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In anul 19 31 o delegație de învățători famelici cu sa
lariile neplătite de luni de zile se prezenta într-o legitimă 
audiență la primul ministru al acelor vremi, el însuți 
cărturar, Răspunsul primit a fost: „Cine n-are ce mînca să se 
arunce în mare". De la această incredibilă sentință ți aceste 
incredibile timpuri, pînă la situația de astăzi a invățătorimii 
noastre, distanța, incalculabilă în unități clasice, e dată de 
însăți revoluția socială ți culturală petrecută în țara noas
tră în ultimele două decenii. Am avut prilejul să mă în- 
tîlnesc cu învățătorul zilelor noastre, de nenumărate ori, cu 
prilejul drumurilor făcute prin țară, prin sate, prezența 
lui activă acolo, desfășurată pe planuri multiple, impunîn- 
du-l ca pe un factor de o deosebită însemnătate nu numai 
în cadrul intelectualității sătești, dar în viața generală, clo
cotitoare din jurul lui. Satul socialist în permanentă dez
voltare economică si culturală, univers trepidant, ridicînd 
în fiecare zi probleme noi ce cer soluții inedite, era fi
resc să-l solicite și dincolo de perimetrul școlii, al unei 
școli care nu se mai mulțumește să predea socotitul și ci
tirea, ci a devenit un focar de cultură socialistă pentru 
elevi ca și pentru părinții lor. Celor care n-au trecut pe 
acolo poate că termenul li se va părea îndrăzneț sau exage
rat, dar școala satului s-a transformat într-un soi de uni
versitate locală complexă, în cadrul căreia învățătorul de
ține catedre multiple de o covîrșitoare însemnătate și răs
pundere.

M-am nimerit în cursul drumurilor mele uneori ziua la 
orele de clasă și m-a uimit depărtarea ce desparte 
predarea „azbuchei" de odinioară de lecțiile predate 
acum. Lecțiile ajung la înțelegerea copiilor pe calea unei 
experiențe pedagogice științifice, legată de predarea materiei 
nu de exercițiul unei încorporări papagalicești bazată pe 
folosirea mecanică a memoriei, ci pe o referire permanentă 
la concret și la viață, astfel, ca elevul să priceapă și nu să 
țină pur și simplu minte. Astfel înțeleasă activitatea învă
țătorului, dascălul de altădată a devenit un învățător nobil 
în adevăratul sens al cuvîntului, intelectual luminat de o 
filozofie care îl înarmează și-l ține la curent cu cele mai 
noi cuceriri ale științei. Iar elevii și părinții beneficiază în 
egală măsură de acest imens reflector, mereu incandescent, 
care e școala de astăzi. Legătura dintre învățător și viața 
economică a satului e dintre cele mai strînse, fiindcă ac
tivitatea în permanentă desfășurare a gospodăriei colective 
pune la ordinea de zi chestiuni la care știința învățătorului 
și experiența lui constituie, de multe ori, ajutoare de ne
prețuit. Nu m-am mirat cînd l-am găsit în tovărășia soco
titorilor sau a agronomilor, în discuții aprinse pornite de la 
întrebări imediate. Și m-am obișnuit cu gîndul că, poposit 
seara, îl voi găsi la cămin, acolo unde începe, cu aceeași 
abnegație, activitatea culturală la care participă. Aici l-am 
descoperit pe cele mai diverse posturi: de conferențiar, 
de conducător de cor, de regizor al echipei teatrale, de ani
mator entuziast al formației de dans, l-am văzut jucînd 
el însuși teatru sau comentînd public filmul de curînd 
proiectat, cu pricepere și pregătire de critic avizat. Am 
purtat orc întregi discuții cu acest învățător al zilelor 
noastre, tînăr crescut în ochii noștri, și m-a uimit întot
deauna universul preocupărilor sale, sfera vastă a 
problemelor pe care le cuprinde: știință, filozofie, litera
tură, muzică, sport. Ultima dată am stat de vorbă cu un 
învățător ku prilejul vizionării echipei sale de teatru, 
ajunsă ulterior la încununarea finală în cadrul unei între- 
ceri„republicane. Am discutat o noapte, interlocutorul meu 
trecînd cu o uimitoare informație de la roman la medi
cină, de la ultimele cercetări în domeniul fizicii nucleare 
la curiozitatea lui de a afla ce se mai petrece in teatrul 
mondial. M-a surprins și nu mi-am putut cenzura între
barea mea sinceră: „De unde știi dumneata atîtea și 
de ce ?“ Mi-a răspund descumpănindu-mS prin simplitate : 
„Trebuie să știu. Mă întreabă oamenii", >'» am înțeles că 
acest „mă întreabă oamenii" e și el un semn al civilizației 
socialiste. Învățătorul de astăzi e o coloană de marmură 
al acestui măreț edificiu. Iar ziua lui, ca pe vremuri la an
ticii greci, un prilej de sărbătoare pentru cetatea întreagă, 
fiindcă e „ziua înțelepciunii".
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Uzinele „1 Mai" Ploiești, Angajamentele colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării, prind viață în ritmul viu al întrecerii 
care a cuprins toate secțiile, La turnătoria de oțel, de exemplu, obiectivul principal — calitatea 
— este urmărit cu cea mai mare atenție, încă din primele luni ale acestui an, procentul de rebut 
al pieselor turnate a fost redus la 2,98% (limita minimă specificată de normele tehnice fiind 
de 3%), Stimulați de recenta Hotărîre a C,C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri, privitoare 
la mărirea salariilor, la reducerea unor cote ale impozitului pe salarii și la creșterea plafoanelor 
de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din întreaga uzină; analizează cu minuțiozitate căile șl metodele reducerii la maximum 
a prețului de cost al producției, La secția sape de foraj, colectivul se preocupă în mod deosebit 
de prelungirea duratei de funcționare a reperelor ce se execută aici, Iată-1 în fotografie pe 
sudorul Constantin Barbu care lucrează la încărcarea cu oțel extradur a sapelor de foraj.
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Pe plaiuri maramureșene.
Fotografie de S. MENDREA



în moderna filatură din Tălmaciu, pitorească așezare de pe rîul Sadu, recenta 
Hotărire a C.C. al P.M.R. și-a Consiliului _ de Miniștri cu privire la majorarea 
salariilor a fost salutată cu o deosebită satisfacție. Primind vestea că textiliștii 
vor beneficia printre primii de prevederile Hotărîrii, colectivul acestei întreprin
deri și-a încordat forțele și, luni 29 iunie, la terminarea primului schimb, a avut 
satisfacția să ia cunoștință de faptul că planul producției globale pe primul se
mestru a fost îndeplinit,

Filatura și fabrica de ață „Firul roșu* din Tălmaciu s-a angajat inițial să 
depășească planul producției globale pe acest an cu 600.000 lei. Un nou anga
jament a majorat această cifră la 900.000 lei, dintre care 700.000 pînă la 23 Au- 
gust, m cinstea marii sărbători a celei de-a XX-a aniversări a Eliberării. Răs- 
punzind grijii arătate de partid și guvern, textillștii din Tălmaciu și-au depășit 
și acest angajament sporit t pînă la finele lunii iunie ei au dat peste plan pro
duse in valoare de circa 720.000 lei, atingînd și depășind în acest fel angajamen
tul prevăzut pentru data de 23 August. Succese asemănătoare s-au obținut și în 
ce .privește realizarea de economii, beneficii peste plan, îmbunătățirea calității 
aței și firelor produse, sporirea productivității muncii.

in- fotografie : una din modernele hale ale fabricii din Tălmaciu.

în fotografie î cîteva din produsele I.C.I.L. „Sibiana*

Angajamentul sporit, pe care colectivul fabricii și l-a luat ca răspuns la
Hotărîrea C.C. al P.M.R. fi ~ ......... 1 ' ' ' ’ '
salariilor, p——J- ——

50.800 kg unt ș.a. Planul producției globale pe primul semestru a fost îndeplinit 
la 27 iunie.

întreprinderea pentru colectarea și industrializarea laptelui „Sibiana" din 
Sibiu este o fabrică cu veche tradiție, cunoscută în întreaga țară prin calitatea 
superioară a produselor pe care le livrează, Respectînd aceste tradiții muncitorii 
tehnicienii și inginerii acestei întreprinderi au dat urmare chemării partidului 
de a cinsti prin noi succese cea de-a XX-a aniversare a Eliberării.

Colectivul fabricii sibiene s-a angajat inițial ca în acest an să realizeze peste 
plan produse în valoare de 500.000 lei. Ulterior acest angajament a fost majorat 
la 3.000.000 lei. Și această cifră a fost mult depășită t în primul semestru la

Colectivul Combinatului pentru industrializarea lemnului din Rtmnicu-Vîlcea cinstește 
cea de-a XX-a aniversare a Eliberării patriei cu importante realizări în lupta pentru 
o valorificare superioară a masei lemnoase. Angajîndu-se ca în cursul acestui an să 
depășească planul producției globale cu 1.540.000 lei, acest colectiv a realizat în primul 
semestru o depășire de circa 840.000 lei la acest capitol și de 800.000 lei la capitolul 
beneficii peste plan (față de 600.000 cît era angajamentul, recent majorat), economii la 
prețul de cost de peste 100,000 lei peste cifra planificată etc, Combinatul a produs și 
livrat peste plan, printre .altele, peste 65.000 m p furnire estetice, produse de bună cali
tate, mult apreciate pe piața internă și externă, 23 metri cubi placaj, 1.078 m p panel, 
42 tone plăci aglomerate din lemn ș.a. în fotografie : în depozitul secției plăci aglo
merate — ca și în celelalte secții — stivuirea se face cu mijloace mecanizate.

_______ ______ 7i a Consiliului de Miniștri cu privire la majorarea 
prevede pgste cifrele planificate : creșterea productivității muncii 

____ ;a de 0,5% angajament inițial) ; realizarea unor ..economii de 775.000 lei 
la prețul de cost (față de 190.000 lei angajament inițial) din care în semestrul I 
s-au realizat 575.000 lei ; realizarea unor beneficii suplimentare de 240.000 lei 
(față de 190.000 lei angajament inițial) din care în primul semestru s-au realizat 
190.000 lei etc.

Remarcabile, succese în întrecerea socialistă au obținut, în primul semestru al anu
lui, inginerii, tehnicienii, operatorii chimiști ai sectorului 101, — una din liniile de fa
bricație >a acidului sulfuric — de la Uzina de superfosfați și acid sulfuric Năvodari, 
în primele cinci luni ale anului, planul de producție-mârfă al sectorului a fost depășit 
cu z.700 tone acid sulfuric monohidrat din care se produc peste 1.300 tone îngrășăminte 
chimice fosfatice j depășirile de plan ale sectorului au atras implicit importante economii 
la consumul de energie electrică produsă de turbogeneratorul propriu. în general la eco
nomiile realizate pe întreaga uzină si care se ridică pe primele cinci luni ale anului 
la suma de 889.000 lei (angajamentul colectivului a fost de 300.000 tai) sectorul 101 a 
contribuit cu aproape 50%. în același interval, productivitatea muncii a crescut 
cu 3,15%.

Realizările sectorului au fodt puternic susținute de colectivul de întreținere ți 
revizie în care se găsesc oameni de nădejde ca maistrul Leonida Crigănuț, lăcătușii 
Ion Rusu și Traian Nisipeanu, sudorii lobau Nicolae, Pavel Petre ș.a..

Recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la 
majorarea salariilor constituie pentru acest harnic colectiv un nou și puternic îndemn în 
continuarea eforturilor pentru realizarea de noi economii, îmbunătățirea calității pro
duselor și creșterea productivității muncii.

în fotografie : operație de sudură la o oală pentru luat probe.
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Ajungînd un fel de simbol al agriculturii autohtone, Cîmpia Du
nării părea să fie o regiune fatal exclusă de Ia ceea ce se numește 
dezvoltare economică multilaterală. O serie de mici orășele din 
această parte a țării, a căror existență se ibaza exclusiv pe mește
șuguri simple și comerț cu cereale, au Hncezit în trecut decenii 
de-a rîndul în așteptarea unei prosperități mult visate, care în- 
tîrzia să vină.

Călărași, Oltenița, Tumu-Măgurele. Sînt denumiri pe care abia 
în ultimii ani ne-am obișnuit a le rosti alături de cuvîntul „in
dustrie". Antrenate în vasta operă a industrializării socialiste, aceste 
localități, ca multe altele de pe întinsul țării, înregistrează astăzi 
schimbări fundamentale. Ne propunem sa ilustrăm în cele ce ur
mează cîteva aspecte ale acestui vast proces, invitîndu-vă să po
posiți, împreună cu noi, în două orașe de pe malul Dunării romî- 
nești: Oltenița și Tumu-Măgurele.

Oamenii 
șantierului1

Pentru Ion Berindei, faptul că 
Dunărea e o apă navigabilă a 
fost una din primele cunoștințe 
de geografie pe care le-a do- 
bîndit. De cîte ori nu petrecuse 
cu privirea acele convoaie lungi 
de șlepuri ce alunecau alene pe 
apele fluviului, ca niște animale 
ciudate, ieșite din adîncuri, la 
soare. Dacă i s-ar fi spus, în 
copilărie, că într-o bună zi va 
începe să lucreze el însuși la 
construcția unor asemenea nave, 
ar fi clătinat din cap, neîncre
zător.

După cum singur afirmă, o atare 
perspectivă i s-a părut „de vis" 
pînă cînd a împlinit vîrsta Ia 
care un băiat sărac trebuia să-și 
înceapă, într-un fel sau altul, 
drumul în,viață. Drumul acesta 
era ușor de întrevăzut. La Olte
nița, ca în toate localitățile din 
Bărăgan, meseria cea mai răspîn- 
dită era aceea de agricultor. Așa 
cum se practica atunci, ea nici 
măcar nu trebuia învățată în 
mod special. Normele ei, de altfel

raN CETĂȚILE 
INDUSTRIEI 
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SOCIALISTE

foarte aproximative, ajungeau la 
cunoștința celor tineri printr-o 
ucenicie de scurtă durată, ,,acasă, 
la tata".

Așadar, la vîrsta de 14-15 ani, 
Ion Berindei se pregătea să de
vină plugar și nici nu bănuia că, 
într-o bună zi, din mîinile Iui și 
ale altor tineri din Oltenița, de-o 
vîrsta cu el, vor, ieși remorchere 
și șlepuri ca cele pe care Ie vă
zuse adeseori alunecând pe Du
năre.

Tocmai atunci s-a petrecut un 
eveniment ce avea să schimbe 
fundamental destinele acestor 
oameni. Micul atelier local de 
bărci pescărești — care îmbo
gățise ani de-a rîndul pe domnul 
Mateescu, proprietarul, și pe aso
ciații săi întru afaceri — intrînd 
în patrimoniul întregului popor 
prin actul istoric al naționali
zării, trecuse Ia producția unor 
ambarcațiuni cu motor și se fă
ceau pregătiri temeinice în ve
derea transformării Iui într-un 
important șantier naval

Astăzi Ion Berindei își soco
tește vechimea în producție după 
vîrsta șantierului. La fel și Ale
xandru Codrea, prietenul său din 
copilărie, alături de care lucrează 
încă din 1948. La fel și alții. Și 
cu toate că fiecare s-a calificat, 
într-o meserie sau alta, frecven-

N. RĂDULESCU șl L. MAIOR
(Continuare în pag. 6)
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Unui din „veteranii" șantieru
lui naval : dulgherul Ion Ga- 
deaua.

tind diverse școli de specialitate, 
ei sînt unanimi în a recunoaște 
că primii pași în arta de a con
strui nave i-au făcut sub îndru
marea celor trei muncitori mai 
vîrstnici ai șantierului: Ion Me- 
mișu. Mihai Găină și Ion Ga- 
deaua. Aceștia au fost marangozi 
— adică constructori de bărci — 
după care, o dată cu crearea șan
tierului, au devenit profesorii 
multora din cei tineri.

★
Orașul — care trecea drept 

port fluvial, deși vasele ce 
acostau aci, în decurs de un an 
întreg, se puteau număra pe de
gete — agoniza într-o existență 
fără perspectivă. Dar a venit 
Eliberarea și lucrurile au început 
a se schimba și în viața acestei 
localități Iar după naționalizare, 
la ora cînd sirena șantierului 
suna încetarea lucrului, strada se 
anima ca prin farmec de forfota 
zecilor de muncitori care veni
seră la Oltenița nu numai de 
prin satele vecine ci și din locuri 
mai îndepărtate. Ziarele anunța
seră că primele seinere construite 
pe șantier fuseseră lansate la 
apă, iar oamenii comentau cu 
aprindere acest eveniment, po
menind și de apropiata intrare în 
producție a unor nave complet 
metalice.

