
7W
Cuvinte

Total
indicatii

serviciuPrimitor,

DATORITA METODELOR SOVIETICE MODERNE FOLOSITE LA M<

31 (167)

Numele, prenumele și 
difreșa exț^ijpralui

Cu». » lull? 1956

■IHIJTEm MJÎEIB1 |l TELEClIOIItITIILII 
TELEGRAMA

Din. Ou»»5!....................... -.........

,„K

Cătegorta fetaî 
[ telegramei

[Destinația București, Piața ScLateji Nr.l

j Destinatar revista. "Plac ăra“

CĂTRE CRASELE MOLDOVEI LUCRĂRILE ÎNAINTEAZĂ DEOSEBIT DE REPEDE 

DATORITA ELANULUI BRIGADIERILOR MUNCITORILOR SI TEHNICIENILOR

TRANSMISĂ

Data.................. ora...^....i
La...,...... nr. legăturii

Transml(âtor,

MAGISTRALA DE EST



Pag. 4-5-6-7 — Pe ma
gistrala de est — repor
taj de C. Baciu.

— Cintecul stegarului, De 
n-ai fi tu..s, — poezii 
de Victor Tulbure.

— Cedrii din Liban 
poezie de Florin Mu
gur.

Pag. 8-9 Singerosul 
imperialism fotore
portaj.

Pag. 10 — Scrisoare din 
S.LI.A. de Albert Kahns 
„Adevăratul pericol“.

Pag. 11 — Discuri cu... 
cintec de I. Hristca.

— O echipă de amatori, 
un repertoriu și cite 
ceva despre amîndouă 

de Radu Rupea.
Pag. 12 — Un tratament 

curent de Cornelia 
Todiran.
Reapare vechiul To

mis! — de B. Suru.
Pag. 13 .. Nea Fane — 

schiță de Maria Arsene.
Pag. 14-15 Pe Donul 

liniștit — prezentarea 
noului film sovietic ce 
a cucerit „Marele pre
miu" al celui de-al 
Xl-lea Festival Inter
national al filmului de 
la Karlovy Vary.

Pag. 16—Cel de-al trei
lea ochi al lui Lobsang 
Rampa — pamflet de 
A. T. Răzvan.

— Invitație la actualitate 
— poezie de Victor 
Mașek.

— Țărm natal — poezie 
de Stelian Filip.

Pag. 17-18-19 —A 10-a 
muză — reportaj de 
E. Dascălu.

— Farul 4 (Cap. XIII)—ro
man de Maria Roman.

Pag. 20 — Scriitori și 
cărți.

Pag. 21 — Umor — de 
I. Dorn.

Pag. 22-23 — Iarmaroc la 
Bot’șeni — reportaj de 
F. Urseanu.

Pag. 24-25 — Joc, sfaturi 
practice, filatelie, pu
blicitate.

Pag. 26 — Fotocronica 
externă.

Pag. 27 -- în jurul glo
bului.

GIMNASTICA ÎN PRODUCȚIE a fost introdusa în multe fabrici și uzine din 
țarii. Dar prima fabrica în care muncitorii din toate wcliile practica IO minute de 
gimnastică reconfortanta, după fiecare/» ore de munca, este fabrica ..Electromotor'* 
din Timișoara.

Fotografie de Em. ROBICSEK

lABRICII.E l>E SOI.OMIT din Tuleca și Urnii; 
au primii in campania de recoltare a stufului dii 
Delta Dunării — care s-a încheiat în primăvarr 
aceasta cu un bilanț rodnic —o cantitate dubli 
de stuf fata de anul trecut. La aceasta au centri 
bail și noile mașini cu ajutorul cărora s-au recoltai 
zilnic cîte 15-17 tone de fiecare mașina. în fo
cii ind munca a 25 de tăietori.

