric.

BUCUREȘTIUL, PRIMUL ORAȘ 
DIN LUME LUMINAT 

CU PETROL LAMPANT

Evenimentul s-a întîmplat în 
1857. în acel an, străzile Bucureștiu- 
lui au cunoscut lumina lămpilor de 
petrol lampant; a fost primul oraș 
din lume pentru luminarea căruia 
s-au folosit astfell de lămpi. (Cu un 
an mai înainte, sistemul fusese utili
zat pentru iluminarea gării din 
Viena, dar pe străzile capitalei 
austriace a fost introdus abia 
în 1859.)

Lucrul nu trebuie să ne mire prea 
mult, căci pe atunci Romînia era 
singura țară din lume cu producție 
industrială de țiței ; abia în anii 
următori, o serie de state industriale 
dezvoltate o vor ajunge din urmă 
și depăși.

Pînă în 1857, străzile bucureștene 
fuseseră luminate cu lămpi folosind 
ulei de rapiță sau produse distilate 

din șisturi bituminoase, față de care 
însă petrolul lampant prezenta o 
serie de avantaje însemnate : nu 
îngheța iarna, era mai ieftin, miro
sul său se dovedea mai puțin supa 
rător etc.

în 1856 s-a ținut o licitație pen
tru luminatul străzilor Bucureștiu- 
lui. Th. Mehedințeanu — care îm
preună cu chimistul Alexe Marin și 
farmacistul Hege obținuse, prin dis
tilarea țițeiului, pe baza unui proce
deu conceput și experimentat de ei, 
petrol lampant — a propus folosirea 
acestuia din urmă. Condițiile lui 
Mehedințeanu dovedindu-se cele mai 
atrăgătoare, oferta a fost acceptată 
și el a comandat în străinătate 
lămpile necesare, ca și instalațiile de 
distilare. Instalațiile au început să 
funcționeze în cadrul distileriei de 
la Rîfov, lîngă Ploiești, care a intrat 
în funcțiune tot în anul 1857. Și 
astfel s-a ajuns ca Bucureștiul să fie 
primul oraș din lume cu străzi lu
minate cu petrol lampant !

Dacă această prioritate este de 
necontestat, nu-i mai puțin adevă
rat că la noi dezvoltarea ilumi
natului a fost adesea frînată de 
contradicțiile inerente orînduirii ca
pitaliste și de faptul că în trecut 
țara noastră avea o economie înapo



iată, dependentă în mare măsură de 
firmele străine. Intr-o lucrare a saț 
regretatul acad. Șt, Vencov dă un 
exemplu foarte caracteristic, referin- 
du-se la istoria folosirii gazului 
aerian, tot la București.

începînd din anul 1868 — cînd 
s-a introdus în țara noastră — ilu
minatul cu gaz a fost concesionat 
pe rînd unui capitalist francez, unui 
grup de capitaliști romîni, unei so
cietăți engleze, unui grup de capita
liști francezi etc. Așa cum remarca 
Șt. Vencov, această perindare „a 
împiedicat fabricarea de mașini și 
utilaje de către industria națională, 
deoarece capitaliștii străini urmăreau 
să-și vîndă utilajul lor ! Apoi, a 
constituit o frînă în calea introdu
cerii unui mijloc mai practic de ilu
minat : iluminatul electric. Bazîn- 
du-se pe contractul încheiat cu pri
măria București, compania de gaz 
a continuat să funcționeze pînă în 
1908, cînd înceta dreptul ei, con
form contractului. în acest fel, ilu
minarea electrică a Bucureștiului a 
fost întârziată cu aproape un sfert 

veac“ — sublinia Șt. Vencov.
Să amintim faptul că o „dare 

de seamă” publicată de primărie în 
1911 recunoștea că în acel an „134 
străzi din Capitală nu aveau nici o 
formă de iluminare, ceea ce explică 
zilnicele plîngeri adresate primăriei 
din partea locuitorilor acestor 
străzi”. într-o statistică publicată în 
1942, citim că 52’/o din locuințele 
urbane de la noi erau lipsite de 
electricitate (iar 72% nu aveau 
instalații de apă și canalizare).

Dar, cu aceasta am făcut o 
incursiune dincolo de momentul în 
care am ajuns în istorisirea noastră, 
avîntîndu-ne în domeniul „luminii 
fără flacără”, despre care vom 
spune mai tîrziu cîte ceva.

LAMPA BOGATULUI 
ȘI LAMPA SĂRACULUI

S-ar putea ca din cele mai sus 
arătate să se înțeleagă că mijloacele 
de iluminat ar fi fost aceleași pen
tru toți oamenii dintr-o anumită 
epocă. Nimic mai greșit.

Focul din vatră, opaițul, lumină
rile ieftine de seu au reprezentat — 

și mai reprezintă încă în multe părți 
ale lumii — obișnuitul izvor de lu
mină artificială al săracului ; ba se 
întîmpla ca, din lipsă de mijloace, 
în multe colibe să domnească, la că
derea nopții, întunericul.

Bogății utilizau — corespunzător 
epocii — lămpi cu ulei măiestrit îm
podobite, făclii fixate în pereți în 
suporturi de argint, luminări groase 
de ceară înfipte în sfeșnice de metal 
scump, lanterne avînd pereții din 
pînză uleiată transparentă, lămpi 
de gaz aerian în casă și prin 
curți etc.

în țara noastră, lămpile primitive 
cu grăsime numite „cățui” au 
dăinuit în multe sate chiar în vre
murile cînd în orașe apăruseră 
lămpile cu gaz aerian și becurile 
electrice.

Prin secolul al XVII-lea se în- 
tîlneau destul de des pe ulițe „ma- 
salagii”. Ce erau aceștia ?

Străzile orașului fiind cufundate 
în întuneric noaptea, atunci cînd 
boierii ieșeau în oraș cu trăsurile, 
înaintea vehiculului se putea vedea 
fugind unul sau mai mulți masala- 
gii, de obicei robi ; ei purtau în 
spate un fel de grătare prevăzute 
cu niște cîrpe îmbăiate în țiței care, 
aprinse, dădeau o lumină foarte pu
ternică. De multe ori se întîmpla 
însă ca țițeiul să se prelingă pe .veș
mintele masalagiului și, o dată cu 
aceasta, flăcările să-l cuprindă și 
omul să ardă ca o torță vie.

Abia mai tîrziu masalagiii au fost 
înlocuiți prin purtători de felinare, 
care luminau drumul caleștilor.

SE DESCOPERĂ „PUNTEA DE FOC”

Lumina fără flacără este copilul 
electricității și printre marile ei fo
loase se numără și acela de a fi 
permis crearea celor mai perfecte 
mijloace de iluminat din cîte a cu
noscut civilizația umană.

Este interesant de amintit că, 
deși electricitatea era cunoscută încă 
lui Thales din Milet, cu sute de ani 
î.e.n., timp de peste două milenii ea 
nu și-a găsit nici o aplicație tehnică 
importantă. Doar în secolul trecut 
a început să servească la iluminat, 
pentru ca în veacul nostru să de

vină și cea mai importantă sursă de 
energie pentru industrie și trans
porturi.

Prima utilizare a electricității 
pentru iluminat datează de la înce
putul secolului al XIX-lea. Atunci 
s-a descoperit „puntea de foc” care 
se produce între cei doi cărbuni le
gați de pobi unei baterii electrice 
puternice. Este vorba de arcul elec
tric (realizat pentru întîia dată în 
1802) atît de luminos îneît a fost 
supranumit „soarele artificial”.

▲ici se naște fluorescenta... Aspect de la fabrica „Electrofarul" din 
București.

Arcul electric a apărut însă mul
tora, timp de decenii, ca o simplă 
experiență de laborator sau cel mult 
ca o încercare promițătoare. Abia 
după inventarea dinamurilor, lămpile 
electrice cu arc au început să fie 
ceva mai larg folosite. Existau însă 
mari greutăți. Costul acestor mij
loace de iluminat era foarte ridicat ; 
pe de altă parte distanța dintre căr
bunii așezați orizontal se mărea o

(Continuare în pag. 16)
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I
n tripla ipostază de 
libretist, regizor și 
maestru coregraf, 
Oleg Danovski a 
convertit în fapt de 
artă acum, în 1964, 
o idee care îl ur
mărea, pare-se, de 
foarte mult, și a făcut-o la 
modalitatea și cu mijloacele 

lui 1964. Prin aceasta, „lancu 
Jianu“, figură romantică de 
haiduc de la începutul seco
lului 19, a trecut din balada 
populară în balet, pășind spec
taculos pe prima scenă lirică 
a țării și aducînd cu sine în- 
treaga-i suită de fapte justi
țiare pe care le-a păstrat isto
ria și cu care l-a nimbat le
genda. Dimensiunea pe care 
și-a creat Oleg Danovski ba
letul — desigur, într-o co
muniune de idei cu auto
rul muzicii, Mircea Chiriac 
— este grandiosul: există în 
acest spectacol o asemenea țe
sătură de întîmplări drama
tice, încît — dacă termenul nu 
ar fi oarecum compromis — 
aș spune că „lancu Jianu“ este 
o superproducție coregrafică. 
Cu tot ce are fascinant genul, 
dar și cu hipertrofierile sale, 
Cu tot ce-i poate oferi posi
bilitățile baletului nostru, cu 
toate efectele pe care le poate 
obține tehnica scenică mo
dernă, dar și cu excesele la 
care poate duce o fantezie 
dezlănțuită. Spectacolul a- 
cesta suferă nu prin ceea ce 
nu are, ci prin ceea ce are 
în plus, prin anumite lungimi 
care sleiesc conținutul afectiv 
al unui bun număr solist, sau 
care întind prea mult un ta
blou dramatic. Dar cum fie
care om din sală simte în 
aceste excese revărsarea unei 
fantezii și a unei forțe artis
tice care vrea să spună totul, 
să dea totul, scăderile spec
tacolului pot fi mai ușor su
portate. Baletul „lancu Jia- 
nu“ rămîne astfel o realizare 
artistică de valoare.