încetul cu încetul, șantierul 
naval devine de nerecunoscut. 
Vechiul atelier de construcții — 
actuala hală de prelucrări me
canice — se reface în întregime; 
începe construcția noilor ateliere 
de forjă, turnătorie, electricitate, 
lăcătușerie; în atelierul de tîm- 
plărie se montează mașini noi, 
care scot din uz rindeaua de 
mină și fierăstrăul dulgheresc ; se 
construiește noua sală modernă 
de trasaj ; se asfaltează căile de 
acces și se introduc instalații de 
apă curentă și canalizare.

Pe calele de montaj, vasele cu 
bordaj de lemn (încheiate pe 
coaste metalice) deveneau din ce 
în ce mai puține. în schimb apă
ruseră șlepurile de 1.000 de tone 
și vasele pescărești cu motor, în 
întregime metalice. Iar după nu
mai cîțiva ani a intrat în pro
ducția de serie motonava de 
2.000 de tone, destinată transpor
tului de mărfuri.

între timp în oraș se amenaja 
un stadion, se construiau blocuri 

și se reparau vechi clădiri, se 
pavau străzi. Undeva, pe o plan
șetă de arhitect, prindeau contur 
planurile unei săli de spectacole 
cu cîteva sute de locuri. Era un 
început. Aveau să urmeze pri
mele străzi formate în întregime 
din blocuri noi, modeme. Apoi 
altele.

Meseria de marangoz — con
structor de bărci — s-a păstrat 
neschimbată sute de ani. în loca
litățile de pe malul Dunării, unde 
se practica pe scară largă, ea se 
transmitea, de la tată la fiu. 
Cîteva generații succesive de 
marangozi foloseau același fierăs
trău și aceeași teslă, iar produ
sele ieșite din mina bunicului se 
asemănau cu cele confecționate 
de nepot, ca două picături de apă.

Din cei nu mai mult de patru
zeci de oameni care formau. Ia 
naționalizare, colectivul Șantie
rului naval din Oltenița, majori
tatea erau marangozi și dul

gheri. Știau să decupeze din lemn 
profiluri de bărci, să le încheie 
și să le călăfătuiască. Dar pen
tru construcția unor nave de 
mare tonaj, ei nu aveau nici un 
fel de pregătire. Se înțelege deci 
că, în aceste condiții, recalifica
rea se impunea de urgență.

Așa se face că, începînd din 
1950, figura predominantă a șan

tierului a devenit nituitorul. 
Reprezentanții noii meserii s-au 
recrutat nu numai dintre vechii 
meseriași, ci și dintre oamenii 
veniți aici ulterior din Oltenița 
și împrejurimi, precum și din di
ferite locuri ale țării.

A urmat, după cîțiva ani, o a 
doua recalificare. De astă dată, la 
cursurile predate de ingineri cu 
o temeinică pregătire de specia
litate, s-au întîlnit reprezentanții 
mai multor meserii. Predominau 
nituitorii, care trebuiau acum să 
deprindă o nouă specialitate: 
să-și însușească tehnica sudurii 
electrice impusă de modernizarea 
procesului de fabricare a nave
lor. Dar alături de ei puteau fi 
întâlniți montori, macaragii, ște- 
muitori și chiar dulgheri.

— Am rămas credincios vechii 
mele îndeletniciri — spune Ion 
Gadeaua, vechi marangoz — 
dar între timp, în meseria mea 
s-au petrecut schimbări impor
tante. Cîndva lucram dușumelele 
bărcilor ; acum fac mobilier pen

tru cabinele navelor. Sînt, cum 
s-ar zice, tîmplar de lux.

în ceea ce-i privește pe sudori, 
al căror număr a crescut an de 
an, aceștia s-au familiarizat nu 
numai cu electrozii de diverse 
tipuri și cu funcționarea trans
formatoarelor electrice, ci și cu 
aparatele de sudură automată și 
semiautomată utilizate pe o scară 

din ce în ce mai mare pe șantier.
Modernizarea procesului teh

nologic, cu consecința sa directă 
— creșterea gradului de specia
lizare a majorității muncitorilor 
— s-a înfăptuit în paralel cu 
extinderea și modernizarea șan
tierului. Caracterizări făcute de 
diferiți specialiști care au vizitat 
uzina de nave de la Oltenița 
confirmă în unanimitate afirma
ția de mai sus. Vom cita numai 
una din aceste aprecieri, cea fă
cută de o delegație de ingineri 

din Republica Arabă Unită: „A 
fost o bună ocazie pentru noi, 
delegația Canalului Suez, să 
vedem industria romînă, care e 
foarte frumos reprezentată în 
această uzină. Am fost impresio
nați de felul cum se prezintă 
Șantierul naval din Oltenița". 
Semnează ing. lusef Mohamed, 
ing. Soad Zaghlaul și ing. Abdel 
Azis Desauyl.

Oltenița, oraș industrial. E o 
realitate concretă, pe care cu 
greu am fi putut-o întrevedea cu 
două-trei decenii în urmă. Zeci 
de nave de diferite tipuri, pro
duse în acest oraș, au fost lan
sate la apă în mai puțin de două 
decenii de existență a șantieru
lui. Multe se află încă în lucru, 
așteptînd momentul plecării. în 
locul pe care ele îl vor lăsa liber, 
pe calele de montaj, se vor ridica 
altele și altele, și acestea, o dată 
pornite la drum pe apele fluviu
lui, vor duce în depărtări mesajul 
celor ce le-au construit — oame
nii de azi ai Olteniței,



Viitorii 
cetățeni 
ai orașului

Teleorman, deoarece în realitate 
Turnu-Măgurele n-a reprezen
tat nici chiar la începutul seco
lului nostru decît o simplă co
mună cu cîteva mii de suflete, 
un fel de reședință de sezon a 
moșierilor, arendașilor, negusto
rilor de cereale și proprietarilor 
de ambarcațiuni fluviale din par
tea locului.

Orașul s-a dezvoltat abia în ul
timele două decenii. în anul 1962 
el a ajuns să aibă o populație de 

aproape 20.000 de locuitori și tot 
pînă la acea dată s-au înființat 
în localitate și primele unități 
industriale <o fabrică de mobilă, 
o fabrică pentru prelucrarea mă
tăsii, o întreprindere de industrie 
locală cu mai multe secții etc.).

Toate acestea deci pînă în 
1962. Aspectul de astăzi al ora
șului, schimbarea lui la față, pe
trecută, ca să zicem așa, de la o 
zi la alta, constituie o imagine 
izbitoare nu numai pentru lo

calnicul get-beget, care revede 
localitatea după o absență de doi 
ani, ci chiar și pentru vizitatorul 
sosit întîia oară pe aceste melea
guri.

închipuiți-vă un obișnuit tîrg 
provincial, inundat dintr-o dată 
de coloane întregi de autoca
mioane și turisme, aflate într-un 
du-te-vino continuu. Imaginați-vă 
aceleași străduțe modeste — aso
ciate în mintea oricui cu liniș
tea vechilor tîrgușoare — astăzi

Se montează. din elemente prefabricate, depozitul de apatite, una din principalele construcții ale Combinatului chimic.

Din vremea ocupației romane, 
orașul Turnu-Măgurele păstrează, 
printre altele, vestigiile unei pu
ternice cetăți de piatră, așezată 
la confluența Oltului cu Dunărea. 
Sub poala ei de piatră, pe în
tinsul cîmpiei dunărene — avea 
să se nască peste secole Turnu- 
Măgurele.

De atunci și pînă în zilele 
noastre s-au scurs aproximativ 
douăzeci de veacuri. Mica așezare 
dunăreană a avut în acest răstimp 
o dezvoltare înceată șf anevoioasă. 
Ea a ajuns să capete denumirea 
de oraș abia în secolul trecut 
Dar chiar și la acea dată urba
nizarea localității a constituit de 
fapt un act arbitrar, autentificat 
doar de scriptele fostului județ

Venind la Turnu-Măgurele tocmai din 
îndepărtata Suceavă, Domnica Costraș 
și-a ales profesiunea de sudor, lat-o 
pregătindu-și aparatul, înainte de in
trarea în schimb.

supuse unei forfote permanente, 
cuprinse din zori și pînă în noap
te de valuri nesfîrșite de trecă
tori veseli și guralivi.

în incinta orașului au fost con
struite în ultima vreme zeci 
de blocuri noi, însumând nu 
mai puțin de 768 apartamente. 
Dar, deocamdată, sub aspect edi
litar, Turnu-Măgurele se află 
în plină transformare. Configu
rația prezentă a orașului, meta
morfoza lui multilaterală, amin
tesc fapte și întâmplări asemănă
toare petrecute în nenumărate 
tîrguri scoase din anonimat prin 
industrializarea socialistă a țării. 
Și aci, la fel ca în atâtea alte 
locuri, orașul își va schimba 
treptat înfățișarea și, lepădîn- 
du-și veșmintele demodate, va 
deveni o nouă localitate, un nou 
Turnu-Măgurele, despre care șco
larii vor învăța pe scurt la ora 
de geografie că reprezintă : „un 
important centru industrial al

(Continuare în pag. 8)
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patriei noastre, cu mii de mun
citori, tehnicieni și ingineri spe
cializați în diverse ramuri ale 
industriei chimice”.

Construcția Combinatului chi
mic Turnu-Măgurele face parte 
din vastul program inițiat de 
partid, conform căruia produc
ția de îngrășăminte chimice va 
trebui să crească simțitor prin 
mărirea capacităților fabrici
lor existente precum și prin 
construirea unor noi fabrici și 
combinate. Alăturindu-se celor 
construite pînă în prezent (la 
Năvodari, Făgăraș, Piatra Neamț) 
noua unitate industrială din 
Lunca Dunării va pune anual la 
dispoziția economiei naționale 
400.000 tone îngrășăminte com
puse granulate, 300.000 tone de 
acid sulfuric, 100.000 tone de 
amoniac, 4.000 tone săruri de 
fluor, 20.000 tone sulfat de 
sodiu.

In prezent, viitorul combinat 
chimic reprezintă un vast șantier 
în incinta căruia conlucrează, 
grupați în jurul „constructoru
lui" și „beneficiarului", peste 
6.000 de muncitori și ingineri, so
siți în localitate din toate colțu
rile țării.

Unii dintre aceștia sînt cetă
țeni ai orașului sau raionului 
Turnu-Măgurele, dar foarte mulți 
dintre muncitorii și tehnicienii 
care muncesc în prezent pe șan
tier au lucrat, pînă mai ieri, în 
diferite centre industriale ale na- 
triei. Inginerul energetician Mar- 
cu Ionescu, de pildă, a lucrat ani 
în șir în schelele petrolifere ale 
Piteștiului, iar maistrul Ion Cîr- 
ciumaru, la rîndu-i, și-a petrecut 
o bună parte a vieții la Combi
natul siderurgic din Reșița. Ion 
Grigore a învățat meseria de ter- 
motehnician la Făgăraș, iar Cos- 
tică Oprea a devenit maistru 
electrician calificîndu-se la „Elec- 
troputere“-Craiova.

Dar înaintea acestora, osatura 
vie a șantierului a fost fixată 
de către acei muncitori și maiș
tri cu „tradiție", adevărați ve
terani ai marilor construcții, în 
jurul cărora s-au grupat de în
dată sute de ailți muncitori. Așa 
de pildă, cei care s-au angajat 
ia începutul lucrărilor au avut 
prilejul să-1 cunoască pe maistrul 
mecanic Ștefan Ene și împreună 
cu acesta să pregătească locul 
viitorului șantier, să înfrângă ca
priciile reliefului, tasînd pe su
prafața lui nu mai puțin de 3 
milioane metri cubi de nisip. Cei 
care au urmat acestora, au învă
țat multe lucruri din experiența 
practică și teoretică a tehnicianu
lui Ion Grosaru, în prezent se
cretar al comitetului de partid, 
pe al cărui buletin de identitate 
sînt trecute vizele de flotant ale 
unor localități ca: Năvodari 
Cîmpulung, Săvinești, Roznov 
etc. Iar cei care în prezent își 
perfecționează cunoștințele în me
seria de sudor au avut prilejul 
de a învăța de la Ion Mihăilă 
și Lică Ferdiman, alți doi „pro
fesori" care au lucrat ani în șir 
pe marile șantiere ale socialis
mului. In felul acesta sute de 
tineri, sosiți pe șantier din do
rința de a se califica sau de a 

se specializa într-o meserie sau 
alta, au devenit, în compania 
unor asemenea profesori, munci
tori cu o înaltă calificare. Prin 
vrednicia și priceperea acestora 
au fost ridicate pînă în prezent 
clădirea depozitului de pirită ăl 
viitorului combinat și secția de 
acid sulfuric ; bazîndu-se pe is
cusința și hărnicia lor, conduce
rea șantierului s-a angajat ca în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei să dea 
în funcțiune secția de acid sul
furic cu șase luni mai devreme 
decît prevederile planului.

Ingrășămintele complexe gra
nulate (produsele de bază ale vi
itorului combinat), conținînd toa
te cele trei elemente necesare re
facerii capacității productive a 
pământului (azot, fosfor, potasiu), 
vor putea fi utilizate în egală 
măsură pe toate tipurile de sol 
existente în Romînia. Proporția 
celor trei elemente componente, 
la stabilirea căreia colaborează 
nu numai chimiștii, ci și agrono
mii și agrochimiștii, va ține sea
ma de specificul fiecărei regiuni 
agricole în parte. Tînărul com
binat din Lunca Dunării va de
veni deci un furnizor de hrană 
minerală diferențiată de care vor 
beneficia, într-un viitor apropiat, 
ogoarele tuturor regiunilor agri
cole ale țării.

Unde sînt însă viitorii stăpîni 
ai combinatului ? Cei care vor 
păși de-a dreptul pe aleile lui 
asfaltate, mărginite de gazon și 
ronduri cu flori, și — dirijînd 
de la tablourile de comandă în
tregul proces tehnologic — vor 
obliga pirita, gazul metan, apa- 
tita, sărurile de potasiu etc. (ma
teriile prime de bază) să se 
transforme în îngrășăminte chi
mice ?

Colectivul care va conduce în 
curînd Combinatul chimic Tur
nu-Măgurele numără pînă în 
prezent peste 300 de viitori ope
ratori chimiști, electricieni, me
canici etc. Mulți dintre ei au 
fost trimiși pentru documentare 
la uzinele similare din Piatra- 
Neamț, Făgăraș, Năvodari etc. 
Astăzi, reîntorși pe șantier, ei a- 
sistă, supraveghează și contri
buie la lucrările de montaj. Fie
care în parte are posibilitate de 
a cunoaște încă de pe acum ma
șina la care va lucra nu peste 
mult timp. Cu alte cuvinte, tâ
nărul colectiv al întreprinderii 
va avea menirea și cinstea de a 
pune bazele și apoi de a crea 
tradiție unei meserii necunoscute 
pînă nu de mult Ia Tumu-Mă- 
gurele.

★
însemnările de față oferă ci

titorilor noștri doar două exem
ple desprinse din marile prefa
ceri înfăptuite sub conducerea 
înțeleaptă a partidului nostru pe 
întregul curs al Dunării româ
nești. Aici, unde tradiția stator
nicise o singură activitate pro
ductivă predominantă — agri
cultura — s-a dezvoltat și se 
dezvoltă în prezent nu numai o 
agricultură intensivă, științifică, 
ci, în același timp, și o industrie 
modernă, care se încadrează ar
monios în ansamblul întregii 
noastre economii naționale.

Text și fotografii:
N. RADULESCU *1 L. MAIOR



Munca pe întinsele plantații de 
trestie de zahăr se face cu ace
leași mijloace rudimentare ea ți 
cu sute de ani în urmă.

B
easupra apelor întune

cate care scaldă loca
litatea Montego Bay se 
leagănă în noaptea tro
picală pirogile. De pe 
terasele hotelurilor, me
lodii ritmate se revarsă asupra 
echipajelor tăcute ale bărcilor. 

Din cînd în cînd, mici torțe se 
văd licărind nu departe. Răsună 
apoi clinchetul monedelor arun
cate de sus unor oameni care îl 
distrează pe trecători, înghițind 
flăcări în schimbul cîtorva pence.

Turiștii sătui de scamatorii 
ieftine își petrec zilele și nopțile 
în barurile înconjurate de pal
mieri și nu iau în seamă exhi
bițiile „mâncătorilor de flăcări". 
Ei preferă un whisky la gheața 
sau încă un rom, vestitul rom de 
Jamaica. Printre mese, într-un 
continuu du-te-vino, roiesc chel
nerii. Culoarea pielii lor este 
tot atît de închisă ca și a celor 
care, jos în stradă, oferă spec
tacolul de cîțiva pence. Ei vor
besc jargonul populației de cu
loare, de neînțeles pentru euro
peni. Acest jargon s-a format în- 
cepînd din secolul al XVII-lea, 
pe plantații, după ce engleza a 
fost declarată limbă oficială.

Din cei aproximativ 1.600.000 

de locuitori ai Jamaicăi, 77 la 
sută sînt negri {urmași ai scla
vilor aduși din Africa), 19 la sută 
mulatri, 2 la sută asiatici (in
dieni și chinezi) și numai 2 la 
sută albi.