T PUIȘORII de Musorgski (coregrafie de Ștefania 
Mihail), dans executat pe scena Teatrului de 
Operă și Balet de elevele anului II al școlii de 
coregrafie cu prilejul absolvirii examenului de 
diplomă al celei de-a II l-a promoții a școlii.

Solistă: Mihaela Popescu din anul IV.

Fotografie de Șerban St- lOSlF

CLUBUL MUNCITORESC care face parte din grupul social-cultural construi 
pentru muncitorii chimi.ști din Orașul Victoria a fost împodobit cu o serie d 
sculpturi printre care si bust urile unor figuri luminoase din istoria culturi 
noastre. Lucrările sînt opera sculptorului Baraschi.

STAȚIUNEA BALNEARĂ LIPOVA, vizitată mai 
ales de oamenii muncii din regiunea Timișoara, 
cunoaște an de an o afluență1 tot mai mare. 
Muncitori de toate vîrstcle, care în regimurile 
trecute n-au putut cunoaște binefacerile unei sta
țiuni balneare, se bucură azi de condiții optime 
de odihnă și de tratament medical.

Fotografie de Em. ROBICSEK

t> LUCRARE DE ARTA împodobește azi fațada 
clădirii Teatrului de Stat din Galați. Este sculptura 
frontonului reprezentînd o alegorie legata de 
istoria teatrului romînesc. Lucrarea este opera 
unui colectiv de sculptori de sub conducerea maes
trului Aîac Constantinescu.

Fotografie de B. PETROVICI

T xoi STRI CTE HI PETROLIFERE vor 
li determinate în țara noastră cu ajutorul 
stațiunilor seismice, mobile importate din 
U.R.S.S. Valoarea prospecțiunilor, exe
cutate de întreprinderea de prospecțiuni 
geografice și geofizice cu ajutorul acestor 
mașini (stații seismice) prin metoda s.eis- 
mohietrică, va crește în anul acesta cu 66 
la sută față de 1957.

<) HARTA ORIGINALA a țării noastr 
datînd din anul 1584. Ea face parte «Iii 
tr-un atlas al celebrului geograf belgii 
Ortelius. Atlasul, o raritate, se afla i 
posesia bibliotecii Batthyneum din AII 
Iul ia.

•4
65 MM ÎN DIAMETRU are membrana 

difuzorului dinamic construit de maistrul 
rădiotehnlcian Iosif Kohn în colaborare 
cu mecanicul Ionel Enache de Ia Atelie
rul Central Geofizic din orașul Petru 
Groza.

în ciuda redusei dimensiuni, difuzorul 
funcționează perfect, putînd fi adaptat 
la orice aparat de radio; puterea lui 
(circa 0,5 w) este suficientă pentru a se 
asigura o bună audiție într-o cameră 
obișnuită.



PIM PACT
id «VI ARAB
ii timp ce de un in

la celăjalt al globu-
felul ținerea

hdiale cere in mod răs- 
at să înceteze agresiu- 
impeiialistă în Orientul 

b și să aibă loc’ cît mai 
iad Conferința la înalt 
el propusă de U.R.S.S. 
îp Liban și Iordania 

• inuă aducerea de trupe 
ericane și engleze, ba 
ar se fac pregătiri evi- 
ite pentru extinderea a- 
siunii și împotriva Iraku- 
, iar la Washington și 
pdra se caută tot felul 
pretexte pentru a se 

piedica sau cel puțin a se 
diversa organizarea Con- 
inței.
nsăși presa americană 
e silită ■ să recunoască 
•vârâtele intenții ale con- 
îâtorilor occidentali și 
ul sinistru al diploma- 
i americane.„Eisenhower 
tamponează de speranța 
va găsi un mijloc pentru 
vita tratativele la nivel 
It în O.N.U., lăsînd în 
lași timp impresia că 
e de acord cu aceste 
tative"... scrie organul 
rii finanțe americane 
all Street Journal".
’entru ce caută conducă- 
ii occidentali să sabo-