De ce ? Iată.
Spectacolul acesta, care ar 

părea că anunță din titlu por
tretul artistic al unui perso
naj — păstrat pe merit atît 
de istorie cît și de folclor — 
este, de fapt, un spectacol al 
maselor crîncen asuprite, răs- 
vrătite și în cele din urmă 
luptătoare împotriva stăpîni- 
torilor străini sau autohtoni.



Există numeroase tablouri în 
care grupurile — fie că sînt 
alcătuite din haiduci, țărani, 
sau boierii divanului — de
vin eroul central al acțiunii, 
și atunci regizorul coregraf 
le mișcă în scenă ca pe un 
unic și expresiv personaj, dis
ciplinat, scoțînd efecte pictu
rale (scena divanului dom
nesc), dramatice (incendierea 
satului), creînd momente to
nice, optimiste (apoteoza fi
nală). Mărturisim că nu am 

tacolului, de rapida schim
bare de planuri și decoruri, 
de ritmul interior al unor 
secvențe. Poate mai mult ca 
la oricare alt spectacol, e vi
zibil aici aportul hotărîtor al 
scenografiei: decorul nu e 
doar un cadru, ci un perso
naj de prim-plan, care creea
ză atmosferă, emoție, anunță 
epica scenei, o comentează, o 
completează (să menționăm 
doar tabloul mănăstirii, al sa
tului, al eșafodului). Ion Ipser 

atracția pe care o exercită la 
ora actuală filmele de capă 
și spadă, punîndu-1 pe hai
ducul nostru să se lupte — 
întocmai ca Fracasse, Par- 
daillan sau Scaramouche — 
cu șapte inamici deodată, să 
răstoarne scări și mese și să 
iasă mereu — ca prin mi
nune — nevătămat; efectul 
dramatic fiind aici îngroșat, 
momentul devine comic, căci 
capătă iz de parodie.

Spuneam că „lancu Jianu" 

tribuția de premieră s-a bu
curat — în rolurile respecti
ve — de creațiile prim-solis- 
telor Alexa Mezincescu, Irinel 
Liciu, Valentina Massini; 
lancu Jianu a fost interpretat 
de Gabriel Popescu, și numai 
această cumulare de forțe ar
tistice de primă mînă e în 
măsură să sugereze valoarea 
coregrafică a spectacolului (pe 
lingă cea muzicală, care, a 
fost, pe merit apreciată de 
specialiști). Puținele însem-

Halducul lancu este adus în lanjurl în faja divanului, pentru 
a da socoteală de faptele cefei sale de haiduci. Dar 
Jianu îl înfruntă pe boieri cu demnitate, respingînd pro
punerile Iul Vodă Caragea de a intra în serviciul său.

Purtat spre ștreang, haiducul apărător al celor sărmani primește dovezile de dragoste 
ți recunoștință ale poporului.

în casa serdarului Pervanoglu se petrece... Fotografii de S. STEINER

înțeles rezervele formulate de 
cronicarul „Contemporanului" 
tocmai asupra acestor tablouri 
în care, cu adevărat „grupu
rile expresive devin volume 
în mișcare". Aici, la scenele 
de masă, trebuie menționată 
factura filmică în care e con
ceput baletul și care îi dă 
nota sa contemporană. Nu e 
vorba de proiecțiile cinema
tografice care însoțesc și de
termină expresivitatea unor 
tablouri, ci de dinamica spec- 

dă aici întreaga măsură a ta
lentului său. (Și totuși: de 
ce la un spectacol în care s-a 
mers și în dans, și în costum, 
și în decor pe o stilizare ex
presivă, de ce s-a recurs la 
elementele naturaliste — și 
chiar copilărești — ale cailor 
de butaforie ? ! Omogenitatea 
de stil a spectacolului e ast
fel afectată.)

Am reproșa de asemenea 
maestrului Danovski că s-a 
lăsat furat pe alocuri de 

e un balet al maselor. Dar 
el nu e mai puțin un specta
col al numerelor solistice : 
experiența coregrafică a lui 
Oleg Danovski l-a ajutat să 
găsească în materialul epic al 
poveștii sursa pentru trei ro
luri feminine importante — 
Ileana, sora lui Jianu, Sulta
na, iubita lui, Domnica, han
gița îndrăgostită de haiduc — 
și să dea fiecăruia o partitură 
cu momente lirice ori drama
tice cu totul personale. Dis- 

nări de față nu și-au propus 
și nici nu ar putea epuiza 
aprecierile — fie în mare, 
dar, mai ales, în amănunt — 
la adresa tuturor factorilor ce 
au conlucrat la realizarea 
unei asemenea ample opere 
de artă. Ele se mulțumesc să 
recomande acest balet, valo
ros și prin puternicul său 
specific național, prin origi
nalitatea lui, prin binevoitoa
rea sa risipă de fantezie, sen
sibilitate și gîndire artistică.

Sanda FAUR



DE LA OPAIȚ LA LUMINA FLUORESCENTĂ
(Urmare din pagina 11)

dată cu consumarea lor în procesul 
arderii, ceea ce ducea la întrerupe
rea contactului.

Abia în 1876 apare și patentul 
care rezolvă foarte simplu această 
problemă : cărbunii erau așezați 
vertical, unul lingă celălalt, iar între 
ei se afla un strat izolator care 
făcea ca doar la capete să se reali
zeze contactul electric. Această „lu- 
mînare electrică" se scurta deci pro
gresiv, fără ca distanța dintre ca
petele cărbunilor să crească.

Primele felinare dotate cu aseme
nea „luminări" au reprezentat 
punctul de atracție al marii Expozi
ții universale din 1878 de la Paris. 
Un ziar al vremii scria : „Deosebit 
de impresionantă este aprinderea 
acestor lămpi. Pentru a le contempla 
mai bine, trebuie să te așezi în 
amurg în Piața Operei și să aștepți 
momentul cînd cele două șiruri mi
nunate de perle vor începe dintr-o 
dată să strălucească de-a lungul 
străzii..."

Un nou și însemnat pas înainte 
l-a reprezentat lampa electrică cu 
incandescență — becul electric. Ini
țial, în globul de sticlă din care s-a 
scos o mare parte din aer se folo
seau bețișoare de cărbune ; ulterior 
ele au fost înlocuite cu un fir de 
bambus carbonizat, iar mai tîrziu cu 
un fir de osmiu, tantal, molibden 
sau wolfram. Astăzi se utilizează 
numai fire spiralate din wolfram, 
care funcționează circa 1.000 de ore.

Concurența dintre producătorii di
feritelor tipuri de mijloace de ilumi
nat era atît de aprigă, îneît capita
liștii recurgeau la tertipuri ciudate. 
Astfel, într-un mare oraș, producăto
rii de becuri cu fir de cărbune au 
mituit un tehnician de la uzina elec
trică, pentru ca acesta să ridice, în 
fiecare seară, timp de cîteva secunde, 
tensiunea electrică peste cea normală ; 
cum becurile cu fir de metal de atunci 
se stricau foarte ușor la astfel de 
oscilații, ele s-au discreditat curînd în 
ochii publicului. După un timp însă, 
manevra a fost descoperită și becurile 
cu filament metalic s-au impus tot 
mai larg.

ÎN CĂUTAREA LUMINII
„ALBE ȘI RECI"

Nici acest mijloc de iluminat nu 
a mulțumit însă pe tehnicieni. în- 
tr-adevăr, oricît de curios s-ar 
părea, becul electric este departe de 
a fi perfect. In primul rînd, lumina 
lui, mai bine zis compoziția spec
trală a luminii dată de el, nu este 
identică cu cea a zilei și de aceea 
coloritul corpurilor luminate de bec 
este denaturat, fapt pe care-1 cu
noaștem din experiența noastră zil
nică. în al doilea rînd, o parte co- 
vîrșitoare din energia electrică con
sumată este transformată în energie 
calorică, numai 25% devenind ener
gie luminoasă. Iată de ce tehnicienii 
au pornit în căutarea luminii „albe 
și reci".