Jamaica sau Haymaca, cum 
era denumită de populația indi
genă, a fost descoperită în anul 
1494 de către Cristofor Columb. 
Mai târziu, la 1509, insula a fost 
luată în stăpânire de spanioli, că
rora, după aproape un secol și 
jumătate, le-au urmat englezii. 
Knă la lichidarea sclaviei, atît 
cuceritorii spanioli cît și cei 
britanici aduceau în Jamaica mii 
de negri din Africa, ai căror 
urmași formează azi majori
tatea populației. Băștinașii — 
indienii arawak — au fost ex
terminați și astăzi cu greu mai 
pot fi întâlniți cîțiva descendenți 
ai vechiului trib. Ziaristul ger
man Edmund Brettschneider, care 
s-a întors nu de mult din Ja
maica, redă în culori vii atmo
sfera insulei cu atîtea contraste.

PARADISUL, TROPICAL

Potrivit unei vechi zicale ja- 
maicane — scrie ziaristul ger
man — pe această insulă „ori

unde ai arunca o sămânță, ea va 
încolți și va da rod bogat". Mi
nunatele priveliști și bogățiile de 
care dispune, au făcut pe cuce
ritorii englezi să numească Ja
maica — „The tropical paradise". 
Dar în acest paradis muncitorii 
agricoli care șomează o jumătate 
din an sînt subnutriți, cad vic
timă maladiilor grave, nu se pot 
bucura de cea mai elementară 
pregătire școlară. Este adevărat 
că mulți dintre ei posedă mici 
parcele de pământ, însă recoltele 
obținute sînt foarte slabe. La fel 
de adevărat este că aci bananele 
rodesc la tot pasul. Dar se poate 
oare trăi numai cu banane ? Fă- 
cînd abstracție de mica pătură 
privilegiată din rândul popu
lației de culoare și de infimul pro
cent de albi — aproape toți ur
mași ai fermierilor britanici, care 
adesea au reușit să acumuleze 
mari averi — bogățiile insulei 
aparțin de fapt în bună măsură 
celor din consiliile de administra- 
ție ale companiei „United Fruit" 
și ale altor concerne.

Fină nu de mult, în porturile 
Marii Britanii, Canadei și ale 
S-U.A. mai ancorau încă vase 
care revărsau pe cheiuri mulți-

( Continuare în pag. 10)

Frumusețile naturale ale fasolei atrag în fiecare an mii de turiști bogați.

1 rom turism slumsuri.



mea emigranților din Indiile de 
Vest. An de an veneau aici cu 
miile. Atmosfera rece, aspră și 
neprimitoare din aceste locuri li 
se părea totuși mai favorabilă 
decît cea din propria patrie. „Su- 
prapopulație“, susțineau experții 
occidentali. Emigranții spuneau : 
„Jamaica este minunată, dar nu 
pentru cei care n-au bani“... Mi
nați de deznădejde, ei părăseau 
insula lor 'înconjurată de corali 
trandafirii, aISt ide binecuvântată 
de natură și care ar fi putut 
deveni un adevărat paradis.

Kingston. Pe o stradă centrală.

Jamaica produce anual peste 
400.000 de tone de zahăr și peste 
cinci milioane litri de rom. To
tuși, în ultimii ani, aceste mărfuri 
au cedat primul loc la export, 
bauxitei. In fotografie : un depo
zit de saci eu zahăr Jamaican.

Intr-unui din cartierele sărăcă
cioase ale capitalei. t

în 1834 pe insula Jamaica 
sclavajul a fost abolit. Dar ierar
hia bazată pe nuanțele de culoare 
ale pielii a continuat să mai sub
ziste multă vreme. Cu cît aceasta 
era mai închisă cu atît omul va
lora mai puțin.

ORAȘUL SCUFUNDAT

Capitala, Kingston, poartă pe
cetea tipică a dominației colonia
liste. Palatele luxoase ale orașu
lui — amestec de stil Hollywood 
-Riviera — contrastează izbi
tor cu slumsurile muncitorilor 
industriali și cu sărăcăcioasele 
colibe din lemn sau din rogojini 
ale muncitorilor de pe plantații.

Față-n față cu capitala, pe 
coasta golfului, se află ruinele 
vechii capitale, Port Royal. în 
secolul al XVII-lea apele ocea
nului au acoperit în întregime 
orașul. Cu timpul însă apele s-au 
retras, eliberând o parte din ora
șul scufundat. Regiunea care se 
mai află încă sub apă a fost 
cercetată in mod sistematic de 
o echipă de scafandri. Echipajul 
vasului „Sea Diver“ a scos la 
iveală numeroase arme, unelte, 
obiecte de uz casnic, podoabe. 
Printre lucrurile găsite se nu
mără și cîteva ceasuri de buzu
nar, din argint Arătătoarele lor 
se opriseră la ora 12 fără șapte 
minute, oînd cea mai mare 
parte a orașului — împreună cu

IO

2.000 de locuitori — a fost în
ghițită de valuri.

Așa s-a stins, la 7 iunie 1692, 
fortăreața Port Royal, fosta ca
pitală a Indiilor occidentale spa
niole pînă la mijlocul secolului 
XVII, cînd cuceritorii britanici 
au pus stăpânire pe insulă.

în puținele case rămase în pi
cioare, în partea neinundată a 
orașului, s-au aciuat negustori 
de sclavi, pirați, contrabandiști 
și diverși navigatori cu conștiința 
încărcată, care preferau să anco
reze la Port Royal decît în alte 
locuri mai animate.

Port Royal, a cărui strălucire 
apunea, trebuia să privească cu 
resemnare cum în fața sa tână
rul oraș Kingston, reședință a gu
vernatorului britanic, creștea în 
importanță și bogăție...

CE ADUCE 
UN AN SECETOS

în anul 1942 Jamaica a fost 
bântuită de o mare secetă. Fer
mierul Alfred da Costa a obținut 
de pe pămînturile sale o recoltă 
catastrofală. Bănuind că de vină 
nu este numai seceta, el a tri
mis unui institut probe de pă
mânt pentru a fi supuse anali
zelor. Cercetările au stabilit că 
solul respectiv nu poate da re
colte satisfăcătoare deoarece este 
prea bogat în bauxită. Astăzi 
Jamaica este considerată ca una 
din cele mai mari producătoare 
de bauxită din lume. în subsolul 
insulei există rezerve de bauxită 
apreciate la 500-600 milioane de 
tone. încă din 1952 concerne 
americane și canadiene extrag 
de aci bauxită.

Pentru bugetul statului, mine
reul de un roșu murdar a deve
nit unul din principalele izvoare 
de venit. Celebrul rom de Ja
maica, zahărul și turismul au 
trecut pe planul al doilea. Așa- 
numita societate pentru dezvol
tarea industriei din Jamaica a 
concesionat unor concerne străine 
terenuri pentru construcții in
dustriale în condiții avantajoase, 
oferind totodată și mari înles
niri vamale.

Forța de muncă este extrem 
de ieftină în Jamaica. Sala
riile sînt dintre cele mai scăzute 
din lume. Aceasta face ca acei 
care investesc capitaluri aici 
să obțină mari beneficii. Printre 
aceștia se numără și negustorii 
străini de dantele, care obțin, im
portante cîștiguri exploatînd ma
rele talent în arta broderiei al 
femeilor din Jamaica.

De-a lungul multor decenii, 
poporul ' jamaican a purtat o 
luptă îndîrjită pentru cucerirea 
independenței. Autoritățile colo
niale au făcut însă totul pentru 
a amina cît mai mult cu putință 
recunoașterea independenței insu
lei Totuși, în fața valului miș
cării de eliberare națională, s-au 
văzut silite ca în 1944 să acorde 
țării cea dintâi constituție. în 
1953 au făcut o nouă concesie 
acordând insulei dreptul la auto
determinare. Dar mișcarea de 
eliberare națională lua am
ploare și încercările de a se 
crea iluzia unor schimbări esen
țiale, prin înjghebarea în 1958 a 
Federației Indiilor de Vest, s-au 
dovedit infructuoase, Federația 
destrămîndu-se în mai puțin de 
patru ani.

După mai bine de patru secole 
de dominație colonială, la 6 au
gust 1962, pe stadionul din King
ston, primul ministru al Jamai- 
căi proclama independența țării.

Z. V.



DRAGOSTEA 
VINE DIN SENIN

Mihăiță nu-1 văzuse pe taică-su pentru că era 
într-adevăr foarte grăbit șl avea alte preocupări 
atunci, nu vedea pe nimeni și numai din instinct 
nu se ciocnea de oamenii întîlnițl pe trotuar. Se 
învoise de la maistru o jumătate de ceas, mai mult 
nu, o jumătate de ceas. Are ceva de rezolvat, 
ceva foarte important, nici nu-și poate închipui 
dînsul cît e de important.

— Atunci, nu-țl ajunge o jumătate, măi băiete. 
Iți dau de la mine un ceas în plus. Du-te.

Tractoarele noi, primite cu cîteva zile înainte, 
sosiseră cu toatele în incinta S.M.T.-uIul și se 
făcea repartizarea lor pe brigăzi. Mihăiță ar fi 
vrut și el să fie acolo, poate izbutea să pună mîna 
pe o mașină nouă-nouță, ultimul tip produs la Bra
șov. Avusese cum să-și dea seama de valoarea 
noilor tractoare căci de la gară le-au adus pe 
propriile roți, flecare tractorist încercase cite o 
mașină așa că în curte se încinseseră discuții 
aprinse, entuziaste, se studiau caracteristicile noi, 
se comparau cu mașinile vechi, se făceau pronos
ticuri pe împărțeală șl se încercau sugestii în 
direcția aceasta pe lîngă șefii de brigăzi, maiștri 
de atelier și Ingineri. Aceștia din urmă se ară
tau indiferenți și misterioși, spre deosebire de 
brigadieri care își exprimau cu glas tare dorința 
de-a fi Înzestrați cu mașinile acelea, să-l audă șl 
directorul, și inglnerul-șef. Pînă una alta se tre
cuse la o revizuire totală, amănunțită, a mașinilor, 
în așa fel că pe toate șuruburile a trecut cîte o 
cheie.

Dar era o pricină mai tare decît dorința lui 
Mihai Bărbat de-a se vedea cu o mașină nouă în 
campania de primăvară. Silvia venise la un in
structaj de U.T.M., căci era instructoare de pio
nieri șl-și dăduse întîlnire cu Mihai. Avea de 
rezolvat ceva ce încă nimenea, nici măcar părin
ții lui nu aveau de unde să știe : să aleagă șt să 
comande verighetele.

După ce ieșiseră de la Datina, unde nici n-au 
stat prea mult căci Silvia simțise după felul cum 
o privea Datina că secretul el și-al Iul Mihai se 
duce pe copcă, s-au luat de mină și, pe întu
neric, în ulița pustie, încremenită de gerul nopții 
de februarie, s-au sărutat furișat, ca în joacă, și 
și-au spus cuvintele cele atît de cunoscute și de 
orice om rostite măcar o dată în viață, dacă nu 
de milioane de ori: dragă și dragule. Și-au zîm- 
bit șl s-au privit, căci îndrăgostiții se văd șl pe 
întuneric, poate îi luminează dragostea din el. 
nu știu ce-i luminează, dar să nu mi se spună 
că nu-i așa, vezi chipul celui drag șl pe-o noapte 
de cerneală, ca ziua. II vezi și cînd nu-i lîngă 
tine, fiecare amănunt al figurii îndrăgite ți se 
pare de cînd lumea șl din totdeauna cunoscut șl 
nu te miri că în orice clipă mal descoperi unul, 
e ca și cum ți-ai pregăti cu buna știință cîte o

*) Fragment din romanul „Cu amîndouă mîlnlle". 

surpriză, așa ca să te joci cu tine însuți, cum se 
joacă fetele cu părul și cu mărgelele, cum se 
joacă tinerii cu barba și cu mustățile care cresc 
și 11 se par de fiecare dată altele. Șl niciodată 
nu știi cum te îndrăgostești, căci nu umbli după 
clipa aceea în mod planificat, zlcîndu-ți că, mă 
rog, acum că am o meserie și un venit stabil, 
mi-am făcut armata sau, dacă-1 vorba de ea. simte 
că i-a venit vremea să intre în rîndul femeilor 
respectate — gospodine, soții, mame — deci mă 
plimb prin lume, mă uit, caut, aleg, cumpănesc, 
și pe urmă încerc să mă îndrăgostesc.

...Vezi, de pildă, la douăzeci șl trei august, în 
timp ce te îmbraci să te duci și tu printre oameni, 
slmțlndu-te primenit, curat, odihnit, proaspăt că 
abia aștepți să tragi straiele pe tine și sa treci 
în bucătăria de vară unde tata ciocnește grăitor 
niște pahare pentru „fluștucul" de dimineață, vezi, 
domnule, cum se apropie cu pași repezi o fată. 
Vine dinspre ulița colectiviștilor și se îndreaptă 
spre școală, știi foarte bine cine e, tovarășa în
vățătoare Silvia Ciobanu, e de un an în sat și-ai 
mai văzut-o de multe ori, dar iată că azi ți se 
pare că o știi de mult, poate înainte de-a fi și tu 
și ea pe lume... Și o vezi venind subțirică și înăl
tuță, scuturîndu-șl părul negru, bogat, pieptănat 
cu cea mai mare grijă și bluza albă, în contrast 
cu părul negru și cu cravata roșie de la gît șl 
cu jachețlca roșie (de catifea relată) de pe brațul 
sting, și cu fusta de uniformă pionierească bleu
marin care își unduiește elegant fiecare pliu 
In ritmul pașilor vioi, și-ți dai seama că se apro
pie de casa ta, va trece în curînd atît de aproape, 
chiar pe sub fereastră, încît îi vei auzi pașii 
ușori tot așa de bine ca și noaptea, așa că me
lodia ce o îngînal în clipa cînd ai zărit-o apărînd 
ți se retează în gîtlej, îți înțepenesc mîlnile pe 
cravată și simți cum ți se lărgesc ochii... Tu o 
vezi cu o limpezime surprinzătoare, ea n-are cum 
să te vadă de afară, că te-ai tras după perete, 
instinctiv, dar privirea ți-a rămas atrasă și lipită 
de imaginea aceea vie ce pare decupată din at
mosfera reavănă și pură a dimineții după ploaia de 
ieri, și cu cît se apropie, cu atît răsufli mai pre
cipitat, inima îți bate în gît foarte repede și nu 
știi de ce, ochii, ficși, încep să ți se împăienje
nească și, o dată cu aceasta, imaginea aceea să se 
estompeze, să se aburească, să devină ireală și 
fantomatică. Șl, după ce-a trecut de colțul casei, 
îți dai seama că ai rămas înțepenit, cu barba 
deasupra umărului sting deși, cu o clipă înainte, 
adică în dipa cînd a apărut fata la colțul uliței, 
te uitai în oglindă, spre dreapta. însemnează că a 
trecut pe dinaintea ta un magnet care ți-a tras 
privirea șl capul, după el... Te scuturi, sur
prins șl fericit, șl nu știi de ce ; îți mai joacă 
pe retină, ca imaginea soarelui după ce 1-al privit. 
Imaginea tinere! învățătoare Ciobanu, isprăvești 
repede nodul cravatei și te repezi pe ușă afară, 
sari direct în ogradă șl o vezi pe fată cum trece 

pe lîngă Costan Vică, Ieșit la poartă, șl dispare 
nu peste multă vreme la prima cotitură a dru
mului.

— Bună dimineața, Mihai 1 strigă Zaharie, ieșit 
și el gătit de sărbătoare, în ușa bucătăriei.

Te smulgi din loc și din doi pași ești lîngă el, 
li întinzi mîna, vă îmbrățișați. Zaharie începe 
nu știu ce să-ți spună dar tu nu-1 auzi, zîmbești 
în neștire, bolborosești ceva și dintr-o dată totul 
redevine foarte normal și foarte limpede.

— Bem o țuică, tată 7 Mamă Irină, ce vorovesc 
blidele alea ?

Mihăiță se trezește fredonînd melodia întreruptă 
cînd a văzut-o pe Silvia, reluată exact din același 
loc :

...aud doina,
ară țelina și moina.
— S-a hodinit bine băiatul mamei I exclamă Irina, 

copleșită toată de drag; și-1 cuprinde, îl la capul 
cu duioșie între palme și-1 sărută pe frunte. Za
harie, cu un ochi la ei, cu un ochi la paharul 
în care toarnă, zîmbește într-un fel superior șl 
enigmatic, ți se pare că a observat ceva, dar e 
numai o părere, căci pe fața lui poți citi toată 
gama de sentimente provocată de această dimi
neață sărbătorească și de pacea familiei întregi. 
Nu-i taie lui prin minte, acum, că pe uliță a tre
cut adineaori o minune șl a lăsat în urmă o mi
reasmă de pom înflorit pe care Mihai o simte 
cu toată ființa. I se pare curios că pînă în dimi
neața aceasta n-a simțit-o, sau nu cu atîta inten
sitate, ori într-adevăr nu și-a dat seama de ea. 
învățătoarea a fost și Ia ei în casă — e drept că 
în lipsa lui — să stea de vorbă cu mama Irina, 
iar pe la Dafina trece aproape zilnic. Fata fi răs
punde la salut cu bunăvoință și trece mai departe, 
el de asemenea, așa că impresia din dimineața asta 
s-o fi iscat din senin...