Conferinței? IC limpede. Tot 
așa cum e limpede ca 
lumina zilei că imperialiș
tii au înfăptuit monstruoa
sa agresiune din Liban și 
Iordania pentru a-și apăra 
profiturile rezultate de pe 
urma jefuirii petrolului 
arab. „Dacă America ar fi 
avut conștiința curată 
în legătură cu evenimentele 
din Orientul Mijlociu, ar 
fi participat imediat la 
Conferință, fără să ezite și 
să tergiverseze" — scrie 
ziarul „Al Ahram" <l>O Re
publica Arabă Unită. Și 
mai depărte:„Dar S.U.A. 
sint răspunzătoare de situa
ția din Orientul Mijlociu"...

Animată de dorința vie 
de a stinge cît mai curînd 
focarul de război ce moc
nește în Orientul arab, Uniu- 
nea Sovietică continuă să 
susțină necesitatea impe
rioasă a organizării urgente 
a Conferinței la înalt nivel. 
Acestui scop îi este consa
crat și recentul mesaj adre
sat de N.S. Urușciov pre
ședintelui Eisenhower și ce
lorlalți conducători occi
dentali, în care, după ce es
te criticată tendința aces
tor puteri „de a inmormin- 
ta înțelegerea realizată cu

privire la intllnirea cit se 
poate mai grabnică a șefilor
guvernelor U ■ 
•S'. U. .1.. Marii 
Franței și Indiei"

B. s. s., 
Britanii, 
se subli-

niază: „Sin tem profund con
vinși că tocmai intllnirea. șe
filor guvernelor celor cinci 
puteri, cu condiția existenței 
năzuinței sincere spre aceasta 
a tuturor părților, ar contri
bui la găsirea căilor și posi
bilităților pentru lichidarea 
conflictului militar și stabi
lirea liniștei In regiunea 
Orientului Apropiat și Mij
lociu."

Continuind agresiunea și 
în ace.lași timp punind tot 
soiul de bețe-n roate pen
tru a tărăgăna ținerea Con
ferinței sau chiar pentru a 
împiedica cu totul convo
carea ei, puterile occiden-
tale primejduiesc pacea
întregii omeniri. De aceea
popoarele urmăresc
neslăbită vigilență orice
mașinație a imperialiști
lor, condamnînd politica 
iresponsabilă „de pe pragul 
războiului" și ■ cerînd cu 
tot mai multă vehemență 
încetarea agresiunii și ac
ceptarea propunerilor so
vietice menite să ducă la 
salvgardarea păcii în Orien
tul Mijlociu și în întreaga 
lume.

- V . i

O mare mulțime de oameni din New Delhi s-au adunat 
în fața ambasadei S.l .A.. pentru a protesta împotriva 

agresiunii americane în Liban.
saeb Salam, liderul opo
ziției libaneze, a declarat
răspicat la 25 iulie repre

I zentanți lor presei ca „re 
I voluția libaneza nu va jrer 
g mite ținerea nici unui fel 
Ide alegeri în umbra tancu 
Irilor, avioanelor și flotei 
I trupelor străine", dînd în 
I felul acesta o serioasa Io 
p vitură planurilor americane 
■ care urmăreau, prin alege 

rile de la 31 iulie, să ..re
zolve criza" din Liban prin

. prisma intereselor lor.

^Debarcările de trupe ame
ricane pe țărmul Libanului 
însetat de liber taie continuă.

l’atrioți libanezi intr-un 
moment de răgaz. Ei sînt 
gata sa dea în orice clipa 
riposta cuvenită' ^nx ădybp - 
4- I Bibl’it'ihn'3



ărind Tîrnava într-un arc pre
lung, prin dreptul culturilor 
de hamei, pe la poalele viilor 
de Traminer smaragdiu, prin 
satele unde se numără „ănchi, 
țvă, droa, faier...“, nu de
parte de Tg. Secuiesc, unde 

în locul caselor sînt numerotate curțile, 
urcînd coastele munților Vrancei și pră- 
bușindu-se apoi în Moldova, curge magis
trala de est.