Pentru a ajunge la ea, trebuia 
renunțat la principiul incandescen
ței, care se poate realiza numai prin 
încălzire. După cercetări îndelun
gate, s-au creat mai întîi tuburi 
luminescente, iar apoi fluorescente, 
în lampa cu luminescență, lumina 
este produsă datorită descărcărilor 
electrice în tuburi cu gaze rarefiate 
și cu vapori metalici. în lampa fluo
rescentă, descărcările electrice au 
loc într-un tub acoperit pe dină
untru cu substanțe fluorescente („lu- 
minofori") ; în urma descărcărilor 
în argon și vapori de mercur, iau 
naștere radiații ultraviolete (invizi
bile), care, izbind stratul luminofor, 

dau lumina fluorescentă caracte
ristică, asemănătoare la culoare cu 
lumina zilei.

Lămpile fluorescente nu au fila
ment care să se „ardă", și de aceea 
funcționează mai multă vreme decît 
becurile electrice cu filament meta
lic. Lumina produsă e plăcută, 
odihnitoare și sănătoasă, o adevă
rată lumină de zi. Din energia con
sumată, cam 60% se preface în 
lumină, adică mult mai mult 
decît la obișnuitele becuri electrice; 
obținîndu-se astfel un randament cu 
mult mai ridicat.

Iată de ce, alături de lămpile cu 
incandescență, cele fluorescente cu
ceresc treptat fabricile, edificiile de 
cultură și sănătate, străzile și piețele. 
Și nu va trece mult pînă ce și lo
cuințele vor fi înzestrate pe scară 
tot mai largă cu acest excelent mij
loc de iluminat.

în țara noastră, fabrica „Electro- 
far", una din cele mai moderne 
unități ale industriei electrotehnice, 
este specializată în producția de tu
buri fluorescente, cu o gamă variată 
de colorații.

ILUMINATUL MODERN - 
O ADEVĂRATĂ ȘTIINȚĂ

Este un fapt îndeobște recunoscut, 
în țara noastră, s-au ținut în ultimii 
ani simpozioane consacrate anume 
acestei teme. în numeroase țări apar 
reviste tehnice consacrate exclusiv 
tehnicii iluminatului : „Svetotehnika" 
(U.R.S.S.), „Lichttechnik" (R.F.G.), 
„Light and Lighting" (Anglia) etc.

Se urmăresc în mod consecvent o 
serie de principii. De pildă, la locul 
de muncă suprafața de lucru trebuie 
să fie de ajuns de luminată, pentru 
ca ochiul să poată deosebi bine toate 
amănuntele necesare, fără a obosi; 
așezarea lămpilor și strălucirea lor 
să fie astfel potrivită, îneît să se 
evite orbirea ochiului de lumina di
rectă sau de cea reflectată ; este 
necesară asigurarea uniformității, 
astfel ca raportul dintre iluminarea 
cea mai mare și cea mai mică a su
prafețelor să rămînă în anumite li
mite ; se impune și existența unor 
lămpi de siguranță, pentru eventua
litatea întreruperii iluminatului ge
neral etc.

Studiul izvoarelor de lumină a 
dus la împărțirea acestora în unele 
care dau o iluminare directă și altele- 
care iluminează indirect, prin re
flexia luminii de pe tavan. S-au ela
borat și se elaborează reguli pre
cise, normative, instrucțiuni. Astfel, 
pentru diminuarea efectului excesiv 
al izvoarelor prea strălucitoare, se 
preconizează utilizarea de reflectoare 
difuzante, sporirea nivelului general 
al iluminării, mărirea înălțimii la 
care se pune corpul de iluminat etc.

Statisticile confirmă pe deplin uti
litatea practică a introducerii unui 
iluminat corespunzător. Astfel, într-o 
secție de cules a unei tipografii, va
loarea iluminatului (exprimată în 
unitatea de măsură denumită lux) a 
fost ridicată de la 14 lucși la 
270 lucși, ultima cifră corespunzînd 
nivelului iluminatului natural. Re
zultatul : productivitatea muncii a 
crescut cu 32,5%, iar procentul gre
șelilor a scăzut de la 1,3% la 0,6%.

Iluminatul rutier, iluminatul in
dustrial, iluminatul decorativ, ilumi
natul de interior al locuințelor 
devin ramuri speciale ale tehnicii 
generale a iluminatului.

Iluminatul modern stimulează pe 
om în muncă și în viață. Efectul 
său tonic dă existenței un plus de 
fascinație și de frumusețe.

I. M. ȘTEFAN

FALS TRATAT
DESPRE

Există zeci și zeci de feluri în care poți să-ti 
petreci timpul liber. De la colectionatul a fel 
de fel de curiozități, la cutreieratul munților, 
de la experiențele științifice care se fac acasă, 
la marele număr de îndeletniciri artistice pe 
care le practică amatorii.

Cam despre asta vorbeam cu tovarășii din 
ansamblul de estradă al Clubului sindicatelor 
sanitare din București.

— Da, dar vedeți — interveni un tînăr — mal 
sînt unii care... ce mai, după cum se spune, 
mai sînt și lipsuri...

— Ce vreți să spuneți?
Nu știu dacă instructorul artistic, tovarășul 

Mangu, a făcut sau nu cu ochiul, însă fapt 
este că în cîteva clipe, cu puține elemente de 
recuzită și cu mult talent, cîtlva membri al 
ansamblului au fost gata și mi>au înfățișat 
următoarele scene i



® Sceneta .Pocherul". Se joacă cu patru actori. 
Poate să dureze ți o noapte întreagă. Cam mo
notonă dacă nu intervin ți certuri. De obicei te 
alegi cu pierderi sau cîțtiguri. La capitolul pier
deri : bani ți chiar prieteni; la capitolul cîțtiguri: 
dureri de cap.

® Scenă de mimă. Unele fete îți petrec o prea 
mare parte din timpul liber în fala oglinzii.

® Altele studiază... jurnale de modă. Ceea ce 
nu e rău; numai că de multe ori uită să mai studieze 
țî altceva.

® ...Șl pentru că sîntem la capitolul .studii' să 
vorbim ți despre cei care îți ridică nivelul cul
tural numai prin lectura romanelor polițiste de 
un gust cel pufin dubios.

® Alfil îți măsoară timpul liber cu... sticla. A 
doua zi îniîrzie la serviciu ți din cauza mahmu
relii nu sînt buni de nimic-

® Vînatul ți pescuitul odihnesc, recreează, con
stituie un izvor de sănătate. Ceea ce nu înseam
nă însă că asemenea sporturi trebuie făcute 
ți pe bulevard...

Fotofoileton de Eugen IAROVICI



De la una la alfa
peste 
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MMM III
ORISIHE COMUNĂ _

O DISCUȚIE
DESPRE CONSTRUCȚIILE
DE LOCUINȚE

REZULTATE DIFERITE

In anul 1960 s-a creat — in urma unei rezoluții 
a Consiliului Economic și Social — Comitetul 
pentru locuințe, construcții șl sistematizare for
mat din reprezentanți ai 21 de state, membre ale 
O.N.U., printre care se numără și țara noastră. 
Comitetul a ținut cea de-a doua sesiune la în
ceputul acestui an, la New York.

Răspunzind întrebărilor adresate de redacția re
vistei noastre tov. PROF. ARH. G. GUȘTI — șeful 
delegației R. P. Romine, care a fost ales vicepre
ședinte al Biroului sesiunii — ne-a vorbit despre 
unele aspecte ale lucrărilor desfășurate cu acest 
prilej.

Despre scopul Comitetului pentru locuințe, con
strucții și sistematizare și problemele discutate In 
cea de-a doua sesiune de lucru, tov. prof. arh. 
G. Guști ne-a spus :

— Formulat în cîteva cuvinte, scopul urmărit 
de Comitetul pentru locuințe, construcții și siste
matizare este de a studia șl a propune măsurile 
tehnice, organizatorice și financiare în vederea 
soluționării problemelor privind construcția de lo
cuințe pentru întreaga populație șl construcția în 
mod corespunzător a așezărilor urbane și rurale.

în ceea ce privește problemele discutate, în 
ordinea de zi au fost cuprinse probleme legate de 
obiectivele principale ale comitetului ca de pildă 
situația locuințelor în lume, finanțarea campa
niei de construcții de locuințe, industrializarea 
construcțiilor, aspecte sociale ale locuinței șl 
altele.

— Știm că delegația R. P. Romine a desfășurat 
o activitate susținută în cadrul lucrărilor sesiunii. 
Vă rugăm să ne dati citeva amănunte.