Din senin ?
In vară, după seceriș, tractoarele răsturnau mi

riștea proaspătă. Mihai coborîse de pe mașină și 
cerceta ceva la bujil, i se părea că una nu aprinde 
cum trebuie și atunci văzu răsărind de după Dîlma 
Cepil cîrdul de pionieri venițî să culeagă spice. 
Gălăgia copiilor nu se auzea, chiar atunci trecea 
în sens invers Sever Cigmău cu mașina lui despre 
care se spunea că are cel mal teribil duduit din 
stațiune, dar îndată după aceea văzduhul fu un 
neîntrerupt ciripit și-n ciripitul acela plutea o 
rochiță albă, ușoară ca o boare. Tractorul lui 
Mihai fu năvălit de graurii aceia cu cravate roșii 
șl el încerca să răspundă la vînzoleala de între
bări. Atunci, da, atunci, s-au privit In luminile 
ochilor pentru prima dată și și-au zîmbit, cu în
găduința superioară a părinților față de năzbîtiile 
copiilor. El s-a șters pe mîini cu boțul de bumbac, 
șl-a îndreptat bereta și dintr-un salt a fost la 
volan. Grupul s-a despărțit în două, copiii îl ob-

(Continuare în pag. 19)
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REPORTAJULUI
Curînd după descoperirea fotografiei și pa

ralel cu căutările în domeniul dezvoltării ei 
ca artă, au loc și primele încercări într-o 
altă ramură: în fotoziaristică. Înainte de 
apariția fotografiei și încă o perioadă de 
timp, pînă la inventarea procedeelor de ti
părire în masă, ilustrațiile în ziare și reviste 
se făceau cu desene executate fie de trimiși 
speciali la fața locului, fie de desenatori cu 
multă imaginație care puteau desena orice, 
după simple relatări. Bineînțeles că, mai ales 
din cauza celui de-al doilea procedeu, încre
derea în valoarea de document autentic a 
ilustrațiilor era întrucîtva diminuată. A

John Thomson 
—Femeie săracă 
cm copil (Londra- 
W76). Din cer
tau .Viața pe 
străzile lon
drei'.

Imagine din 
seria realizată 
de B. Brady în 
tlmpel războln- 
lul de Secesiune.
(1862-1863)



fast deci firească în cercurile de ziariști aten
ția acordată încă de la început primelor în
cercări și reușite în redarea .mecanică" a 
unor evenimente. Nici un cititor nu putea să 
mai pună sub semnul întrebării ilustrațiile 
din ziar, obținute cu un aparat, prin proce
dee chimice, care garantau în mod științific 
autenticitatea și obiectivitatea știrii astfel 
ilustrate. înainte de 1880, în ziare apăruseră 
numai gravuri în lemn sau metal executate 
manual după fotografii. Dintre acestea o mare 
vîlvă făcuseră pozele fotoreporterului de 
război englez Roger Fenton, ale cărui foto
grafii din- războiul Crimeii realizate în

Primit! fotolntarvla rea
lizat de Nadar, (Paris- 
1888)

Carol Popp de Szath» 
mary — fotografie r*- 
prezenttnd artileria ro- 
mină la războia) din 1877.

1855, reproduse prin gravură manuală pe 
blocuri de lemn, au apărut în „Illustrated 
London News". Roger Fenton se deplasa cu 
un întreg laborator pe roate, fiindcă pe vre
mea aceea plăcile fotografice trebuiau fabri
cate chiar la fața locului, expunerile se fă
ceau pe placa udă, durînd cîteodată mai 
multe minute — și imediat după aceea tre
buiau developate. Bineînțeles că în aceste 
condiții nici nu putea fi vorba de instanta
nee de luptă. Fenton fotografia rimpuri de 
luptă după bătălie, fortificații, amplasamente 
de tunuri, grupuri de soldați și ofițeri.

Fenton însă nu a fost primul fotoreporter 
de război.. Cinstea de a fi fost primul îi re
vine pictorului și fotografului romîn Carol 
Popp de Szathmary care a făcut fotografiile 
sale în noiembrie 1853, adică cu aproape doi 
ani înaintea lui Fenton. Confirmarea celor 
de mai sus se găsește în lucrarea bine docu
mentată a lui Gemsheim „The History of 
Photography", apărută în Oxford University 
Press.

Mai tîrziu, M. B. Brady și T. H. O’Sulli
van fotografiază imagini din războiul de Se
cesiune.

Spre deosebire de marele număr de ima
gini fotografice cu un rol pur documentar, 
care apăruseră înainte — cum au fost de 
exemplu albumele „Cele mai remarcabile ve
deri și monumente de pe glob" (1841-1842) 
realizate din inițiativa unui optician fran
cez, M. P. Lerebours, sau cele peste 
o mie de daguerrotipii făcute de J. P. 
Girault de Prangey în Siria, Egipt și alte 
țări din jurul Mediteranei — fotografiile de 
război au jucat un rol mai important în dez
voltarea fotografiei de reportaj. Ele au dove
dit puternicul realism pe care-1 pot degaja 
fotografiile realizate la fața locului, în timpul 
desfășurării evenimentului, și puterea de con
vingere a adevărului. Ele au creat în rin- 
durile cititorilor cererea de fotografii de la 
toate marile evenimente și obligația ziarelor 
și revistelor de a le furniza.

Experiențe izolate, cum ar fi seria de șase 
fotografii făcută în 1850 de germanul Alois 
Locherer, cu ocazia transportului și montării 
la Munchen a statuii colosale „Bavaria", sau 
primul fotointerviu realizat de Paul Na
dar la Paris în 1886 cu savantul Chevreul,

Alois îadieror — Trans
portai statali colosal* 
«Bavaria*. (Manclmn. 
1850)

precum și activitatea Asociației naționale de 
documente fotografice din Anglia, care caută 
să imortalizeze obiceiuri pe cale de dispa
riție, au constituit începutul fotografiei de 
reportaj.

Prima fotografie tipărită într-un ziar re
prezintă un cartier din New York și a fost 
realizată de H. J. Newton. Ea a apărut în 
„Daily Graphic" la 4 martie 188©.

Este semnificativ faptul că doi dintre pio
nierii fotografiei de presă au fost și luptători

Eagan lAROVKi 
(Continuare în pag. 14)



Fotografi» da Roger Fan
ton tn tlmpal războiului 
din CrlmoM. (1855)

J. A. Ril* — Imigranți. (1906)

activi împotriva nedreptăților sociale. Primul 
fotoreporterul american Jacob A. Riis (1849- 
1914), s-a născut în Danemarca. El era dul- 
gher. în 1870 a emigrat în America unde, 
mai tîrziu, a devenit reporter al ziarului 
„New York Tribune". Fiind convins că prin 
fotografii el va putea informa mai bine pu
blicul asupra mizeriei în care se trăiește în 
unele cartiere ale New Yorkului, începe în 
1887 să publice fotografii de un realism zgu
duitor, cu oameni care locuiau în condiții 
mizere, îngrămădiți în pivnițe și subsoluri 
insalubre. Campania lui a fost încununată 
cu succes, autoritățile fiind nevoite să ia une
le măsuri demolând cartierul rău famat Mul
berry Bend și cazînd în alte părți pe locu
itorii săi.

Un alt fotoreporter, L. W. Hine (1874- 
1940), a demascat exploatarea copiilor în fa
brici și tratamentul inuman aplicat imigran
ților în America. El însuși lucrase în copilă
rie într-o fabrică și mai târziu s-a ocupat de 
probleme de sociologie. Ca și Riis, el a între
văzut marele ajutor pe' care îl poate da fo
tografia în demascarea unor nedreptăți so
ciale. Fotografiile lui de un sfîșietor realism, 
cu copii nevoiți să muncească cot la cot cu 
adulții în condiții neomenești, au contribuit 
la întocmirea legislației care interzicea munca 
copiilor. El s-a ocupat și de condițiile de 
viață ale minerilor de lingă Pittsburgh 
(Pennsylvania), realizând fotografii de un dra
matism pregnant. O mare vîlvă au suscitat 
fotografiile lui despre traiul imigranților. 
Din ele se putea citi speranța acestora și în 
același timp felul în care erau șicanați, in
timidati și escrocați de o întreagă faună de 
oameni fără scrupule, care căutau să profite 
de pe urma lor.

Ar trebui menționat aci și John Thomson 
(1837-1921), explorator și fotograf scoțian, care 
în jurul anului 1876 a realizat fotografii do- 
cumentare demascatoare despre viața pe 
străzile Londrei.

Marele merit al pionierilor fotoreportaju
lui modem, mai ales al dulgherului Riis și 
al lui Hine, este că au imprimat încă de la 
început, în profesia de fotoreporter, pecetea 
adevărului și a luptei, a legăturii strânse cu 
viața.

Eagan IAROVICI



DUPĂ PUBLICAREA AR
TICOLULUI -FUMAȚI? NU 
FUMATI r, ÎN NR. 5/1964 
AL REVISTEI NOASTRE, 
AM PRIMIT LA REDACȚIE 
NUMEROASE SCRISORI 
DE LA CITITORI, CARE 
ADUCEAU NOI DATE 
SAU CEREAU LĂMURIRI 
SUPLIMENTARE. AVlND 
ÎN VEDERE IMPORTANTA 
ACESTEI PROBLEME PEN
TRU SĂNĂTATEA MUL
TOR MILIOANE DE OA- 
MENI, AM ADRESAT O 
SERIE DE ÎNTREBĂRI (ÎN 
PARTE SUGERATE Șl DE 
SCRISORILE CITITORILOR) 
UNOR PERSONALITĂȚI 
DIN LUMEA MEDICALĂ 
PRIVIND CERCETĂRILE 
LOR PROPRII Șl UNELE 
ASPECTE GENERALE.

ancheta noastra

■mg

Diferite organe *1 societăți medicale de peste hotare distribuie afișe ca cel de sas, din 
Danemarca, al căror conținut se poate rezuma tn două cuvinte: Atenție, fumători I

cercetări 
rominesti

— Știm că ați efectuat în îndelungata dv.
activitate numeroase studii și lucrări privi
toare la efectele fumatului asupra organis
mului omenesc. Care sînt aspectele speciale 
cercetate de dv. în acest domeniu ?

— In diferite țări s-au elaborat multe lu
crări privind acțiunea fumului de tutun și 
a constituenților săi asupra organismului. 
Cercetările s-au îndreptat aproape exclusiv 
asupra modificărilor aparatului cardiovascu
lar și asupra reacțiilor alergice care se pro
duc la fumători. Bibliografia referitoare la 
această problemă, pe care am consultat-o

Acad. prof. dr. N. Gh. LUPU, directorul ln«ti* 
lutului de medicină Internă al Academiei 
R.P.Romtne.

începînd cu anul 1900 și pînă la lucrările 
de sinteză cele mai recente, nu cuprindea 
însă nici o investigație clinică și de laborator 
asupra modificărilor pulmonare cauzate de 
tutun. Acest „lapsus" bibliografic contras
tează cu frecvența mare a afecțiunii pulmo
nare cronice la fumători, cunoscute sub nu
mele de scleroemfizem, observat de mine în 
clinică.

Iată de ce m-am hotărit să încep o serie 
de cercetări clinice și experimentale pentru 
a identifica modificările pulmonare produse 
prin tabagism.

— Ce ați întreprins în acest sens ? Ce 
„material viu" ați folosit ?

„FIECARE IEPURE «FUMA»
O JUMĂTATE DE ȚIGARETĂ PE ZI

— în cercetările efectuate împreună cu 
dr. C. Velican am folosit ca material expe
rimental un număr de aproape o mie de co
bai și iepuri, utilizând o tehnică originală 

(Continuare în pag. 16) 
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standard : am aplicat pe botul animalelor 
un tub de cauciuc prevăzut cu o țigaretă 
aprinsă, arderea fiind întreținută de însuși 
actul respirației. Fiecare cobai sau iepure 
„fuma“, în acest mod, cîte o jumătate de ți
garetă pe zi, printr-o inhalare intermitentă, 
ca la om. Această tehnică ne-a permis să 
menținem animalele în viață, în condiții apa
rent normale, de la 3 pînă la 16 luni, pe
rioadă necesară dezvoltării leziunilor pul
monare.

— Cum s-au manifestat efectele .fumatu
lui" asupra animalelor ?

— Loturile de animale sacrificate la inter
vale de 1, 5, 15, 30, 45, 60, 90 și 180 de zile 
au permis să se constate importante modifi
cări progresive ale țesutului pulmonar. Pri
mele modificări patologice în plămîni au fost 
puse în evidență la microscop chiar după o 
unică ședință de inhalare a fumului.

Transformările în aparatul respirator se 
produc progresiv, atingînd la cobai maxima 
dezvoltare după 90 de zile de inhalație și 
traducîndu-se clinic prin tabloul sclerozei 
pulmonare tabagice. în general, cobaii nu 
rezistă la ^mai mult de 5 sau 6 luni de 
inhalare zilnică a fumului de tutun. La ie
puri procesul de scleroză se dezvoltă mai 
tîrziu, după circa un an de inhalare.

„INTERVINE $1 ACȚIUNEA DIRECTĂ
A FUMULUI DE TUTUN"

— Cum se explică instalarea acestei scle
roze pulmonare tabagice ? Care este meca- 
nismul de producere sub acțiunea tutunului ?

— în plămînii animalelor supuse experien
ței se constată — sub acțiunea inhalării fu
mului de tutun — o creștere considerabilă 
a unei substanțe numite histamină ; crește
rea se află în directă legătură cu durata și 
numărul inhalațiilor de fum de tutun. Sub 
influența histaminei se produce scleroza țe
sutului pulmonar al animalelor, fapt verificat 
prin studiu la microscop. Dacă la animalul 
normal cantitatea de histamină este de 30 
micrograme pe 1 gr de țesut pulmonar, după 
90 de inhalații această proporție ajunge la 
104,48.

— Histamina apare deci ca „vinovatul 
nr. 1". Mai există și alți „inculpați" ?

— Desigur ! Efectele histaminei pot fi în 
bună parte anulate de substanțe antihista- 
minice de tipul fenerganuflui. Administrând 
unora din animale această substanță, apari
ția leziunilor de scleroză a fost mai discretă 
și mult întârziată. Dar după 90 de inhalații de 
fum de tutun, plămînii animalelor tratate cu 
fenergan au prezentat la microscop uri aspect 
asemănător cu acela al animalelor care au 
primit numai 30 de inhalații de fum de tu
tun „simple" (adică fără injectarea prealabilă 
a fenerganului).

Aceste rezultate duc la concluzia că, în 
afara histaminei, în producerea sclerozei 
pulmonare tabagice intervine și acțiunea di
rectă a fumului de tutun (în care există oxid 
de carbon, bioxid de carbon, rezine, piridină, 
nicotină etc.), deoarece fenerganul (care ani
hilează acțiunea histaminei) nu a împiedicat 
în cele din urmă formarea sclerozei, ci nu
mai i-a întârziat apariția și i-a redus din 
intensitate.

„ÎN CERCETĂRI EFECTUATE 
ASUPRA A 20.000 DE BOLNAVI

S-A CONSTATAT..."

— Aceste rezultate experimentale pot fi 
aplicate în patologia umană ?

— în producerea sclerozei pulmonare la 
om fumatul joacă un rol asemănător. încă 
de mult am fost surprins de impresionantul 
număr de bolnavi, vechi fumători, ce pre
zentau scleroze pulmonare cărora nu li se 
putea găsi vreo cauză infecțioasă sau de altă 
natură. Am emis atunci ipoteza existenței 
unei forme speciale de scleroză pulmonară 
produsă prin tabagism, afecțiune care poate 
fi încadrată în grupul pneumoconiozelor ne
profesionale (boli produse prin inhalare de 
praf sau fum).

în cercetările clinico-statistice efectuate 
asupra a 20.000 de bolnavi internați in spi
tal pentru diferite alte afecțiuni și din care 
50% erau fumători inveterați ( consumând 
aproximativ 20-25 de țigări pe zi), s-a con
statat că dintre aceștia din urmă peste jumă

tate prezentau la examenul clinic și radiolo
gie aspecte de scleroză pulmonară tabagică.

— Prin ce tulburări se manifestă scleroza 
pulmonară ?

— Simptomatologia acestei afecțiuni este 
în general discretă și, după cum am spus, 
aproape totalitatea bolnavilor examinați au 
fost spitalizați pentru alte boli, ignorîndu-se 
scleroza pulmonară. Printre simptomele mai 
frecvente cităm : tușea, expectorația mati
nală, greutatea respirației, astenia, pierderea 
în greutate. Complicația cea mai gravă o 
constituie insuficiența cardiacă dreaptă. O 
anchetă efectuată asupra unui număr de 572 
bolnavi cardiaci, spitalizați în institutul 
nostru, a arătat că în producerea insuficien
ței ventriculare, la un procent de 81% din 
aceștia nu s-a putut găsi altă cauză vătămă
toare în afară de fumatul cronic.

Aceste efecte nocive nu sânt, desigur, sin- 
gurele. Referindu-ne numai la sfera aparatu
lui respirator, ar trebui să adăugăm mani
festări variate ca : secreție nazală mărită, 
faringite (iritații ale fundului gâtului), larin- 
gite (iritații ale laringeluj) cu răgușeală și 
oboseală rapidă a vocii, bronșite, emfizem 
pulmonar (dilatarea plămânilor prin pierde
rea elasticității țesutului pulmonar). Tutunul 
este unul dintre principalii factori favorizanți 
în dezvoltarea unei tuberculoze ascunse sau 
evidente, în producerea cancerului bronho
pulmonar și a multor boli digestive, cardiace 
etc.

„A TE LĂSA DE FUMAT 
NU E TREABĂ UȘOARĂ"

— Concluziile sînt evidente. Am vrea to
tuși să vă rugăm să precizați cîteva măsuri 
pe care le-ar putea lua fumătorii care vor 
să prevină asemenea urmări dăunătoare.

— Măsura este una și singură — și în 
această privință opinia mea este radicală : 
renunțarea la fumat. Nu există soluție de 
compromis în această problemă spinoasă. Am 
avut ocazia să întâlnesc des în clinică bol
navi la care tulburările provocate de fumat 
erau evidente și care, renunțând la fumat, 
și-au ameliorat vădit starea sănătății. Toți 
nu aveau decît un singur regret : că n-au 
renunțat la acest „viciu" mai de mult. Pen
tru aceasta trebuie desigur voință, dar efor
tul compensează din plin avantajele obți
nute. Preconizez deci părăsirea definitivă a 
tutunului. Știu că a te lăsa de fumat nu e 
o treabă ușoară. Mark Twain, cu umorul său 
binecunoscut, spunea că părăsirea fumatu
lui a fost lucrul cel mai ușor pe care I-a 
făcut vreodată, dar că acest lucru l-a făcut 
de vreo mie de ori în viață !

MORE LUNG CANCER

«Mal malta țigareta, mal mult cancer palma* 
■ar*. Acest grafic alcătuit de Societatea ame
ricană pentru combaterea Cancerului Indică 
mortalitatea anuală In rândul bărbaților (ra
portată la câte lOO.OOO de persoane) tn func
ție de numărul pachetelor de țigarete consu
mate zilnic, tn stânga (mortalitatea cea mal 
scăntâlh nefumători.

ce spun or
Prof. dr. O. COSTĂCHEL, directorul Institutului 
de oncologie.

— Se vorbește mult în ultimul timp des
pre relația dintre fumat și cancer. Ce puteți 
să ne spuneți în această privință ?

— Nu sînt numai vorbe ! Există fapte, ex
periențe indiscutabile, care demonstrează le
gătura strânsă dintre fumat și anumite forme 
de cancer. Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) a dat nu de mult publicității o 
listă completă a diferiților agenți cancerigeni 
și cocancerigeni (favorizanți, dar care deter
mină localizarea tumorii). în fruntea lor stă 
abuzul de tutun. ’

CANCERUL BRONHOPULMONAR : 
„FUMATUL JOACĂ UN ROL ESENȚIAL"

— S-a putut evidenția o acțiune directă a 
fumatului în producerea cancerului ?

— Cel puțin în patologia anumitor forme 
de cancer, și în mod deosebit a cancerului 
pulmonar, fumatul constituie un factor can
cerigen important. în ciuda numeroaselor 
lucrări efectuate pe tot globul, mecanismul 
de acțiune al fumatului de țigaretă nu a fost 
însă precizat în suficientă măsură. Nu s-a 
putut arăta dacă acesta constituie un factor 
direct cancerigen sau numai unul favorizant, 
indirect. Dar după părerea noastră, aceasta 
este o problemă secundară, care nu trebuie 
în nici un caz să abată atenția de la peri
colul real pe care îl reprezintă fumatul, de
oarece s-a dovedit experimental, în unele 
cazuri, că factorii cocancerigeni pot avea 
chiar o importanță mai mare decît cei can
cerigeni.

Cei mai mulți oameni de știință sînt de 
părere că este vorba de o acțiune favori- 
zantă, dar toți confirmă existența sigură a 
unui raport direct între creșterea consumu
lui de țigarete și numărul sporit de cazuri 
de cancer bronhopulmonar.

într-o lucrare efectuată la institutul nos
tru pe un număr de 264 de bolnavi spitali
zați pentru cancer bronhopulmonar între 
1957 și 1963 — lucrare realizată de către 
dr. S. Pineles și dr. V. Dragon — s-au ana
lizat diferiți factori cu rol cauzal în această 
localizare a bolii canceroase și s-a găsit că 
fumatul joacă un rol esențial. Din totalul 
bolnavilor, 86,2% erau fumători ! Din 247 pa- 
cienți bărbați și 17 femei, 227 (91,9%) bărbați 
și 5 (29,4%) femei erau fumători Nu întâm
plător frecvența de cancer pulmonar la băr
bați este mai mare, aceștia fiind și principa- 

»Iii „consumatori" de țigarete.

„TINERII SÎNT CEI MAI EXPUȘI 
ÎMBOLNĂVIRII"

— Există vreo relație între cantitatea de 
țigarete fumate, între durata consumului de 
tutun și îmbolnăvire ?

— Desigur. în studiul amintit, 49,4% din 
bolnavi fumau .moderat" : pînă la 20 de ți
garete pe zi, în timp ce mai mult de jumă
tate (50,6%) fumau cantități foarte mari sau 
chiar exagerate, <în orice caz depășind cifra 
de 20. în ce privește durata, în marea ma
joritate a cazurilor (97,4%), obiceiul fuma
tului data de mai mult de zece ani. Este 
demn de menționat că, cu cît deprinderea 
fumatului începe la o vârstă mai fragedă, cu 
atît efectele nocive sînt mai puternice. în 
acest sens tinerii sînt cei mai expuși îmbol
năvirii atît prin faptul că fumează de timpu
riu cît și prin posibilitatea unei acumulări 
pe o durată mai lungă a acțiunii patogene a 
fumului de tutun.

— Constatări similare s-au făcut fără în
doială și în alte țări. V-am ruga să ne co
municați cîteva date.

— Sînt cunoscute cercetările lui R. Doll 
(Anglia) cu privire la incidența cancerului



bronhopulmonar la fumători în funcție de 
cantitatea de țigarete consumate și mai ales 
de vechimea obiceiului de a fuma. H.C. Ham
mond și M. Horn au constatat că în 1954 
mortalitatea prin cancer bronhopulmonar a 
fost: 27*/«e«e la nefumători și 132,8*/o«e» ia 
cei care fumează un pachet sau mai multe 
pe zi (deci o mortalitate mult mai mare 
față de nefumători). Este cunoscut de aseme
nea raportul de 387 de pagini intitulat „Fu
matul și sănătatea" — bazat pe o cercetare 
ce a durat 14 luni efectuată în S.UA. — 
care a fost prezentat recent și cititorilor 
„Flăcării".

„CUM SE EXPLICĂ 
EFECTUL CANCERIZANT 

AL FUMULUI DE TUTUN ?"

— Din studiile făcute pînă în prezent, cum 
se explică efectul cancerizant al fumului de 
tutun ?

— Procesul prezintă un aspect dublu. Pe 
de o parte, cancerizarea s-ar datora substan
țelor cancerigene existente în tutun. Cea 
mai importantă substanță de acest fel este 
benzpirenul care se găsește în cantități re
lativ mari. în 100 de țigarete se găsește 
circa 0,001 mg de benzpiren. Pentru o per
soană care fumează 40 țigarete zilnic, canti
tatea de benzpiren inhalată se ridică la 
aproape 0,150 mg într-un an.

Această substanță este capabilă să producă 
tumori canceroase la animale.

Alt element patogen din țigarete îl consti
tuie substanțele radioactive care au fost gă
site recent în frunzele de tutun. Eliminarea 
lor din organismul omului se realizează 
foarte lent Aceasta spre deosebire de ace
leași substanțe radioactive care se găsesc în 
frunzele legumelor și zarzavaturilor și care 
se elimină mult mai rapid, neavînd deci timp 
să acționeze ca radiații cancerigene. După 
date recente ale O.M.S., s-a constatat un 
paralelism nu numai între numărul de țiga
rete consumate și creșterea cancerului pulmo
nar, ci și creșterea cancendui vezicii uri
nare, care constituie „depozitul" substan
țelor radioactive eliminate.

— Substanțele cancerigene amintite de dv. 
au condiții de acțiune speciale la fumători ?

for the 
smoker

best
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„Cel mol bun »fat: nici nu începe I* (Societatea americană pentru combaterea cancerului) 
„Cutia fumătorului*. (Consiliul contrai pentru educația sanitară din Marea Britanic)

Nu «sta nevoia de nici o explicație pentru a 
lămuri censul acestui placat danez.

— Se pare că da. La aparate de fumat 
artificiale, care „consumă" de la o sută pînă 
la câteva sute de țigarete pe zi, s-a reușit cap
tarea fumului ce se depune sub formă de 
gudrcane. In aceste gudroane s-a constatat că 
substanțele cancerigene se concentrează în 
cantități chiar mai mari decât în extrasul „la 
rece" din hârtia de țigări și frunza de tutun. 
Intr-adevăr, s-a arătat că la temperatura la 
care se arde tutunul în țigaretă pot lua naș
tere mai ușor aceste substanțe cancerigene. 
Să nu uităm că temperatura unei țigarete 
care arde se ridică la peste 400°, atingând 
uneori chiar 800° !

Totuși, cu toate numeroasele experimentări 
făcute utilizîndu-se „condensate" de fum de 
tutun, nu s-a putut reproduce cancerul bron
hopulmonar la animalele de laborator. Reiese 
că substanțele cancerigene din fumul de tu

tun au condiții speciale în organismul ome
nesc, și în primul rînd în aparatul respi
rator.

„LUCRURILE NU TREBUIE ÎNȚELESE 
MECANIC"

— Cancerul pulmonar este deci cel mai 
frecvent pericol pe care trebuie să-l aibă în 
vedere fumătorii ?

— Lucrurile nu trebuie înțelese mecanic. 
Nu orice fumător, chiar inveterat, este un 
viitor bolnav de cancer pulmonar. Intervin 
în plus numeroși factori, unii încă necunos- 
cuți, și în primul rînd reactivitatea indivi
duală. Aceasta nu trebuie să ne determine 
însă în nici un caz să subapreciem impor
tanța legăturii strinse dintre creșterea cazu
rilor de cancer bronhopulmonar și a consu
mului de țigarete — elementul cel mai im
portant rămînînd vechimea acestui obicei.

Cancerul pulmonar reprezintă una din cele 
mai grave localizări ale cancerului la om, de
oarece este „mascat" la început de o stare 
de „totală" sănătate, ceea ce face ca în ma
joritatea cazurilor să fie descoperit tîrziu, 
cînd vindecarea este foarte greu de obținut 
Pe de altă parte, această formă de cancer dă 
metastaze precoce și evoluția unui bolnav cu 
metastaze provenite de la un cancer pulmo
nar este extrem de gravă.

în același timp menționez că, spre deose
bire de alte toxicomanii, fumatul periclitează 
și sănătatea celor din jurul fumătorului, 
motiv pentru care în ultimul timp procentul 
de cancer la nefumători este de asemenea în 
creștere. S-a constatat, de pildă, că procen
tul de îmbolnăviri la copiii fumătorilor este 
mai mare decît la copiii de nefumători. Și 
acest fapt ar trebui să ne dea de gîndit. De 
altfel, doar după cinci minute, la un copil 
care stă împreună cu un părinte fumător se 
poate pune în evidență prezența nicotinei 
în urină !

„DEZOBIȘNUIREA DE FUMAT — 
O PROBLEMĂ GREA ȘI COMPLEXĂ"

— Care este poziția dv. cu privire la fu
mat ? Ce măsuri propuneți pentru comba
terea tabagismului ?

— Există, evident, două metode : una 
„eroică" (părăsirea completă a fumatului) și 
alta mai puțin brutală : cura de dezobișnu- 
ire treptată. Prima metodă este cea mai bună, 
dar nu și cea mai ușoară. De aceea, pentru 
dezobișnuirea treptată, țigaretele artificiale 
(cu mentol sau cu substanțe volatile aromate) 
reprezintă imul din cele mai bune mijloace.

Desigur că interzicerea oficială a fumatu
lui în colectivitățile -închise (în special în șe
dințe !) ar fi de o mare valoare profilactică, 
la fel ca și propaganda prin afișe, broșuri, 
filme etc.

Dezobișnuirea de fumat constituie adesea 
o problemă grea și complexă datorită fap
tului că nu este vorba numai de o toxicoma
nie față de nicotină, ci și de obișnuința de a 

-face gesturile legate de actul fumării (cu 
mîna, cu dinții, cu buzele ^tc.). Dacă dezobiș
nuirea față de nicotină apare ca o problemă 
relativ’’ ușoară, dezobișnuirea de gestu
rile din timpul fumatului este mai dificilă. 
De aceea părăsirea fumatului comportă două 
obiective : dezintoxicarea și dezobișnuirea de 
gesturi. Cunoașterea acestor elemente pre
zintă o deosebită importanță practică pentru 
cei care doresc să părăsească fumatul și 
scoate în evidență utilitatea țigaretelor arti
ficiale, care produc întâi dezintoxicarea și nu 
cer un mare efort de voință, păstrând tot
odată gesturile respective, care urmează să 
fie înlăturate treptat, ulterior.

Consider necesar să se fabrice țigarete de 
acest fel care să fie puse la îndemâna celor 
care vor să abandoneze fumatul, ușurîndu-le 
astfel îndeplinirea hotărârilor.

S-ar mai recomanda pentru fumătorii care 
renunță la tutun: utilizarea bomboanelor, 
injecții cu lobelină, clătirea repetată a gurii 
cu soluții care în contact cu țigareta dau un 
gust dezagreabil și fad (nitrat de argint 
1—W—, protargol, acid tanic etc.).

Toate acestea trebuie să fie însă dublate 
de voință fermă a fumătorului. Sau cel pu
țin, dacă nu poate renunța complet la fumat, 
să aibă în vedere că reducerea la minimum 
a țigărilor este absolut necesară.
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PE MELEAGURILE HOREZULUI

Dramețind pe frumoasele me
leaguri ale Horezului — din pă
cate, încă prea puțin frecventate 
de turiști —- întîlnești, pe lîngă 
alte obiective turiști», și intere
santa mănăstire a Horezului9 o 
veche ctitorie, prezentînd ele
mente de arhitectură brîncove- 
nească. Ridicată în 1692 de către 
Constantia Brîncoveanu, mănăsti
rea oferă vizitatorilor* nume
roase mărturii ale creației artiști
lor anonimi ai epocii : fresce 
în culori vii, chipuri de ctitori, 
coloane și ornamente _ de piatră, 
case cu cerdace și coloane 
sculptate, odoare și cărți vechi.

Aș dori ca aceste rîndurî să-i 
îndemne pe turiști să-și în
drepte pașii spre aceste me
leaguri pitorești, unde au pri
lejul de a vizita Arnota cu mor-

C î T DURE , G E R UZ A

„Dorex si *>1*. daci e fio
rii, cit tău, dureați ful^nd 
pe r NIcIm MITULESCU

Mrlod

Răspunde GH. DIAC O- 
NESCU, candidat în științe 
fizico-matematice, șeful 
secției Fizica atmosferei 
din Institutul meteorologic.

Deseori auzim expresia „iute 
ca fulgerul". Aceasta ar vrea să 
însemne „cea mai mare viteză" 
posibilă. Pînă s-a măsurat viteza 
luminii, fulgerul a deținut, pe 
bună dreptate, întîietatea.

Se știe că fulgerul este o des
cărcare electrică luminoasă ce se 
produce în nori. (Atunci cînd 
descărcarea se produce între 
nori și pămînt îi spunem trăs
net. Descărcarea aceasta are vi
teza și durata limitată.

Fulgerul este format de fapt 
dintr-o serie de 1 pînă la 15 des
cărcări separate, care se succed 
la intervale atît de scurte, în- 
cît nu putem să Ie separăm cu 
ochiul liber și de aceea vedem o 
singură descărcare în zig-zag. 
Viteza acestor descărcări este de 
ordinul miilor de km/s pînă la 
cîteva zeci de mii de km/s.