— Delegația R. P. Romine a depus un proiect de 
rezoluție (la care s-au alăturat în calitate de 
coautori delegațiile Greciei și Japoniei) în pro
blema „finanțării locuințelor și a serviciilor ob
ștești" prin care se recomandă Consiliului Econo
mic șl Social al O.N.U. să studieze necesitatea de 
a afecta o parte corespunzătoare din resursele ce 
se vor elibera prin dezarmarea generală și totală 
în vederea accelerării construcțiilor de locuințe 
și amenajării complexe a teritoriului.

Delegația noastră a mai prezentat două proiecte 
de rezoluție în problema „industrializării con
strucției de locuințe" care au fost adoptate în 
unanimitate. Primul proiect (la care s-a asociat 
coautor Italia), referindu-se la Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț șl dezvoltare de la 
Geneva, atrage atenția asupra rolului comerțului 
internațional în dezvoltarea industriilor naționale 
de construcții, în țările în curs de dezvoltare. Al 
doilea proiect (Ia care a devenit coautor U.R.S.S.) 
recomandă Consiliului Economic și Social să so
licite Secretariatului O.N.U. să organizeze studiul 
necesar cu privire la realizările, potențialul și 
programele adoptate în domeniul industrializării 
construcției de locuințe în țările în curs de dez
voltare, precum și efectuarea unui schimb larg 
de experiență pe plan internațional în domeniul 
construcțiilor.

In cadrul dezbaterilor, delegația R. P. Romîne 
a prezentat concluzii desprinse din experiența șl 
realizările țării noastre privind locuințele, con
strucțiile șl sistematizarea. De asemenea, am prezi
dat șl grupul de lucru constituit, pentru stabilirea 
principalelor aspecte legate de elaborarea și apli
carea proiectelor-pilot. Totodată am prezentat 
celorlalte delegații fotografii și diapozitive asupra 
realizărilor din țară șl am făcut cunoscute suc
cesele obținute de noi în problema construcției 
locuințelor și orașelor, care situează R. P. Romînă 
printre primele țări din lume șl din Europa, în 
ce privește construcția de locuințe raportată la 
numărul de locuitori. In cadrul planului de acti
vitate a comitetului, elaborat pentru anul 1964, 
R. P. Romînă s-a înscris, în calitate de coraportor, 
la elaborarea rapoartelor în legătură cu „indus
trializarea construcțiilor" și „dezvoltarea urbană 
și regională", rapoarte ce vor fi prezentate la 
următoarea sesiune a comitetului în ianuarie 1965.

în general, în tot cursul desfășurării sesiunii și 
în ședința de încheiere, a fost apreciată contri
buția adusă de delegația țării noastre, în scopul 
>mei rodnice desfășurări a lucrărilor comitetului.

Sînt cuvinte atît de asemă
nătoare în rostire, incit, in 
ciuda diferențelor de înțeles, 
unii se întreabă dacă nu 
cumva sînt înrudite, avînd un 
punct de plecare comun. De 
multe ori răspunsul e nega
tiv, adică pronunțarea simi
lară se datorează unei întâm
plări (de exemplu, antren Și 
antreu, șerb și șerbet, semă
nătoare și asemănătoare etc.). 
Și totuși câteodată bănuiala se 
confirmă, răspunsul e afirma
tiv.

Așa se întîmplă cu perechea 
magazie —- magazin. Magazia e 
un loc de depozitare a unor 
mărfuri sau o încăpere în care 
se păstrează lemne, mobile sau 
diferite alte obiecte, în timp ce 
la magazin cumpărătorul gă
sește mărfuri de vînzare. Cele 
două cuviințe au o origine co
mună (în limba arabă), dar au 
pătruns în romînește pe căi 
diferite : magazie a fost îm
prumutat din grecește (magazii, 
iar magazin din franțuzește 
(mag asin).

Diferența de înțeles dintre 
magazie și magazin nu e atît 
de mare încît să nu descoperim 
cu ușurință elementul comun, 
în definitiv și magazia și ma
gazinul servesc la depozitarea 
unor mărfuri, deși în scopuri 
deosebite.

Ca sens, a agonisi diferă de 
a agoniza mai mult decît maga
zie de magazin, dar și aici ori
ginea e identică : verbul gre
cesc agoniza (=a se lupta). 
Luat direct din grecește, cuvîn
tul a căpătat forma a agonisi ț 
ulterior agonizo a intrat pentru 
a doua oară în limba noastră, 
de astă dată Susă prin mijlo
cirea limbii franceze. Astfel 
s-a născut verbul a agoniza 
(francezii spun agonisea.

Dacă diferența fonetică din
tre a agonisi și a agoniza se 
bxpUcă prin itinerarul diferit 
pe care l-a urmat cuvîntul

grecesc agonizo, în cele două 
epoci cînd a pătruns în romî- 
nește, mai rănune de lămurit 
totuși ceva : de ce diferă așa 
de mult înțelesurile ? La baza 
sensului ambelor verbe romî- 
nești stă ideea de luptă, adică 
tocmai înțelesul termenului 
grecesc originar. A agonisi a 
însemnat la început „a lupta 
pentru a-și asigura existența, a 
aduna o avere prin eforturi 
mari, comparabile cu o luptă-, 
la a agoniza legătura cu 
„lupta- e perceptibilă și as
tăzi, cuvîntul însemnlnd „a 
lupta cu moartea".

Sorin STATI

ANTIBIOTICE 

ÎMPOTRIVA 

ULCERULUI

MOTONAVĂ 

PE ȘOSEA

Intre orașele poloneze 
Ostroda și Elblag a luat 
ființă o cursă regulată de 
motonave. „Ei și 7 — vă 
veți întreba. Probabil că 
între cele două localități

există o apă navigabilă". 
Ceea ce este adevărat, dar 
numai în parte. Motonavele 
parcurg pe apă numai o 
porțiune a drumului, restul 
îl fac pe uscat. Construcția 
lor (vasele sînt prevăzute 
cu un șasiu special) le per
mite ca în punctele unde 
navigația devine dificilă să 
circule pe mal, înaintînd Ia 
fel de ușor pe uscat ca și 
pe apă.

Motonava-amflbie reali
zată de constructorii polo
nezi poate transporta în 
fiecare cursă 70 de pasa
geri.

La Institutul de inframicro- 
biologie al Academiei R.P. Ro
mîne. -prof. univ. acad. $t. S. 
Nicolau, directorul institutului, 
cu unul dintre colectivele din 
care fac parte dr. Dan Sără- 
țeanu, dr. Constantin Surdan 
și alții, au obținut rezultate 
importante privind cauzele vi- 
rotice ale unor boli de inimă 
și .unor boli ale vaselor san
guine. S-a dovedit că nu
meroase boli cardiovasculare, 
ca infarctul de miocard, trom- 
boflebitele și altele, sînt pro
duse de infecții latente ric- 
kettsiene sau pararickettsiene. 
(Rîckettsule pararickettsiile 
sînt două grupe de inframi- 
crobi).

Rezultate similare s-au ob
ținut cu privire la cazuri de 
ulcer gastric, afecțiuni respi
ratorii cronice, cauzate tot de 
inframicrobi, din cadrul celor 
două grupe de rickettsii -și 
pararickettsii. Cunoscîndu-se 
proveniența acestor boli, s-a 
stabilit tratamentul lor cu an
tibiotice din grupa tetracicli- 
nelor. Acestea pot asigura 
vindecarea unor bolnavi care 
înainte nu beneficiau de nici 
un tratament eficace.

In colaborare cu profesorul 
universitar M. Cajal, de la 
maternitatea Polizu, s-a stu
diat cauza unor sarcini pato
logice la femei, ca avorturi 
spontane, malformații congeni
tale, copii născuti înainte de 
termen etc. Principala cauză 
a acestor afecțiuni este tot in
fecția latentă cu rickettsii sau 
pararickettsii a mamelor. Tra
tamentul cu tetracicline poate 
preveni astfel de accidente pa
tologice ale sarcinii.

Iată, așadar, cum se lăr
gește neîncetat cîmpul de ac
țiune al antibioticelor.

CUVINTE
ORIZONTAL : 1) Cuvînt în

ainte — Intr-un cuvînt î 2) Cu
vinte mai puțin cunoscute — 
Cuvinte... cu două înțelesuri. 
3) Un cuvînt... de demult — 
Purtător de cuvînt. 4) Se ex- 
primă mai mult prin cifre de
cît prin cuvinte. 5) Diminutiv 
feminin — Te înștiințează în 
puține cuvinte — Refren la 
cîntecele populare. 6) Leagă 
cuvintele — Indicat — Leagă 
cuvintele... latine. 7) Sursa cu
vintelor... bune (pl.) — Culoa
rea unui cuvînt... optimist. 8) 
Cuvintele unei limbi dispărute 
— Exprimă dragoste (fără cu
vinte). 9) Primele la alfabet — 
Un cuvînt afirmativ — -Figuri 
la jocul de șah. 10) Subsem
natul —- A apare — Nu spune 
nici un cuvînt (fem.). 11) Alt 
purtător de cuvînt — A îm
pleti. 12) O convenție fără 
cuvinte — Un cuvînt... etern.

VERTICAL : 1) Cuvîntul dat. 
2) Ține de cuvînt! (pi.) — In
trare. 3) îndreaptă cuvintele 
greșite — Se mai încurcă une
ori — Dialect francez. 4) Pa
gini — îți adresează cuvinte 
binevoitoare (pL). 5) Nu-i arde 
de vorbă. 6) Teo I — Rîu în 
Africa — A tipări cuvinte 
strînse în volum. 7) Dusă cu 
vorba (fig.). 8) Trecută cu ve
derea — Artist ©are se exprimă 
fără cuvinte. 9) Unul singur... 
— A tălmaci cuvinte străine. 
10) Plănuit în imaginație — 
Maestru al cuvîntului. 11) Pro
nume — în cîteva cuvinte (pl.). 
12) Luat în primire cu cuvinte 
tari — Cuvinte la sfîrșit — 
Posedă.
Cuvinte rare : AFA.

Dezlegarea Jocului „UN CAREU PE... PORTATIV", apirut 
în nr. trecut

ORIZONTAL : 1) Familiare — Similare. 2) Solduri — Falangă 
3) Ei — Inat —Aulă. 4) Emiși — Catren. 5) La — Re — Solare 
— Ere. 6) UTA — Nil — Ha — C. 7) Amici — Ore — Miere. 
8) Renani — Minimă. 9) Streșini — Ao — T. 10) TiV — Ane- 
miați. 11) Ireală — Călărețe.



UN INVENTATOR 
GENIALI...

da Clk DAMADIAN

Umbrelă pentru două persoane avtnd un di** 
pozitiv special care anunță Încetarea ploii.

Aparat pentru desfundat macaroane... Experi
mentează inovatorul.

bparat automat pentru scurtat fitilul de lam- 
aă. Inovatorul nu a putut efectua experimen
te, întructt nu s-au găsit suficiente lămpi...

*) Antigraf: creion antic — adică, pur și simplu, un creion (n.a.J.

Era cea mai frumoasă dimineață de iunie pe care o văzusem 
în ultimii o sută zece ani. Poate unde era și ziua mea de naș
tere — deoarece ultimele o sută zece zile de 21 iunie la care 
asistasem fuseseră însorite și limpezi.

Sărbătorirea trebuia să înceapă la orele nouă, chiar pe ma
lul mării — și ca să nu întârzii am plecat încă de la șase spre 
cosmodrom.

Băieții mă așteptau — unii de vîrsta mea, alții, ceva mai 
mari, ajunseseră în pragul maturității — dar cu toții fremătau 
de nerăbdare.

După felicitările și strângerile de mînă de rigoare, am 
decolat.

V-am spus, era cea mai frumoasă dimineață de iunie din 
cîte văzusem. Iri-colo, cîțiva lucrători ai salubrității fugăreau 
cu aspiratoarele niște ciruși bucălați și scămoși pe care îi 
adunară pînă la urmă într-un bidon. Ceva mai încolo întâl
nirăm un vehicul al pazei publice care supraveghea turnantele 
marcate cu sferturi de colaci de fum și, la una din intersecții, 
un robot ce lustruia un asteroid.

Totul era atât de limpede și de curat, atît de pur, încît aș 
fi vrut să compun versuri. Dar demult, demult de tot, nu 
mai făcusem așa ceva... De pe cînd aveam șaisprezece ani ! 
Șaisprezece ani... Trimisesem poezia unei redacții care avea 
un colț anume consacrat începătorilor. Dar pe atunci se da o 
asemenea năvală spre gloria literară, încît bietul redactor 
cred că nu ajunsese s-o citească nici după șase luni. Se nu-- 
mea „Cer deschis"...

Frânarea rachetei mă trezi din reverie. Aterizam. Norul de 
flăcări străluci exploziv de-o parte și de alta a bordajelor, apoi 
urmă o zguduitură. Eram pe malul mării.

Doi tineri abia trecuți de cincizeci de ani îmi înmînară în 
numele întreprinderii o sticlă de Fetească contingent 1964, un 
submarin de buzunar cu lanț și un antigraf *). Mă îmbrățișară 
și în wma lor apăru coloana amicilor, așezați cîte opt pe rând, 
cu mîinile gata întinse.

Dar n-am apucat să mă apropii de ei, căci, pe neașteptate, 
nepoțica mea țâșni dintr-un boschet și dându-și la o parte șu
vițele cărunte, se apropie sărind într-un picior și fluturând un 
ziar.

— Uraaa ! Bunicuțu’ e poet 1 — strigă ea cît putu de tare. 
E un liric, un romantic, un clasic. Poftim, citiți!

Și îmi întinse ziarul. Pe prima pagină, la rubrica „Tinere 
condeie" era imprimat cu verzale un titlu : „Cer deschis". Dede
subt, o notă a redacției : „Scuzîndu-ne pentru această regreta
bilă întîrziere, ne grăbim să publicăm poezia „Cer deschis" 
aparținînd tînărului talent etc.,etc.

Silviu GEORGESCU 
Ilustrație de E. ARNO

Un lac cu apa calda în Antarctica
Lacul Vanda de pe continentul antarctic pre

zintă o curioasă anomalie în ceea ce privește 
temperatura apei. Revista neozeelandeză „An
tarctic" semnala că, în timpul verii antarctice 
1960-1961 (decembrie-ianuarie), exploratorii 
americani au descoperit în fundul acestui lac la 
o adîncime de circa 60 m, apă saturată de sare, 
a cărei temperatură era de +27°C, cu 47°C supe
rioară temperaturii medii a gheții care acoperă 
în permanență suprafața lacului. S-a pus 
atunci întrebarea dacă această temperatură 
neobișnuită nu se datora unor surse de căl
dură situate sub fundul lacului.

Doi oameni d« știință neozeelandezi au re
luat cercetările în anii următori, cînd au

constatat că straturile de la fund erau cu mult 
mai reci deoît apa de deasupra lor și că deci 
căldura nu putea veni din adîncime. Tempe
ratura apei de la fund nu putea fi atribuită 
deoît razelor solare, care în timțiul verii pă
trund în lac prin mantaua lui de gheață.

Exploratorii neozeelandezi socotesc că da
torită limpezimii excepționale ă apelor lacului 
Vand’a, razele solare pot pătrunde fără să fie 
absorbite de straturile intermediare. Fiind sa
turată de sare, apa de la fund este mult mai 
grea decît cea dulce de la suprafață ; rămî- 
nînd nemișcat, stratul sărat păstrează o tem
peratură ridicată.
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Iată cîteva întrebări aflate în corespondența sosită la redacție în 
ultima săptămână :

• De ce nu poate fi întrecută viteza luminii? (Șerban Balîc, Sulina) 
• Cum se realizează coloana sonoră a unui film ? (Șerban Speteanu, 
București) • In ce împrejurări a murit Decebal î (Cornel Lupea, Hidro
centrala Sadu II) • Care sînt cuceririle științei în domeniul ploii artificiale ? 
(Al. Enescu, Tir. Măgurele) • Cum sînt valorificate terenurile acoperite 
cu nisipuri zburătoare î (S. Tudor, Constanța) • Care sînt caracteristicile 
noului pian românesc „Lipatti' î (D. Ionescu, Vaslui).

întrebările de mai sus își vor găsi răspunsul în numerele viitoare 
ale „Flăcării" (rubrica „Dialog cu cititorii").

SUB MICROSCOP: 
MICROBUL!

„In revista «Flacăra» am citit 
un articol «Excursie în invi
zibil» în care se vorbește despre 
istoria microscopului. Legat* de 
aceasta aș dori să Știu cîteva 
amănunte privind microbii. Cine 
fi cînd i-a descoperit

Catlnca fl Maria POPOVKI 
Suceava

Răspunde prof. dr. ION 
MESROBEANU, directorul 
institutului „Dr. I. Canta- 
euEino".

Existența, microbilor, a vie; 
țui ware lor care sînt atît de mici 
încît nu se văd cu ochiul liber, 
a putut fi pusă în evidență 
numai atunci cînd s-a desco
perit aparatul necesar pentru 
aceasta : microscopul. Primul 
microscop, un apărat primitiv, a 
fost imaginat de Anton van 
Leeuwenhoek (1632-1723) și se 
pare că mărea de 300 de ori 
obiectul examinat. Prima lui 
descriere de microbi se gă
sește în scrisoarea adresată So
cietății Regale din Londra, da
tată 9 octombrie 1676. Din 
această scrisoare, precum și din 
următoarele, reiese ca • în 
diverse ape, în mîlul rîurilor, 
în tartrul de pe dinți, în salivă, 
în fecale, Leeuwenhoek a iden
tificat mici viețuitoare pe care 
le-a numit animalicule și le-a 
desenat. Formele descrise de el 
erau acelea care și astăzi sînt 
recunoscute ca fiind prezentate 
de bacterii : forme sferice (coci), 
de bastonașe (bacili), de virgule 
(vibrioni) sau spiralate (spirili).