Pauzele dintre descărcări (pe 
care nu Ie putem distinge sepa
rat) sînt cuprinse în general 
între o sutime pînă la o zecime 
de secundă. Ansamblul acestor 
descărcări și pauze formează la 
un loc un singur „fulger* și du
rează ceva mai mult de o se
cundă.

Dacă uneori avem impresia că 
fulgerul a durat mai mult, 
aceasta se datorește faptului că 
retina ochiului păstrează mai 
mult timp imaginea fulgerului, 

mîntul lui Matei Basarab, peștera 
ȘÎ cheile Bistriței cu micul schit 
ascuns în hruba muntelui, cheile 
Oltețuhii cu peștera Polovragi. 
Pe aceste locuri au fost turnate 
secvențe din filmul romînesc 
„Tudor" și fiecare dintre ele 
evocă pagini din trecutul poporu
lui nostru.

Astăzi pe colinele din spatele 
mănăstirii Horezu se află o plan
tație de cîteva zeci de hectare 
de castani cu fructe comestibile, 
așa cum se mai înt'lnesc doar 
pe valea. Cernei, lîngă Băile 
Herculane. în toamna anului 
trecut s-a obținut o recoltă 
abundentă de castane, strînsă cu 
grijă de organele silvice.

Ion DOMESCU 
activist evita ral 

Cîmpulunq. Muscel

care se poate suprapune și peste 
imaginea altor fulgere, ceea ce 
creează impresia unui singur fe
nomen de mai lungă durată.

Uneori fulgerele se repetă 
destul de des. Vara, în norii de 
furtună, se pot observa circa 200 
fulgere pe oră. în țările calde 
numărul lor poate trece de 
1.000 intr-un sfert de oră.

CEVA DESPRE 
APA DISTILATĂ

oa.re undeva pe glob 
apă distilată în stare naturală

Virgil VlLCU 
electrician 

Laponi

Răspunde conf. univ. 
VIRGIL HILT, de la Uni
versitatea București.

Nu !
Apele subterane ca și cele de 

suprafață (izvoarele, rîurile, flu
viile, lacurile). venind în con
tact cu diferite roci, cu sub
stanțe minerale ețc., pe care le 
dizolvă, sau venind în contact 
cu aerai din care absorb dife
rite microorganisme, praf etc. 
nu pot fi ape distilate. Nici 
măcar picătura de ploaie care 
se desprinde <din hori nu este 
apă distilată, fiindcă pînă să 
ajungă la suprafața pămîntului 
ea se încarci cu microorganisme, 
fire microscopice de praf etc.

Apa distilată se obține cu aju
torai anumitor aparate (alam
bicuri) ; în aceste aparate apa 
se fierbe, se evaporă, iar va
porii obținuți sînt transfor
mați prin răcire în picături de 
apă care se adună într-un reci
pient ermetic închis. Aceasta este 
apa distilata.

CANALUL SUEZ

,Jn «Flacăra» nr. 23 am 
citit notele de călătorie intitu- 
late «Aden—Bab el-Mandeb— 
Port Said», In legătură cu acest 
material Of dori sa cunosc unele 
date mai importante despre 
Canalul Suci*.

Ion TERBEȘ 
Turau-Mdgurele

Răspunde conf. univ. 
L RADULESCU, de 1» 
Universitatea București.

Ideea unirii Mării Mediterane 
cu Marea Roșie a apărat încă 
din antichitate, cînd ta Egipt 
s-au făcut încercări pentru sta
bilirea unei legături prin istmul 
Suez. Construcția unui canal na
vigabil între Nil și Marea Roșie 
a început pe vremea faraonului 
Nechao (600 î.e.n.) și s-a termi
nat după mai bine de două se
cole, în timpul domniei lui Pto- 
lemeu al II-lea. în anul 776 e.n. 
canalul a fost astupat din ordi
nul califului arab Mansur, întra- 
cît diminua importanța marelui 
oraș Damasc.

în a doua jumătate a secolu
lui trecut (1859-1S69), în noile 
condiții create de dezvoltarea co
merțului mondial, o companie in
ternațională își asumă sarcina 
realizării unei lucrări ce avea

In legătură cu articolul aScri- 
sul ascunde taine i* apărut . în 
nr. 13 la rubrica de față, citi* 
torul nostru Ioan PetrOfan din 
București ne-a trimis o scrisoare 
în care aduce o serie de date 
fi precizări interesante fi în 
acelafi timp afirmă — între al
tele — că „prin studierea scrisu
lui unui om se pot stabili toate 
calitățile fi stările psihice ale 
autorului scrisului, trăsăturile 
caracterului fi chiar aptitudini 
extrem de complicate... Pentru 
a răspunde dorinței tovarășului 
Petro fan de a reveni asupra 
acestei probleme, ne-am adresat 
tovarășului dr. MIRCEA TEO
DORII, șeful laboratorului de 
psihologie de la Institutul de 
endocrinologie „C. I. Parbon* 
al Academiei R.P. Romine, care 
ne-a precizat următoarele :

Ca în orice dispute- în care 
se minimalizează sau se supra- 
apreciază un domeniu de ma
nifestare umană, și în materie 
de grafologie adevărul stă la 
mijloc.

Aveți dreptate spunînd că 
grafologia nu este „o teorie", 
după cum afirmă unii» ci o 
știință, •— obiectul ei de studiu 
fiind un produs al activității 
omenești : scrisul, cu legile lui 

să-i aducă profituri uriașe : Ca
nalul Suez — cea mai mare 
construcție hidrotehnică a seco
lului al XlX-lea.

Această importantă cale navi
gabilă are o lungime totală de 
161 km ; lățimea, la supra
față, variază între 70 și 125 m, 
iar Ia fund — între 45 și 60 m ; 
âdîncimea este de 11 m.

La construcția canalului s-au 
folosit lacurile existente de-a 
lungul traseului sau (Menzaleh, 
Tîmzah și cele două lacuri 
Amare). Nu are ecluze, pentru 
ca diferența dintre nivelul apelor 
Mirii Mediterane și Mării Roșii 
este de numai 25 cm.

Circulația se face zi și noapte, 
iar malurile sînt luminate ca un 
bulevard. Trecerea prin canal a 
unui vas dura altădată 53 de 
ore ; astăzi sînt suficiente 13-14 
ore.

Suezul, care la 26 iulie 1956 a 
fost naționalizat de guvernul 
egiptean, este considerat drept 
unul din cele mai importante 
canale navigabile de pe glob, 
întrudt scurtează cu mii de 
kilometri dramul dintre porturile 
europene și cele de pe țărmurile 
oceanelor Indian și Pacific. O 
dacă cu construcția sa a scăzut 
considerabil importanța pentru 
navigație a vechiului traseu ma
ritim, mult mai lung, care oco
lește continentul african.

f>roprii (Spatti L. : „Le leggi de 
a scriitura* ; Prelat S. î „Les 

lois de l'^criture*).
Grafoscopia este o metodă în 

cadrul grafologiei — metodă 
care, aplicata în diverse dome
nii. a dat naștere la grafoscopia 
judiciara, medicală $.a. — do
menii de care s-au preocupat 
o seamă de oameni celebri ca : 
Lombroso, Binet, Gh. Marinescu, 
acad. C. I. Parhon etc.

Pentru neuropsihiatru scrisul 
în „sîrmă ghimpata44 este un 
semn al bolii Iui Parkinson, iar 
cel „în oglindă®, semnul unor 
psihopatii.

Scopia — sau observarea — 
nu este singura metodă aplicată 
la scris. In ultimul timp, în 
scop de cercetare experimentală, 
au fost utilizate și aparate ca, 
de exemplu, grafograful, care 
înregistrează mișcările și presiu
nea în actul scrisului.

Ceea ce apare ca evident în 
grafologie" și unui nespecîahst 
sînt anumite caractere ale scrisu
lui legate de vîrstă, sex, cultură, 
și unele caracteristici psiholo
gice ca : nervozitatea, oboseala, 
ritmul psihic creator, așa cum 
afirmă $i psihologul Alfred Binet. 
Mai puțin evidente, mai discu
tabile sînt însă aprecierile asu

pra caracterului, aptitudinilor, 
comportamentului — cercetate 
de Kleghes în „Graphologie” — 
aprecieri bazîndu-se de cele mai 
multe ori pe interpretări sim
bolice» fanteziste. Acest din 
urmă capitol a fost și cel mai 
speculat de „ghicitori" în ale 
scrisului în scopuri foarte pu
țin științifice.

POȘTA 
NOASTRĂ

CONSTANTIN DIACONQ 
Baia de Arieș. Faptul că tov. 
Văii Niculescu din Ploiești, ci- 
raia i-ați scris la adresa ce și-a 
publicat-o în revista noastră, nu 
v-a răspuns, desigur că nu ne e 
pe plac. Dar ce putem face r

G. CRIVOI, Cîmpulung-Mus- 
cei. în ce privește reclama făcută 
„Colecției școlarului*, adresați- 
vă Editurii tineretului, București, 
raionul T. Vladimirescu, str. Ion 
Ghica 3. Cu privire la a doua 
problemă, adresați-vă Radio- 
televizîunii, raionul 16 Februa
rie, str. Nuferilor 62. Iar în ce 
privește defecțiunile tehnice ale 
stației de radioficare din Ctmpu- 
lung, sesizați organele locale.

VALERIAN GH. POPA, Pie
trari, Argeș. Nici noi nu cunoaș
tem cazul, așa că ne vedem în 
imposibilitate de a vă îndruma. 
Daca nici almanahul respectiv 
nu dă mai multe date, măcar 
orașul unde trăiesc cele două 
gemene, cu atît mai puțin pu
tem să știm noi.

D. CIUDIN. Crăcaoanij rn. 
Tg. Neamț. Este aproape impo
sibil să determini, fără a face 
o analiză de laborator, dacă un 
sortiment sau altul de miere de 
albine a fost falsificat, deoa
rece calitățile organoleptice ale 
mierii diferă de la un sortiment 
la altul Astfel, mierea de salcîm 
©ste deschisă la culoare, albă sau 
alb-găibuie, c mai fluidă, nu 
mstalizează (nu se zaharisește), 
iar mirosul ei, specific de ral- 
cîm» este deștul de slab și se 
pierde cu timpul, pe măsură ce 
se învechește. Mierea de tei e 
de culoare galbenă mai intensa, 
mirosul ei este foarte puternic 
și se menține ursită vreme, iar 
după un timp se cristalizează. 
Mierea de floarea-soarelui este de 
culoare foarte închisă, cu miros 
mai slab,cristalizează foarte re
pede, cu cristale mari. Țineți 
apoi - seama că albinele produc 
adesea mierea culegînd-o din 
nectarul a diferite specii de 
flori — deci că se pot produce 
amestecuri pe cale naturală — 
și veți înțelege și mai bine gre
utatea determinării calităților u- 
nui sortiment de miere numai 
prin simpla gustare. Doar o 
analiză de laborator poate sta
bili cu precizie dacă în miere 
s-au amestecat glucoza, sirop de 
zahăr sau alte substanțe străine.

M. PĂDUROIU, Sibiu. Iată 
denumirile monedelor din țările 
europene (în ordinea alfabetică) î 
Albania — lek ; Andorra — 
peseta și francul francez ; Aus
tria — schilling ; Belgia — 
franc ; Bulgaria — leva ; Ceho
slovacia — koruna (coroana) ; 
Danemarca — krone (coroana) ; 
Elveția franc ; Finlanda — 
markka (marca) ; Franța — 
franc ; R.D. Germană — mark 
(marca) ; RJF. Germană — 
mark (marca) ; Grecia — drah
ma ; Irlanda — pound (lira) ; 
Islanda — krdna (coroana) ; 
Italia — lira ; Iugoslavia — 
dinar ; Liechtenstein — franc ; 
Luxemburg — franc ; Marea 
Britanic — pound (lira ster
lină) ; Monaco — franc ; Nor
vegia — krone (coroana) ; Olan
da —■ florin ; Polonia — zloty
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(zlot) ; Portugalia — escudo ; 
San Marino lira ; Spania — 
peseta ; Suedia — krona (co
roana) ; Ungaria — forint ; 
U.R.S-S. — rubla; Vatican — 
lira.

NELLA ORBU» Bujor, reg. Ga- 
Uu. Următoarele filme se află in 
diferite fa?e de lacra la studioul 
cinematografic „București* î „Pă
durea spînzurațiior** după ro
manul Iu» Liviu Referea»», sce
nariul de Tițus Popovici — regia 
Livi» Ciulei ; „Titanic-Vals", 
după piesa lui Tudor MușMescu 
— regia Paul Calinescu ; „Mo
ment Caragiaie", după cinci 
schițe din creația marelui nostru 
clasic — regla Jean Georgescu ; 
„Poiana soarelui** — regia Geo 
Saizescu și Cezar Grigoriu ; 
„Neamul Șoimăreșâlor*. după 
romanul lui Mihail Sadoveanu 
— regia Mircea Dragan ; „S^™" 
tul de dimineață* după scena
riul lui AL Ivan Ghilia — re
gia Lucian Braț» ; „De n-ar fi 
examenele..." — regia Gh. Vi- 
tanidis ; „Merii sălbatici* sce
nariul lui Vasile Referea»» — re
gia Alee» Croitori» ; „Șoseaua 
Nordului*, după romanul lui 
Eugen Barbu — regia Mîhu Iu
lian ; „Cartierul Veseliei*» dopa 
scenariul lui Ioan Grigorescu și 
Maaole Marcus (care semnează 
și regia) și, în sfîxșit, „La patru 
pași de infinit*, scenariul și re
gia de Francisc Munteanu.

V. SILVIAH

CITITORII 
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc să 
corespondeze : Florin M. Boca, 
strungar. Hunedoara, bloc C.M3, 
ap. 25 : teme diverse ; Ladislau 
Pirosky, profesor, Jimbolia, str. 
F. Koch 16, reg. Banat : ilus
trate ; Viorica Suciu» studentă. 
Cluj, str. Cotită 8 : cinema, 
muzică, ilustrate ; Georgeta Or- 
ban, profesoară, Șc. de 8 ani, 
Boinești, m. Oaș, reg. Mara
mureș : teme diverse ; Liliana 
Cercel, elevă. Giurgiu, str. 
Cucului 6 : ilustrate ; Vasile 
Bejenaru, impiegat de mișcare 
C.F.R., Caransebeș, Piața 23 Au
gust 8, ap. 7 : muzică ușoară, 
ilustrate ; Alex. Mihai, mari
nar, Mangalia, str. Oituz 10 : 
teme diverse, ilustrate ; Florica 
Katy Jdanov, București, str- Ota
vei 2, bloc VII, sc» 2, et. 3, 
ap. 36, rn. 23 August : litera
tură, cinema, muzică, ilustrate î 
Mircea Dumitru, mecanic. Me
diaș, str. Fagului 9 : teme di
verse, ilustrate ; Io» lanoș, lăcă
tuș, Craiova, str. Mărășești 60 î 
teme diverse, ilustrate; Ioana 
Nicu, profesoară, Șc. de 8 ani» 
Independența, rn. Călărași, reg. 
București : diverse ; Elena
Caraoaîea, Caalia, m. Băceasa, 
reg. Dobrogea : teme diverse ; 
Dorina Asdreescu, studentă. 
Iași, complexul studențesc, bloc 
M3: teme diverse j Ilie Mi- 
nob, Vasile Beldiman și Nic. 
Ștefan, Șc. tehnică de maiștri, 
Petroșani, str. Republicii 5 : 
ilustrate ; Ion Cupceae, func
ționar, Șiret, str. 9 mas 21» 
ra. Rădăuți : teme diverse, 
ilustrate ; Elvira Gmoșeanu, 
elevă, com. Lenaobeim, 332, 
rn. Stnnicolau Mare, reg. Ba
nat : ilustrate; Marcela Deliu, 
învățătoare, Șc. de 8 ani, Oan- 
cea, com. Romînu, rn. Brăila : 
teme diverse ; Rely Fleșeriu, 
elevă. Alba Iulia, str. Semeni
lor 32 : ilustrate ; Stoian 
Aneta, elevă. Brăila, str. Aba

tor 3 ; literatură, cinema, ilus
trate ; Drăguș Galu, elev. Buș
teni, str. M. Viteaz» 7, reg. 
Ploiești : ilustrate ; Gh. Va
sile, tehnician, Tulcea, str. Ba- 
sarab 65 : ilustrate ; Florin Tu
dor, muncitor, București, str, 
7 Noiembrie 53, rn. 1 Mai s 
ilustrate ; Pamfil Dîrjan, satul 
Răstol&d-Deșer, com. Agri, 
reg. Cluj : literatură, ilustrate ; 
Ilie Dascăl» și Urina Mocan», 
Centrul școlar forestier Blaj, 
str. Dr. P. Groza 25 : ilustrate ; 
Ristișa Munteanu, elevă, com. 
Grădinari, rn. Drăgășani» reg. 
Argeș : muzică ușoară, cinema, 
ilustrate ; Jean Gilejko» Bialy
stok — Starosiela, ul. Oleinie- 
zaka 26, R.P, Polonă : filate
lie, ilustrate (în rusă, polonă, 
cehă) ; Ntca Gh. Vas, Pătrăuții 
de Sus, rn. Hliboca, Cer
năuți, U.R.S.S.: teme diverse ; 
Kazimir Sekolski, Lodz, uL 
Wieckouskiego 8 m. 41, RJL 
Polonă : filatelie, ilustrate; 
Griegori Narkowicz, Lodz, Sny- 
cewska 5/17, bl. 433—34, R.P. 
Polonă i filatelie, ilustrate (în 
polonă și rusă) ; Mircea Cră
ciun, șofer, Lugoj» str. Simkm 
Bărnuțiu 55 : ^>ort, cinema, 
ilustrate; Natalia Dragomir, 
elevă. Ploiești, str. Păcureți 16 : 
teme diverse ; Constantin Ra- 
țiu, elev, corn. Pomi, m. Șom- 
cuta Mare, reg. Maramureș : 
muzică, ilustrate ; Lilica Moga, 
elevă. Iași, str. Păcurari 155 : 
literatură, ilustrate, muzică ; 
Șt. N. Căibunaru, tehnician, 
Satu-Mare, ștr. Achim An
drei 12 : literatură, cinema, 
sport, ilustrate ; Nelu Cutus» 
rehnician, Sațu-Mare, str, De- 
cebal 15 : literatură, cinema, 
sport, ilustrate: Marian Ca- 
raiman, maistru, Craiova, str. 
Breslei 131 : teme diverse ; 
Sandu Nicolae, elev, școala me
die, Titu-gară, reg. București : 
literatură, muzică, teatru, ilus
trate ; Emil Papamanok, Bucu
rești, Calea Griviței 206, bl. K. 
sc. A. et. VII, ap. 34, m. Gri- 
vîța roșie : muzică ușoară, ilus
trate, sport.