Descoperirile lui Leeuwenhoek 
au fost confirmate ulterior. '

în secolul al XVIII-lea s-a 
căutat a se explica locul și rolul 
microbilor în natură, însă lu
mina nu a venit decît în secplul 
al XIX-lea : Louis Pasteur 
(1822-1895) este cel care a 
demonstrat nu numai că fermen
tațiile sînt cauzate de viețuitoare 
microscopice, dar că pentru fie
care fel de fermentație există 
o anumită specie de viețuitoare 
care o determină. Tot lucrările 
marelui savant francez au arătat 
că și bolile infecțioase se da- 
toresc microbilor. Fiecare infecție 
e cauzată de un anume microb 
și există o specificitate de acțiune 
a acestor viețuitoare.

Pasteur a pus totodată în evi
dență și tehnicile fundamentale 
pentru studierea microbilor.

Studiul viețuitoarelor microsco
pice a luat o dezvoltare uriașă 
datorită acestor descoperiri epo
cale.

In 1892, D. Ivanoyski a evi
dențiat existența viețuitoarelor 
care sînt mai mici decît acelea 
ce se văd la microscop : virusu; 
rile sau inframicrobii, care pot fi 
studiați numai cu ajutorul 
microscopului electronic.

NIȘTE SIMPLE 
SANDOURI

în dubla calitate de cititor al 
„Flăcării* și de amator de spor
turi subacvatice, adresez „Flă
cării** următoarea propunere : în 
magazinele de specialitate se 
găsesc din belșug toate cele ne? 
cesare practicării acestui sport 
— vizoare, labe de gîscă, tuburi 
pentru respirat, arbalete etc. 
Arbaletele existente în comerț 
sînt prevăzute cu niște bucăți 
cilindrice de cauciuc — san
douri — care după o folosire de 
1-2 sezoane se rup foarte ușor, 
datorită îmbătrînirii cauciucului, 
în timp ce în rest arma ră- 
mîne . intactă, în bună stare de 
funcționare. Normal ar fi ca să 
se găsească în comerț sandouri 
de schimb, așa cum există în 

toate domeniile piese de schimb 
pentru articolele supuse uzurii. 
Din păcate, la magazinele de 
materiale sportive ți se răs
punde : „N-avem sandouri. 
Cumpărați-vă altă arbaletă**. E 
ca și cum ar trebui să-ți cum
peri o nouă motocicletă pentru 
că ți s-a uzat un pneu...

Deoarece cred că industria 
noastră de produse din cauciuc 
poate asigura și fabricarea acestui 
articol atît de necesar unui nu
măr tot mai mare de sportivi, aș 
propune ca forurile respective, și 
în primul rînd întreprinderea de 
difuzare a materialelor sportive, 
să ia măsurile corespunzătoare.

Natal GHEORGHE
Plătești

N. R. Am trimis această sesi
zare întreprinderii de difuzare 
a materialelor sportive, pentru 
a examina posibilitatea de a se 
pune la dispoziția sportivilor 
sandouri de rezervă.

PUȘCULIȚĂ 
CU ARGINTI

Colecția dc numismatică a 
Muzeului arheologic din Piatra- 
Neamț a fost îmbogățită, nu de
mult cu o nouă serie^ de mo
nezi. La săpăturile fundațiilor 
de blocuri ce se construiesc în 
oraș s-a găsit o „pușculiță* cu 
600 monezi de argint.

Majoritatea pieselor găsite sînt 
groși polonezi din perioada 
1506-1600.

în fotografie : o parte din 
tezaur alături de „pușculița** în 
care au fost găsiți arginții.

Emil BUCUREȘTEANU 
Piatra.Neamț

CEL MAI MARE 
CATACLISM...

»Jn «Flacăra» nr. 7!1964, la 
rubrica «Cadran internațional», 
am citit date statistice ale 
U.N.E.S.C.O. cu privire la ca
lamitățile naturale petrecute în 
anul trecut. In legătură cu 
aceasta aș dori sa (tiu care a 
fost cel mai mare cataclism cu
noscut de omenire*.

Sanda VIFOREÂNU 
Focșani

Omenirea a cunoscut, în de
cursul existenței sale mile
nare, o seamă de mari calami
tăți. Dintre toate acestea cea 
mai teribilă pare să fi fost erup
ția de la 25-26 august 1883 a 
vulcanului Perbuatan, de pe 
insula Krakatau.

Această insulă este situată în 
strîmtoarea Sonda, care des
parte marile insule Sumatra și 
Java — regiune unde există cei 
mai mulți vulcani din lume (100 
sînt numai în insula Java). Cel 
mai mare dintre aceștia este 
Perbuatan, de pe insula Kra
katau. El are un crater înalt de 
800 de metri, lung de S km și 
lat de 5 km. De multă vreme

Perbuatan nu mai dăduse semne 
de viață și locuitorii din regiune 
aproape că uitaseră de existența 
lui. Dar în dimineața zilei de 
25 august 1883 monstrul s-a 
trezit din somn, declanșînd cel 
mai mare cataclism din istoria 
omenirii.

Dezastrul a început printr-o 
explozie formidabilă, care s-a 
auzit pînă la o distanță de 
4.000 de km. Apoi o imensă 
coloană roșie, de fum, pietre, 
lavă și cenușă, s-a ridicat pînă 
la o înălțime de 11.000 de 
metri. După o oră de erupție, 
toată regiunea era înconjurată de 
o beznă de iad, care a durat 
12 ore, timp în care haosul a 
pus stăpînire pe tot ce se afla 
f>e o rază de 90 de km de la 
acul dezastrului. Aproape si

multan cu erupția, trombe uriașe 
de apă au răscolit mările încon
jurătoare, proaucînd valuri 
înalte de 35 de metri, care s-au 
năpustit în interiorul insulelor, 
pustiind totul. La o oră după 
începerea erupției, apele din 
jurul insulei Krakatau începu
seră să fiarbă.

După trei zile erupția a în
cetat și mările s-au liniștit. Ma
rinarilor de pe primele nave 
care au îndrăznit să se apropie 
de locul tragediei, li s-a înfăți
șat cel mai dezolant spectacol 
văzut vreodată de ochiul ome
nesc. Coastele Sumatrei și Javei, 
pe o lungime de cîteva sute de 
kilometri și pe o adîncime de 
20 de km se transformaseră în- 
tr-un pustiu fumegînd. Cele trei 
localități : Telukbetung din Su
matra, Anjer și Tjiringin din 
Java, precum și. cele cîteva sute 
4e sate din regiune dispăruseră 
în întregime. Stratul de lavă și 
cenușă căzut peste aceste așe
zări omenești era de 20 pînă la 
80 de metri grosime și sub el se 
afla tot ce fusese viață înainte 
de cataclism.

S-a apreciat că numărul vic
timelor făcute de această cala
mitate a fost de 40.000.

Valurile răscolite de erupție, 
pornite din jurul insulei Kraka
tau, cu o înălțime de 35 de me
tri, s-au propagat în aproape 
toate mările și oceanele lumii, 
ocolind continentul african, in- 
trînd în Atlantic și ajungînd 
pînă la coastele Franței și Cubei, 
cu o înălțime de 0,40 m.

Mișcarea ondulatorie a at
mosferei, cauzată de zgomotele 
erupției, a ocolit globul pămîn- 
tesc în 35 de ore, trecînd peste 
Romînia după 16 ore și peste 
Paris după 18 ore, și acest fe
nomen s-a repetat de trei ori 
consecutiv.

CINE A GREȘIT!

în numărul din 22 februarie 
1964 al „Flăcării* a apărut o 
avancronică la meciul de box 
dintre Sonny Liston și Cassius 
Clay pentru, desemnarea cam
pionului lumii la categoria grea. 
(Rezultatul acestei întîlniri se 
cunoaște.)

Mare mi-a fost mirarea cînd 
am remarcat că unele date refe
ritoare la cei doi boxeri erau 
prezentate în mod diferit de cele 
apărute în alte publicații (e 
vorba de înălțimea, greutatea și 
vîrsta celor doi boxeri — n.r.).

Rog să mi se răspundă care 
sînt adevăratele date.

I. RUSU 
electrician la Casa ScTnteil 

București

N. R. Asemenea sesizări am 
mai primit de la cititoriL 
C. Âtudorei din Tg. Ocna și 
V. Brăileanu din Piatra-Neamț. 
Nepotrivirea de date ce ni se 
semnalează nu poate fi imputată 
nici nouă și nici altor publicații. 
Se pare că înșiși Liston și Clay 
se pun adesea în situații clovne- 
rești, de bună seamă, pentru re
clamă. Astfel, Liston declară că 

e în vîrsta de 29 de ani în 
timp ce mama Iui jură că el are 
31... Cît despre Clay, la cîn- 
tărirea dinaintea meciului el a 
făcut atîtea bufonerii încît a 
fost amendat cu 2.500 de dolari.

Așa ca, vedeți...

COLECȚIA MEA 
DE ILUSTRATE

înainte de a vorbi despre ex
periența mea de colecționar, în 
cadrul schimbului de experiență 
inițiat în această rubrică, țin să 
arăt că în marc măsură datorez 
„Flăcării** îmbogățirea rapida a 
colecției mele de cărți poștale 
ilustrate. Rubrica „Cititorii către 
cititori* m-a ajutat să leg co
respondență cu numeroși iubitori 
de ilustrate din țară și de peste 
hotare.Cărțile poștale din străi
nătate le-am aranjat pe țări, iar 
pe cele din țara noastră le-am 
împărțit pe mai multe compar
timente :

— ilustrate din localitățile 
patriei ;

— stațiunile balneoclimaterice ;
— imagini turistice : munți, 

cabane, defileuri, peșteri, lacuri 
și alte peisaje ;

— monumente istorice : case 
memoriale, muzee, cetăți, bi
serici, mănăstiri ;

— portul național din diferite 
regiuni ale țării ;

— flori, plante, insecte, păsări 
și animale ;

— imagini reprezentînd dife
rite profesii, meserii, îndeletni
ciri din toate timpurile ;

— peisaje pe anotimpuri ;
— reproduceri după opere de 

artă plastică ;
— oameni de seamă, savanți, 

artiști, scriitori, luptători pentru 
progres.

Narlus Fabian POLGAR 
funcționar, Arad

Primul spectator. (Viorel Lupea, Cluj)

CITITORII
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc 
să corespondeze : Mariana 
Ciolacu, funcționară, Tulcea, 
strada Traian 34: literatură, 
ilustrate î Lucia Ciornea, 
elevă. Dorohoi, strada Spi
talului 17 bis : literatură, ci
nema, sport j Rudolf Schuster, 
electrician, com. Peștișu Mare, 
reg. Hunedoara : ilustrate ; 
Emesz Szathmary, elevă, So- 
meșeni, Cluj, str. Colectiviș
tilor 1 : filatelie, ilustrate ; 
Const. Cotar, lăcătuș, Hune
doara, str. Gh. Lazăr, bloc 50, 
ap. 6, sc. B : literatură, ilus
trate î Dumitru Nistoran, teh
nician, Hunedoara, O. M., bloc 
45, ap. 1, sc. A : literatură, 
ilustrate ; Ladislau Eory, teh
nician, Hunedoara, bloc 110, 
ap. 10 : literatură, ilustrate ; 
Vasil e Dumitrescu, lăcătuș. Re
șița, căminul muncitoresc, bloc 
1 : sport, ilustrate ; Ion Gri- 
goreanu, laminator. Hunedoara, 
O.M., bloc 55, ap. 15: ilus
trate ; Eva Baloqh, elevă, Pecs 
— banyatelep, Baranya megye 
Gesctenyes u 4, R.P,. Ungară : 
ilustrate ; Aniela Orabarska, 
Wroclaw R.P. Polonă — 22, ul 
Strachocinska 108/2 : teme di
verse, ilustrate (în polonă și 
rusă) ; Andrej Mathatrewicz, 
Lodz, Zielona 25, R.P. Polonă : 
filatelie ; Mihail T. Ciurikov, 
com. Novosebisk, raion Bol- 
grad, reg. Odesa, R.S.S. Ucrai
neană, U.R.S.S. : teme di
verse ; Constantin Brozbă, la
minator, Hunedoara, O.M., 
bloc 55, ap. 15 : ilustrate । Ion
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tu cititorii

David, electrician, com. Pești», 
rea. Hunedoara : muzici, sport, 
literatură î Dumitru Rusu, asis
tent universitar. Iași, str. A- 
nastasie Panu 30 : teme di
verse, ilustrate i Virginia Po- 
povici, funcționară, _ Piatra- 
Neamț, bd. Republicii 2 : 
teme diverse, ilustrate i Ca
melia Cretu, funcționară, Pia-

PETRU STINGACIU, Si
biu. Povestea cu privire la 
pretinsul schelet al unui 
om în lungime de 3 metri, 
ce ar fi fost găsit la noi 
în țară în 1928, este evi
dent inventată, lipsită de 
orice bază reală.

Uriași — în sensul de 
oameni deosebit de înalțl —

Egipteanul All Hassan, ara în 
urmă cu cîteva decenii unul 
dintre cel mal înaltl oameni 
din vremea sa: 2,40 m.

sens în care înțelegeți dv 
întrebarea ce ne-ați pus-o 
— n-au existat niciodată. 
Se întîmplă, uneori, ca un 
om sau altul să fie mai 
înalt decît semenii săi. Cînd 
înălțimea aceasta depășește 
normalul, înseamnă că 
omul respectiv e bolnav, 
de obicei suferind de o a- 
fecțiune a glandei hlpofize. 
Cel mai înalt asemenea 
„uriaș" despre care există 
date precise, a fost ameri
canul Robert Wodley, mort 
în 1940. El avea înălțimea 
de 2,53 metri și era grav 
bolnav, bineînțeles tot de 
o afecțiune a hipoflzei. 
Dacă doriți să știți mai 
multe cu privire la felul în 
care a evoluat statura o- 
mului de-a lungul timpu
rilor vă recomandăm să ci
tiți articolul „Se măsoară 
200.000 de oameni", apărut 
în „Flacăra" nr. 26 din 29 
iunie 1963.

GH. TARHAT, Petroșani, 
încercălri poetice nu pu
blicăm.

ION ILIE, București. Ceea 
ce ne întrebați dv despre 
locomotivele diesel elec
trice am publicat în „Fla
căra" nr. 51 din 22 decem
brie 1962, în cadrul repor
tajului intitulat „2.100 de 
cai-putere".

GIGI FULGA, Valea Mare 
Pravăț (Muscel). Cel mal 
bine este să vă adresați 
secretai-latului literar al 
Teatrului de stat din Pi
tești sau oricărui alt teatru 
din tară.

ION LUPU, Cîmpulung- 
Muscel. Fotografia caste
lului Bran pe care ne-ațl 
trimis-o nu aduce nimic 
în plus față de alte foto
grafii ale acestui castel, 

tra-Neamt, str. Al. cel Bun 14 : 
ilustrate.

DIN PARTEA REDACȚIEI. 
Numărul cititorilor care cer să 
li sc publice adresele în această 
rubrică fiind foarte mare, adre
sele respective vor apărea — în 
limita spațiului — în ordinea 
sosirii scrisorilor.

apărute pînă acum. Aștep
tăm noi încercări.

GH. SANDREANU, Deva. 
Citiți răspunsul dat tov. 
Ion Lupu. Deși la dv nu 
este votba de un castel — 
în rest vi se potrivește.

M. VRINCEANU, Mediaș. 
In legătură cu originea di
feritelor cuvinte am publi
cat șl vom mai publica în 
continuare rubrica noastră 
„Povestea vorbei". Afo
risme ? Nul

EMILIAN BIRSANESCU, 
Giurgiu. Fotografia trun
chiului de copac în care 
ucenicii de pe vremuri bă- 
teau cîte un cui cînd de
veneau calfe, a fost de 
mult publicată în „Fla
căra". Poate dați șl de 
lucruri ceva mai... noi. Le 
așteptăm.

ADRIAN BRAHNEA, Te
cuci. Pentru toate lămuri
rile pe care le doriți ar fi 
mai potrivit să vă adresați 
celor de specialitate. Și, 
ca să vă precizăm lucru
rile, vă comunicăm adresa 
revistei „FUatella" : Bucu
rești, str. Biserica Enei 16, 
raion 30 Decembrie. Iar 
adrese de tineri care vor 
să corespondeze pe această 
temă găsiți berechet în 
rubrica noastră „Cititorii 
către cititori".

RODICA OPREA, Bucu
rești. Scriitorul Constantin 
Chlrlță este colaborator al 
revistei noastre, așa că am 
avut posibilitatea să-l ce
rem să vă răspundă- direct 
la întrebările dv ce privesc 
de fapt unele amănunte de 
documentare pentru roma
nul său „Oțelul". Sperăm 
că în scurt timp — înainte 
de vacanța care vă va pri
lejul vizita la Hunedoara — 
veți primi răspunsul dorit.