HoMal .l»«ria* d. ta Mamaia »l-a radaKhb port»». (C, Mocanii

Flaiara^l da la Comlaal caltural dia Clocâa«»tl, Vatra4>aml. 
fDumitru VințiM, Suceaoa)
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servau cum mînuiește manetele, așteptînd să tre
sară cu plăcere la cel dintîi duduit; aștepta șl 
Silvia, cu ochii pe brațele lui voinice, arse de 
soare pe care jucau mușchii. Motorul dudui scu- 
turîndu-se, Mihai îl ambrele de două ori, copiii se 
traseră mal la o parte. Ea privea tot așa, țintă la 
brațele lui Mihai și în. clipa în care mașina porni 
își ridică mîna dreaptă și flutură un batic stră
veziu. Copiii țiuiră și Mihai se îmbățoșă pe trac
tor ca un victorios. Copiii se răspîndiră pe miriștea 
abia secerată, fata se apleca șl ea după spice și 
părea și ea un copil, o fetiță cu ceva mai mare 
decît celelalte, surprinzător de proporțională pen
tru o fetiță. De cîte ori se întorcea cu brazda 
și ajungea în dreptul copiilor, Mihai primea' drept 
în față privirea ei senină, care izvora ca din două 
globurele de cristal — sau așa i se părea lui că-s 
ochii aceia luminoși cu priviri scînteietoare — 
șl atunci el nu se mai putea stăpîni să nu zîm- 
bească și să nu dea motorului gaz din plin, sim- 
țlndu-1 cum tremură sub el șl zvîcnește ca un cal 
atins cu pintenii. Copiii au străbătut miriștea în 
cinci-șase postațe, au făcut la capătul ogorului în 
drumeagul cu iarbă firavă, răscolită de tractoare, 
o grămăjoară de spice și s-au dus în altă parte, 
după, mure,, în timp ce soarele dat înspre ojină lu
neca sub o dungă de nori suri, ca după o placă de 
tablă aburită.

Și de atunci n-a mai văzut-o...
în seara zilei de 23 s-a organizat bal; fiind vre

mea muncilor, căci în acel an sărbătoarea căzuse 
într-o marți, tractoriștilor li s-a spus să nu se 
încurce la dans și petrecere căci, pentru ei, cea 
de-a doua zi a sărbătorii e zi de muncă. S-a dus 
și Mihai la bal, avînd în ochii împăienjeniți de 
emoție imaginea ce trecuse dimineață pe drum.

— îmi permiți, tovarășă Silvia, un dans ?
Ea venise mai tîrziu, după el, șl, spre mirarea lui 

Mihai, o însoțea fratele lui Ion Pădurean, funcțio
nar la sfatul raional. Ce căuta el în sat, în acea zi, 
cînd la raion s-au organizat desigur atîtea petre
ceri, și venea la bal cu Silvia nu era greu de ghicit 
din care cauză Mihai se întunecă gîndindu-se că uite 
pentru cine se făcuse Silvia atît de frumoasă încă 
de cu dimineață și pentru cine își pusese acum o 
rochiță de mătase înflorată. Deci trecu o vreme 
pînă să se hotărască, dansă cu altele, își permise 
să bea o bere servită cu plecăciuni de Șurubescu și 
să-și încrucișeze de cîteva ori privirile cu Silvia... 
Fata avea în ochi aceleași scînteierl de pe miriște 
șl se părea că-și reține un zlmbet...

— Cu mare plăcere, surise ea și îndată după 
aceea, dansind, adăugă : chiar că îmi face plăcere.

— Serios ? se miră Mihai simțind că roșește.
— N-al venit la serbarea școlară, murmură Silvia. 
— V-am văzut de dimineață, trecînd.
— Poate de-aia n-ai venit...

— Am stat cu părinții; e sărbătoarea tatii, el 
așa zice.

— Dansezi bine, îmi place.
— Să nu se supere tovarășul Pădurean.
— Nu-ți face griji.
In timpul celui de-al doilea dans :
— Am auzit că urmezi în clasa a noua, la seral. 
— Urmez.
— E greu T
— Cînd vrei ceva, nu-i greu. Depinde ce viei.
— Dumneata ce vrei ? Nu mă gîndesc numai la 

școală; așa, ce vrei dumneata în general. îmi 
place să cunosc oameni hotărîți.

— Eu nu-s prea hotărît. In multe privințe-s 
nehotărît.

— Vrei să-ml spui în care ești ?
— De-o pildă, eram hotărît să dansez cu cineva 

astăzi.
— Și s-a rezolvat ?
Zîmbetul ei i se păru ironic și în același timp 

încurajator.
— Aș putea zice că da... Dacă mai dansăm o 

dată.
— Acest „dacă** nu-mi place, trebuia să spui 

ferm.
— Spun...
Amîndol observară că Pădurean Uiuță îi ur

mărea cu atenție ; acesta, la fel de negricios ca 
și fratele lui, instructorul, dar nu atît de volnic, 
mai subțire și mai înalt, se prefăcea că discută 
cu unul și cu altul, își găsea de lucru la bufetul 
lui Șurubescu, organizat ad-hoc pe niște mese 
șubrede înconjurate cu lăzi goale, în aer liber, 
căci se dansa In curtea căminului cultural, pe 
sub niște panglica de hîrtle creponată agățate de 
la peretele clădirii la șirul de salcîmi din spatele 
el. Era o seară splendidă, plină de stele, reavănă, 
numai potrivită pentru dans. In jurul celor două 
becuri alimentate de generatorul aparatului de 
proiecție jucau puzderie de gîze...

La al treilea dans între Mihai și Silvia, după un 
timp, Uiuță Pădurean îi ceru voie lui Mihai. 
Silvia fu surprinsă, obiceiul de-a se lua fetele din 
dans a început să dispară, așa că, după cum ob
servă Mihai, nu vorbea decît în monosilabe cu 
Ilie, nu-1 privea și nu se lăsa cuprinsă mai mult 
decît normal oricît încercase partenerul s-o aducă 
înspre el. In schimb, Mihai simțea cum îl caută 
cu ochii pe el, pe deasupra umărului lui Ilie. „Da, 
își zise Mîhai, e o fată de toată frumusețea. De 
mal vine o dată Ia joc, o țin eu cum îmi place 
și-i spun că... uite, ce-aș putea să-i spun T Că m-aș 
vrea cu dînsa Intr-un dans nesfîrșit, să mă în- 
vîrte pînă amețesc, s-o simt cum se zbate între 
palmele mele, sprintenă și mlădioasă ca o nuia... 
Ori să-i spun că azi dimineață am rămas ca îm
pietrit, cred că totul din mine înghețase de bucu
rie, numai inima era să-mi sară din piept. Oare 
ce-ar zice dacă i-aș spune că-mi place nu numai 

s-o privesc, dar și să știu că există și că lumea, 
dacă-i frumoasă, numai din cauză că ea trăiește în 
lume e frumoasă... șl de cînd mă uit la lume prin 
fereastra asta totul e altfel, mal altfel decît îna
inte, și oamenii, și frunzele, și suflarea vîntului, 
și țîrîltul gîzelor“. Ochii îl scînteiază și în cap 
îi umblă amețeli... Se simte ușor, ca și cum n-ar 
mai călca pe pămînt, dar atît de puternic, că ar 
fi în stare să ridice pămîntul într-o mînă...

La plecare Silvia i-a spus așa, într-o doară : „Mai 
stal, vecine, sau vil, că mîine-i zor mare la 
cîmp". Uiuță n-avea ce să zică, într-adevăr cei doi 
erau vecini nu prea depărtați, așa că au luat-o 
pe fată între ei s-o conducă. In dreptul casei lui 
Zaharie, fata vorbea ceva despre școală și-i vorbea 
lui Mihai, arătînd în felul acesta că n-are rost 
să se oprească, vine el înapoi și singur... In poartă 
la gazda ei le-a spus amîndurora bună seara și 
i-a lăsat în drum, sub stelele strălucitoare, mai 
puștii și mai străini unul de altul decît își Inehi- 
puiseră — sau poate nu-și închipuiseră — că poate 
fi cineva...

Din acea zi relațiile dintre Ion Pădurean șl Mihai 
se înăspriră, fără ciocniri, e adevărat, dar Mihai 
știa de ce pe arăturile făcute de el brigadierii 
și președintele Savu și uneori Pădurean stăruiau 
mai mult. Se bucură deci, în plus, atunci cînd 
ieșise pe-a lui Zaharie disputa cu privire la îm
părțirea griului pentru foștii întovărășiți, intrați 
cu toții, primăvara, în colectiv. In el cînta dra
gostea ca o mierlă . In mine cîntă toate acum, 
ca o orchestră, și mi se pare că tu o dirijezi, îl 
copleși ea... Șl se sărutară pentru prima oară. Iar 
ca să nu intre prea devreme în povești, se hotă- 
rfră să învețe matematica împreună.

Acum a sosit vremea să cumpere verighete. 
Mihai a luat o primă frumoasă pe trimestrul ultim 
al anului, iar colo, după ce dă primăvara, or să 
facă nuntă. Ar fi frumos în mai, opina Silvia, 
totu-i înflorit, viața proaspătă, reînnoită, pură, ca 
simțirea lor tlnără și dulce. Și ar vrea o nuntă 
măreață, cu invitați mulți, la mese întinse prin 
curte, cu lăutari să cînte fără oprire, iar ei doi 
să treacă pe sub pomii înfloriți, să se așeze în 
iarba crudă și să viseze împreună în timp ce la 
mese nuntașii să facă larma, să petreacă pînă-n 
uitare de sine și să le ureze zgomotos atîta feri
cire Incit să răsune satul... Iar satul să fie foarte 
surprins auzind dlntr-o dată că învățătoarea Cio- 
banu s-a logodit cu Mihai, să se întrebe nedu
merit : „Cum, doamne să presupună tot ce le 
va trece prin cap, colegele și colegii să se bulu
cească peste ea cu felicitări, iar ei doi să răs
pundă mirărilor și întrebărilor ținlndu-se de 
mînă... „Eu, atunci, îmi voi petrece mina ulte-așa 
pe după gîtul tău, m-oi înălța pe vîrfuri și te-ol 
săruta aici, chiar ad“ — și-1 împunse cu degetul 
el subțire în obraz.
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De la una la alfa

ORIZONTAL j 1) Cîncec în 
tema de Temîstocle Popa (3 
cav.). 2) „Dăruiți iubitelor la
lele* de Sandler — Frumoasă 
floare albă, înrudită cu nufărul. 
3) Plantă erbacee, ale cărei 
flori și frunze amărui servesc 
la prepararea unei apreciate bău
turi de... mai — „...pămîntu- 
lui“» volum în proză de Zaharia 
Stancu. 4) Posedă — Autorul 
piesei „Ferestre deschise* — La 
orhidee ! 5) Servește ! — Ar
tista a poporului, cunoscută in
terpretă de romanțe. 6) Gra
țioase flori albe, de obicei bu
chet de mireasă — întrebare. 
7) Ca pelinul (pL) — Plantă 
ornamentală cu flori albe sau 
roșii. 8) Rea ? — Autorul ba
letului „Floarea roșie* — Plan
tă erbacee cu flori galbene. 
9) Corabie (înv.) — „în floarea 
vieții44 de Anatole France fi 
„Laleaua neagră* de Alexandre 
Dumas. 10) Zeița florilor, iu
bită de Zefir — Cartier bucu- 
reștean. 11) Florile de gheață 
— Popor antic. 12) Autorul pie
sei „Ciad au plecat cocorii* 
— Manual — Cutie ! 13) Sa
tira... trandafirului — Floare 
rara — Din cristal, porțelan

EDUCAțIE PENTRU TOATE YÎRSTELE

în primii ani de viata (IV). Scara cu patru trepte

în cele ce urmează am 
să vă povestesc cum a ur
cat Dănuț, cu ajutorul 
Sandei, o scară minunată 
cu patru trepte și cum, pă
șind pe a patra, a devenit 
stăpîn nes te cuvinte.

PRIMA TREAPTA a ur- 
cat-o băiatul în a patra 
sau a dncea lună de viață. 
Pe atunci începuse să cu
noască destul de bine o- 
biectele, să descifreze ges
turile celor din jur și cînd 
toate acestea apăreau în 
calea lui, răspundea fiecă
ruia: deschidea, de exemplu, 
ochii mari cînd suna clo
poțelul, întindea mina după 
ursulețul de catifea, îm
pingea nemulțumit acea 
linguriță care de obicei îi 
purta spre buze medica
mentele. Desigur, nu putea 
încă vorbi, dar știa să 
reacționeze diferit la vede
rea multor obiecte din lu
mea înconjurătoare, pentru 
că Sanda îi făcuse mereu 
cunoștință cu de. Ar fi 
vrut să le numească, dar 
nu venise încă timpul. în
văță însă să recunoască 
fiecare dintre aceste obiec
te, arătîndu-1 atunci cînd 
Sanda îl numea. Urdnd 
astfel pe A DOUA TREAP
TA el știu să răspundă cu 
o acțiune directă cuvinte
lor Sandei.

— Unde-i ursulețul, Dă
nuț ’... ursulețul... adu-mi 

sau argilă, e menit să păstreze 
frăgezimea florilor.

VERTICAL : 1) Auțorul cîn- 
tecuîui „Lalele" — Floarea do
tată de H. Mălîneanu. 2) „Fata 
cu garoafe* și „Cavalerul roze
lor* — Un mac, fără codiță ! — 
Țeapă. 3) lezme — La fel — 
...Demetriad, autorul cîn tecului 
„O floare de sakîm14. 4) Măsuri 
pe ogor — Floarea lui... Faust. 
5) Frate mai mare — Floarea 
din titlul anei cunoscute operete 
de J. Strauss. 6) Ațe l — Pro
ducătoare de vin — Are flori... 
dar cusute. 7) Un arbust, din a 
cărui sămînță se prepară o de
licioasă băutură caldă — Pro
nume — Calciu. 8) Curele ’ — 
Floare la ureche. 9) Fata din... 
temă — în floare,! — Soare. 
10) Autor dramatic spaniol — 
Personaj mitologic care a dat 
numele său unei specii erbacee 
cu flori albe sau galbene. 11) 
Rîu în Africa — Flori al
bastre violet cu proprietăți 
farmaceutice (sing.). 12) Stor — 
Floare mult căutată de albine. 
13) A pictat pînza „în gră
dină* — Arbust cu flori albe și 
fructe comestibile — Floarea 
ochilor.

Aneta BARTOLOMEU

ursulețul, cerea Sanda. Dă 
mamei lingurița... nu ca
na... lingurița. Hai la iepu
raș ! Uite haina... nu cio
rapii... haina. Erau, sub 
forma unor jocuri vesele, 
adevărate lecții minuscule. 
Și Dănuț. deși nu putea 
rosti încă respectivele cu
vinte, se pricepu, treptat, 
să identifice obiectele pe 
care aceste cuvinte le nu
meau.

In a doua jumătate a pri
mului său an, Dănuț a cu
noscut nenumărate variații 
pe această temă.

Dar de la finele acestui 
prim an, atit de bogat în 
felurite întîmplări. și pînă 
la jumătatea celui de al 
doilea, jocul s-a întors pe 
dos : acum, la cererea San
dei, băiatul avea de potri
vit cuvintele la obiecte șl 
situații, spunîndu-le pe 
nume. El urcă astfel A 
TREIA TREAPTA, la înăl
țimea căreia, o dată cu po
sibilitatea de a rosti, des
coperi cele mai pasionante 
jucării : cuvintele. Este 
drept că multe erau încă 
rodul unei semantici pro
prii. Numai zece sau cinci
sprezece erau cuvinte a- 
devărate. Totuși, Dănuț 
putea acum rosti cuvinte.

în sfîrșit, în al doilea an 
de viață, Dănuț urca tri

Povestea vorbei

CELE 
HOTE

ȘiPTE 
IIOZIMLE

Cum se explică cele șapte 
denumiri ale notelor unei 
game ? Oare silabele do, 
re, ml, fa, sol, la și si au 
mai avut cîndva și alt în
țeles decit cel actual ?

Pentru a răspunde la a- 
ceste întrebări, va trebui 
să amintim mai întil că 
primul sistem european de 
notare a sunetelor — cel 
grecesc — folosea Uterele 
alfabetului. Cu timpul, 
semnele grecești au fost 
înlocuite cu literele alfabe
tului latin : sunetul însem
nat cu A corespunde notei 
Ia, B corespunde cu si be
mol, C cu do șl așa mai 
departe.

fia secolul al XI-lea, Ita
lianul Guido d’Arezzo a 
avut ideea să recurgă la 
alt sistem de denumire a 
sunetelor, pornind de la 
niște cuvinte sau fragmen
te de cuvinte latinești. El 
a luat textul latin al unui 
Imn religios și l-a pus pe 
muzică, în așa fel îneît 
melodia fiecărui vers să 
înceapă cu o notă mal sus 
decit versul precedent.

Primul vers al imnului 
începea cu cuvîntul ut 
(= ca să) ; acesta a deve
nit numele notei de la în
ceputul scării muzicale (în
locuit Ulterior cu do). Ur
mătoarele cinci rînduri ale 
textului începeau cu cu
vintele :

resonare...
mira...
famuli...
solve...
labi...
Teoreticianul italian a tă

iat prima silabă a acestor 
cuvinte și a numit cu da 
sunetele care se succedau 
după ut: așa s-au născut 
re, mi, fa, sol șl la.

Al șaptelea vers cuprin
dea numai două cuvinte 
(Sancte Johannes) ; îmbi- 
nînd Uterele lor Inițiale 
(S și J), Guido d'Arezzo a 
inventat numele ultimei 
note a scării muzicale, sL

Sorin STATI

— Ce-nseamnă astalll Ea sînt grăbit...
— îmi para rău, dar ce să faci Dumnealui... era înainte!

umfător ULTIMA DIN 
CELE PATRU TREPTE. 
La cuvintele celor din jur. 
el răspunde firesc, folosind 
alte cuvinte orîndulte în 
mici propozițiuni. Cuvin
tele stăteau față în față cu 
alte cuvinte și imixtiunea 
directă a obiectelor n-a 
mal fost neapărat necesară 
dialogului. Cele cincispre
zece cuvinte de la jumă
tatea celui de al doilea an 
s-au făcut, spre sfîrșitul lui, 
trei sute, care-i stăteau la 
îndemînă pentru a-i face 
cunoscute opiniile.

— Firește, spunea Sanda, 
flecare copil are la naștere 
tot ce-i trebuie pentru a 
putea vorbi : creier, larin- 
ge, faringe și așa mai de
parte. Presupune însă că 
l-aș fi pierdut pe Dănuț 
într-o pădure și l-ar fi 
crescut lupii sau că l-aș fi 
lăsat singur și i-aș fi vor
bit o dată pe an. Cum s-ar 
fi descurcat spontaneitatea 
„mamei naturi" în situația 
asta ? învățarea limbajului 
necesită o imitare organi
zată a celor auzite de la a- 
dulțt, adică educație.

Din camera lui, dialogul 
lui Dănuț cu ursulețul vine 
ca o confirmare a acestei 
aserțiuni.

Sen ALEXANDRU

— E închis tovarășe, e în Inventar!
— Ah, scuzați-măi Credeam că o soția mea aici I...

Rik AUERBACH
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Toate 
sporturile

încă din primele zile ale lui martie, tinere
tul din patria noastră se află antrenat în 
cea mai mare competiție sportivă internă a 
anului 1964 — Spartachiada republicană. Prin 
această întrecere sportivă, de proporții ne
obișnuite, întreaga mișcare sportivă de la noi 
întîmpină cea de-a 20-a aniversare a Eli
berării.

Așa cum s-a preconizat, prima ediție a 
Spartachiadei republicane are menirea să cu
prindă într-o activitate sportivă organizată 
mase largi de oameni ai muncii, întregul ti
neret. Este vorba de o competiție la îndemâna 
atît a celor care fac primii pași în sport cît 
și a sportivilor cu o pregătire mai avansată, 
la nivel de performanță. împletirea aceasta 
a activității sportive de masă cu cea de per
formanță, într-o singură competiție, a contri
buit la atragerea în însuflețitele întreceri ale 
Spartachiadei republicane a unui număr impre
sionant de iubitori ai sportului, la realizarea 
unui bilanț strălucit, de ordinul milioanelor de 
participanți, a zeci de mii de antrenori, in
structori sportivi etc., la ridicarea calitativă a 
sportului romînesc.

Marea competiție a anului 1964 — anul 
XX — a fost primită pretutindeni sărbăto
rește. Participanții la competiție își măsoară 
forțele pe terenurile de volei, fotbal, hand
bal, pe pistele de alergări, la sectoarele de 
aruncări sau sărituri, în sălile de gimnastică, 
pe culoarele bazinelor. Competiția este des
chisă amatorilor de box, lupte, haltere, ci
clism, popice, șah, tir, turism, tenis de masă 
etc. Așadar o gamă bogată de ramuri spor
tive, pe măsura preferințelor, a aptitudini
lor fiecăruia. La capătul întrecerilor, cei mai 
buni vor cuceri titlurile de campioni ai 
Spartachiadei republicane, iar la unele ramuri 
sportive, în același timp, titlurile de cam
pioni ai țării.

în multe asociații sportive Spartachiada este 
însoțită cu diverse manifestări cultural-artis-

tice, cu jocuri distractive; prin urmare, _ un 
prilej binevenit de destindere, de odihnă activă.

Prima ediție a Spartachiadei republicane a 
deschis perspectiva unei întreceri de mare an
vergură care se va încheia cu prilejul marii 
sărbători naționale a poporului nostru — ziua 
de 23 August.

Iată și cîteva imagini fotografice luate la 
diverse manifestări ale marii competiții spor
tive :

1—2. La școala profesională a uzinelor 23 August s-a format de-a lungul anilor 
o frumoasă tradiție din participarea în 
masă a elevilor Ia activitatea sportivă, 
în școala aceasta au crescut asemenea 
sportivi fruntași ca: atletul Gheorghe 
Zamfirescu, fotbaliștii Kozska și Datcu, 
canotorul Ivănescu și alții. Iată acum, 
actuala generație participînd pe terenurile 
de sport la însuflețitele întreceri ale Spar
tachiadei.

3. Asociația sportivă Proiectantul, cu- 
prinzînd pe salariații mai multor institute 
de proiectare, a antrenat la întrecerile 
Spartachiadei nu mai puțin de 1.432 de 
tineri și tinere arhitecți, proiectanți, dese
natori tehnici etc. în fotografie: antre- 
noarea Cornelia Tipărescu explică unui 
grup de voleibaliste o schemă tactică.

4. Și Ia uzina Electronica s-au obținut 
frumoase rezultate în desfășurarea de 
pînă acum a concursurilor Spartachiadei. 
în afară de disciplinele sportive mai larg 
răspândite ca volei, fotbal, atletism etc. 
aici se practică și turism, alpinism, 
motociclism și — precum se vede în fo
tografie — popice.

CUPA REVISTEI ^LACĂRA»

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPECâștigătoarea cupei oferită de revista noastră pentru cea mai bună comportare în meciurile jucate în deplasare este cunoscută la ora aceasta, indiferent de rezultatele din ultima etapă și meciurile restanță. Este vorba de echipa Dinamo din București, viitoarea 'Campioană a țării. Cea de-a doua clasată, Rapid, după ce a concurat serios pe lider, a trebuit să se resemneze^ încă din etapa trecută. Steaua, cea de-a treia clasată, după cîteva eșecuri în serie, culminând cu neașteptatul 0—4 de *la Arad, a rămas la o considerabilă diferență de puncte față de prima clasată. Din evenimentele etapei de duminica trecută mai remarcăm frumoasa comportare în deplasare a echipei Crișul (3:0 cu Siderurgistul la Galați) care i-a adus locul 8 în clasamentul general și locul 6 în clasamentul cupei noastre.Iată acum și clasamentul acestei cupe înaintea ultimei etape a campionatului republican din acest an (fără meciurile restanță jucate la
1) Dinamo *) 
2) Rapid 
3) Steaua *) 
4) Steagul roșu 
5) Progresul 
6) Crișul *) 
7) Farul *) 
8) U.T.A.
9) Petrolul

10) Siderurgistul *)
11) Știința Cluj ★) 
12) Dinamo Pitești 
13) Știința Timiș. 
14) C.S.M.S. *)

iulie).

13
12
13
12
12
13
13
12
11
13
13
11
12
13

8
6
5
3
3
3
3
1
1
2
1
0
0
0

2
3
1
4
3
2
1
3
2 
0
1
3
2
1

3
3
7
5
6
8
9
8
8

11
11

8
10
12

23 : 12
17 : 15
22 : 26
10 : 20
14 : 24
13 : 30

8 : 25
8 : 30
7 : 11

11 : 38
8 : 27
5 : 20
4 : 27

10 : 35

18
15
11
10
9
8
7
5
4
4
3
3
2

*) Nu mai pot acumula 
meciurile în deplasare.

puncte deoarece au epuizai
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VERSAILLES
„Atei e atît de curat, înoît probabil că 

peste noapte trotuarele sînt făcute sul 
șl băgate într-o ladă". Aprecierea aparține 
unui personaj din piesa lui Jacques Deval, 
„Venus din Milo", și se referă la Ver
sailles. într-adevăr, deși la numai 18 kilo
metri de Paris și practic o suburbie a lui, 
Versallles-ul pare o grefă olandeză pe 
tulpina capitalei franceze. N-am văzut, ca 
în țara lalelelor, gospodinele frecînd pa
vajul cu perla, apă șl săpun, dar rezul
tatul e același: o strălucitoare curățenie.

Cînd Ludovic al XIII-lea l-a cumpărat, 
în urmă cu aproape 350 de ani, Versailles 
era un sătuc mizer, cu cocioabe de lut lo
cuite de țărani înfometați. Azi e un oraș 
elegant, populat de (aproape o sută de 
mii de oameni, printre care numeroase 
văduve bogate, speriate de clocotul Pari
sului, și oameni de afaceri astenizați de 
vuietul surd șl perpetuu al metropolei, 
înainte cu secole el a fost reședința ulti
milor Bourboni, înflorind sub razele Re
gelui Soare. La porunca lui Ludovic al 
XIV-lea, arhitecții Le Vau șl Jules Har- 
douln-Mansard au transformat modestul 
pavilion de vînătoare al lui Ludovic al 
XIII-lea într-un palat care a stîrnit in
vidia tuturor suveranilor epocii șl a rămas 
pînă azi una din cele mai prețioase biju
terii arhitectonice ale omenirii. De- 
monstrînd că frunza șl gazonul sînt și ele 
materiale de construcție, Le Nâtre a încins 
clădirea cu un parc ale cărui proporții și 
armonii umbresc uneori pe cele ale pa
latului. Ale palatelor, ar trebui să spu
nem, deoarece în cuprinsul lui se află și 
cele două Trianonuri, din oare cel „mic" 
nu e mic deoît în raport cu cel mare.

Fațadă a Palatului Versailles.

Parcul palatului este ornat de numeroase statui.

Istoria impregnează, ca un mortar, zi
durile palatului principal. lată-te în Sala 
Oglinzilor : în locul imaginii tale reflec
tate în zeci de exemplare de luciul rece 
al sticlei căptușite cu mercur, ochii 
stăruie să vadă fantomele celor care s-au

perindat atei în culmea măririi lor. Wil
helm I al Prusiei, care la 18 ianuarie 1871 
s-a încoronat atei ca împărat al Germa
niei... Auguste Thiers, care, cîteva luni 
mai tîrziu, a stabilit de aici, ca șef al 
guvernului contrarevoluționar francez, 
planurile de înăbușire în sînge a Co
munei... „Tigrul" Clâmenceau, care, la 
28 iunie 1019, a dictat atei condițiile tra
tatului de pace de după primul război 
mondial nu numai unei Germanii înfrînte, 

. ci și unor aliațl nu tocmai convinși... Uni
formele „feldgrau" ale ocupanțllor hltle- 
rlști care, între 1940 și 1944, au tropăit pe 
parchetele lucioase întrebîndu-se dacă nu 
ar fi cazul să demonteze o oglindă-două, 
ca pradă de război...

Prezentul valorifică cu pricepere și in
teligență moștenirea trecutului. Unul din 
cele mai impresionante spectacole la care 
am asistat vreodată e cel numit „Sunet 
șl lumină". Personajele Iul sînt pietrele 
clădirilor, marmura statuilor, broderia de 
fier forjat a porților, coloanele lichide ale 
fîntînilor arteziene — toate scăldate în 
lumina violentă sau subtilă a reflectoare
lor șl acompaniate de vocile marilor ac
tori care recită pasaje din operele lui Cor
neille, Racine sau Moltere, scriitori ai se
colului de aur versaillez.

Uitați sînt șl Wilhelm, și Thiers, și alții. 
Rămîne numai măreția Versailles-ului, 
veșnica, Inalienabila măreție a geniului 
francez.

Nicolas MINH



FLĂCĂRII

® Aspect din expoziția „Arhitectura în R.P. Ro- 
mină" deschisă recent la Washington.
© Spectacolele prezentate de ansamblul „Rapso

dia romină" la KOstrltz Bad și In alte localități 
ale R,D. Germane s-au bucurat de același succes 
ca și In Franța, Belgia, Olanda, R.F. Germană,
® Sediul agenției O.N.T, Carpațl din capitala 

Austriei — viena — inaugurat de curtnd.
© Pentru a clncea oară a plecat pe urmele ex

ploratorului Raymond Maufrals, dispărut tn jun
gla dtn Mato Grosso (Brazilia), Maufrals-tatăl. 
In fotografie î la Paris, In gară, înainte de a 
pomi în această nouă călătorie.
® Trupe etiopiene, din forța O.N.U. pentru 

Congo, se îmbarcă pe aeroportul Elizabethville, 
pentru a se înapoia în patrie, Retragerea ultimelor 
unități ale „căștilor albastre" — sosite în Congo în 

urmă ou patru ani, cînd In această țară, care abia 
îșl dobîndlse independența, începuse să domnească 
haosul — nu coincide însă cu realizarea unei stabi
lități pe planul politicii interne din Congo.
® Demonstrație pe străzile Londrei în semn de 

protest împotriva înscenării judiciare de la Pre
toria. „Să se rupă relațiile comerciale cu Africa 
de Sud", „Să fie eliberați deținuți! politici sud- 
africani", „5.000 de prizonieri politici In Africa 
de Sud" scrie pe pancartele purtate de demonstranți.
© La Tokio a avut loc conferința tripartită, în 

problema malayeză între președintele Indoneziei, 
Sukarno (al doilea din stînga), președintele Fili- 
plnelor (la mijloc, tn centru) și primul ministru al 
Federației Malayeze, Abdul Rahman (a! doilea din 
dreapta). După cum au transmis agențiile de 
presă, adoptarea unor măsuri concrete de solu
ționare a crizei rămîne încă incertă.
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ABONAMENTE la toate oficiile poștale, la 
factorii poștali șl difuzoril voluntari din 
întreprinderi șl instituții.

TARIF DE ABONAMENTE! 3 luni —36 lei l 
6 luni — 52 lei î un an — 104 lei.
PREȚUL REVISTEI! 3 LEI.

TIPARUL executat Ia Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii".

MACHETA l Vlad Mușatescu.

I 41.505



— Pulverizator pentru 
stropirea florilor.

— Perie pentru cură
țarea tapiseriilor.

— Perle pentru cură
țarea mobilei lustruite.

Aspiratorul are urmă
toarele accesorii :

i.l.S. „Eiectromotor"*Timițoara vă recomandă aspi
ratorul de praf .Record", realizat cu caracteristici 
tehnice superioare.
Are putere de absorbire mare, consum mic de 
energie electrică ți este ușor de mînult.

— Două duze late 
pentru absorbirea pra
fului din paltoane, 
draperii și covoare.

— Duză îngustă pen
tru curățarea prafu
lui de pe radiatoarele