EUGENIA GHERGHEL, 
Bacău. Așa cum am mal 
arătat, noi nu ne asumăm 
nici o răspundere cu pri
vire Ia dorința sinceră de 
a coresponda a celor ce-șl 
publică adresele la rubrica 
„Cititorii către cititori". 
Dacă elevii Constantin Idu 
șl Valentina Soldatu din 
Eforie-Sud nu v-au răs
puns, iată îi pedepsim bla- 
mînd aci, la „Poșta noas
tră", lipsa aceasta de ele
mentară politețe. Mai mult 
ce le-am putea face ? în 
ce privește artiștii de care 
întrebați, vă recomandăm 
să scrieți pe adresa : 
O.S.T.A., București, Calea 
Victoriei 174, raionul 30 De
cembrie. Mulțumim pen
tru sugestii și pentru ură
rile pe care ni le faceți.

V. SIIVIAH
Petrlcă Fara, Reșița ; 

P. Cristescu, București ; 
Mlhai Șerbănescu, Brașov ; 
C. Popescu, Oțelul Roșu ; 
Eugen Munteanu, Platra- 
Neamț ; Grigore Marcu, 
Zalău ; Marius Păduroiu, 
Drăgășani ; prof. Șt. Dlncă, 
com. Izvor ; Mihai Rotaru, 
Sinaia ; Gh. Calen, Plr- 
scov ; Radu Ceteraș, Nă- 
săud ; Pantellmon Boară, 
Hunedoara ; Viorica Podor, 
Buhușl — tuturor celor de 
mal sus Ii s-a răspuns prin 
poștă.



Unul din cele două goluri care au adus echipei bucureșfene o prețioasă victorie în deplasare (Farul-Dinamo : 0 2).

FOTBAL... SI IN DEPLASARE!
Am aflat cu satisfacții din 

nr. 10 al revistei că redacția 
„Flăcării", în colaborare cu Fe
derația de fotbal, a instituit o 
cupă care să se acorde la finele 
campionatului de fotbal echipei 
de categoria A ce va obține cele 
mai bune rezultate tehnice și 
comportări în meciurile susți
nute în deplasare.

Ca vechi și pasionat specta
tor sportiv, am avut prilejul să 
constat că printre lipsurile fot
balului nostru se numără și fap
tul că în majoritatea meciurilor 
— și cred că nu greșesc afir- 
mînd că în 90 la sută din ca
zuri —- echipele gazde cîștigă 
întîlnirea. Acest fenomen rezultă 
și din analiza clasamentului pu
blicat în numărul respectiv al 
„Flăcării", stabilit înaintea ulti
melor restanțe din tur : chiar 
fruntașe ale acestui clasament, 
echipele Steaua, Dinamo, Rapid 
n-au cîștigat în deplasare decît 
puține meciuri.

Ce stă la baza acestui „feno
men" ? După părerea mea, ideea 
că avantajul terenului ar fi 

O fază din meciul care a adus-o pe Steaua în fruntea clasamentului pentru 
Cupa revistei „Flacăra" (Steagul roșu-Steaua : 0-1).

hotărîtor în soarta meciului 
este profund eronată. Echipele 
oaspete intră adesea timorate și 
resemnate pe teren, mulțumin- 
du-se cu un rezultat de egalitate 
sau cu o înfrîngere la scor cît mai 
strîns. Urmînd indicațiile uneori 
greșite ale antrenorilor, echipele 
joacă defensiv, fără nici cea mai 
slabă intenție de a străpunge 
apărarea adversă, ca și cum ar 
exista și alt mod de apărare de
cît atacul continuu și susținut !

Ideea preconcepută a pierde
rii probabile a meciului în de
plasare slăbește nu numai com
bativitatea jucătorilor oaspeți ci 
și pe cea a gazdelor, care con
sideră că vor avea o pradă 
ușoară. Ca rezultat al acestei 
concepții greșite, unele echipe 
(nu vreau să le citez, se știu ele 
care sînt...) s-au „specializat" 
atît de bine în arta de a pierde 
în deplasare, încît completarea 
pronosticului respectiv în bule
tinele Pronosport devine o sim
plă formalitate pentru cunoscă
tori.

E inutil, cred, să mai arăt cît 

mai rămîne din frumusețea spec
tacolului fotbalistic într-un meci 
în care avantajul terenului pre
cumpănește asupra adevăratului 
raport de forțe dintre cele două 
echipe.

Nădăjduiesc că instituirea Cu
pei revistei „Flacăra" la fotbal 
va reprezenta încă un stimulent 
pentru sporirea combativității și 
a nivelului tehnic al jocurilor. 
Și sper că echipa al cărei su

CLASAMENTUL
în CUPA REVISTEI „FLACĂRA" pentru cele mai bune rezul

tate tehnice și comportări în jocurile disputate în deplasare :

1. STEAUA 8 4 1 3 16 :15 9
2. DINAMO BUCUREȘTI 6 3 1 2 10 : 6 7
3. RAPID 6 2 3 1 10 : 9 7
4. STEAGUL ROȘU 7 3 1 3 7 : 12 7
5. PROGRESUL 6 2 2 2 8 :10 6
6. PETROLUL 7 1 2 4 7:5 4
7. FARUL 6 2 0 4 4 :13 4
8. DINAMO PITEȘTI 7 0 2 5 5 :14 2
9. ȘTIINȚA CLUJ 7 1 0 6 5 :16 2

10. CRIȘUL 7 1 0 6 4 : 17 2
11. SIDERURGISTUL 8 1 0 7 4 : 22 2
12. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 8 0 1 7 4 :17 1
13. U.T.A. 6 0 1 5 2 :11 1
14. C.S.M.S. 6 0 0 6 6 :16 0

După cum se vede, din cele șapte echipe care au jucat du
minică în deplasare, doar două (Steaua și Dinamo) au reușit 
să se ridice pe locuri mai bune în clasamentul pentru Cupa 
revistei „Flacăra". După prima etapă a returului, în frunte se 
află Steaua cu 9 puncte, dar cu două jocuri în plus față de urmă
toarele două clasate : Dinamo-București și Rapid. Etapa de mîine 
poate aduce însă noi răsturnări în clasament. Dacă va obține la 
Arad două puncte, Rapid ar putea trece din nou în fruntea cla
samentului ținînd seama că atît Steaua cît și Dinamo, jucînd 
..acasă", nu vor abține puncte.

porter sînt (n-o divulg, pentru 
a nu intra în conflict cu alți 
cititori !) va reuși să cîștige acest 
prețios trofeu. Prețios, pentru 
că acasă știe oricine să cîștige 
— mai cu încurajările publicu
lui, mai cu obișnuința terenului... 
Să vă vedem deci, dragi fot
baliști, Ia lucru în deplasare !

Vasile CULURA 
corespondent voluntar, București

La cererea mai 
multor cititori, în 
numărul viitor al re
vistei „Flacăra" vom 
publica încă o pa
gină de fotografii în 
culori cu aspecte de 
la încheierea celei 
de-a treia ediții a 

Campionatului mon
dial de handbal în 
7, la care reprezen
tativa țării noastre 
a ieșit pentru a 
doua oară campioană 
mondială.



Aspect de la tîrgui internațional de la Utrecht (Olanda). în fotografie : un stand 
al întreprinderii „Mașinexport" (R. P. Romînă).

In sala tribunalului din Dallas (Texas), după pronunțarea sentinței 
de condamnare la moarte a lui Jack Ruby (marcat de săgeată).

Pe străzile orașului Rio de Janeiro s-a desfășurat — timp de 96 de ore — ediția 1964 
a tradiționalului carnaval brazilian.

La fabrica de hîrtie Sankyo din. Zama (Japonia) muncitorii greviști 
protestează împotriva încercărilor poliției de a reprima greva.

Revărsarea fluviului Ohio (S.U.A.) a provocat mari pagube materiale, 
lăsînd fără adăpost 50.000 de persoane. în fotografie : aspect din orașul 
Louisville (statul Kentucky), greu lovit de inundație.

Tunelul de la St. Bernard, inaugurat recent, va ușura mult comunicațiile dintre 
Elveția și Italia. Fotografia înfățișează intrarea în tunel la punctul 
St. Pierre (Elveția).

FLACĂRA. Redacția: București, Plata Scîntell 1, raionul 30 Decembrie. 
Căsuța poștală 3507, Of. 33. Telefon' 17.60.10 — int. 1744.
ABONAMENTE la toate oficiile poștale, la factorii poștali și difuzorll 
voluntari din întreprinderi și instituții.
TARIF DE ABONAMENTE : 3 luni —26 lei; 6 luni—52 lei; nn an — 104 lei.
PREȚUL REVISTEI : 2 LEI.
TIPARUL executat la Combinatul poligrafic „Casa Scîntell".
MACHETA : Ion Vulpescu.
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O PRODUCȚIE A STUDIOULUI „LENFILM
ALEȘIN 
NATANSON

IVAMOV 
CISTIAKOV

Scenariul
Regia :
Imaginea
Muzica :

IN ROLURILE PRINCIPALE ! 
Nikolai Cerkasov, So
fia Piliavskaia, Andrei 
Popov, Elina Bîstrițkaia, 
Igor Ozerov, Igor Gor- 
bacev, Galina Anisimo
va, Iakov Maliutin.