Ea trece peste Homorodul Mare și Mic, 
peste Vîrghiș și Olt, și, zbătîndu-se sub munți, 
străbate Oituzul fără meandre, aspră și dură. 
Asemeni unui rîu în perioada geologică, ea 
își caută albia într-un vacarm de ciocniri și 
scîrțîituri, de bufnituri și dinamitări, de flu
iere și trompete, sfărîmînd, defrișînd, arun- 
cînd în aer.

Dar mai mult decît de străpungeri și arun
cări, peisajul e modificat de prezența acestor 
țevi enorme, așteptînd să fie îngropate, a 
acestor țevi de tunuri îmblînzite, culcate 
în iarbă, a acestor țevi de tunuri albe, paș
nice, bonome, gospodărești, a acestor țevi 
de tunuri care vor bombarda Moldova cu 

metan, făcînd să explodeze mii de flăcări 
albastre în cuptoarele uzinelor și sub plitele 
bucătăriilor, fierbînd oțelul sau încălzind 
apa pentru baia zilnică a sugacilor.

Dacă „gaziștii" și-ar celebra vreodată 
o zi a lor, ea nu s-ar putea desfășura mai bine 
decît de-a lungul unei asemenea conducte, 
în sunetele perforatoarelor și cazmalelor, în 
preajma gazului pe care M dăruiesc orașelor.

★

Magistrala se numește astfel, pentru că are 
un diametru foarte mare. Prin conductă, meta
nul va circula cu o viteză pe lîngă care iuțeala 
de propagare a taifunului va aminti un car 
cu boi. O astfel de vijelie, neîngrădită de 
pereții de fier, ar. mătura scoarța și ar 
plimba casele pe sus, ca în basmul vrăji
torului din Oz.

Conducte de gaz s-au mai făcut în țara 
noastră, dar nici una așa de mare. Fără 
experiența sovietică de transformare a trac
torului „Kirov“ în „lansator", ar fi trebuit 
să se lucreze numai cu macarale prinse de 
trepiede și magistrala suspendată pe trei 

picioare ar fi înaintat mult mai încet. Metod; 
sovietică, însă, n-ar fi impus singură aseme 
nea ritm lucrării, dacă n-ar fi fost însușiți 
de vechi gaziști, căliți pe șantiere, pentru care 
statul în birou e numai un fel de rău necesar 
și care n-au nici o satisfacție, dacă nu despici 
cel puțin un deal în lipsa unui munte și ni 
execută cîteva traversări dificile. Poate ce 
mulți l-or fi căinînd pe Cozma, care-și arunci 
o porțiune de conductă la o înălțime de c 
sută de metri, dar cel puțin la fel de mulț 
îl invidiază. Și, ceea ce te izbește la aceșt 
șefi de șantiere e, din capul locului, vi
goarea cu care reîncep zilnic lupta cu ele
mentele naturii; căci în puține alte meseri: 
oamenii sînt într-atît la cheremul înghețu
lui, al prăbușirilor de maluri, viiturilor, plo
ilor torențiale. Și, de ani de zile, de mulți 
ani de zile, ei străbat țara în lung și în 
lat cu șantierele lor.

Corobea călătorește astfel de douăzeci și 
trei de ani: conducte de b.uzină, conducte 
de țiței, conducte de butan. Petre Cozma a 
„făcut" porțiuni din conducta nordului, a 
lucrat la Gura Șuții-București, la Siliște- 
Ploești, la Zaul de Cîmpie-Cianul Mare. 
Iar Popescu, care e mai tînăr, a îngropat și el 
mulți kilometri de țeava la Țicleni, a oco
lit Sinaia și Cîmpina și a montat por

d« Camll BACIU 
Fotografii de S. STEINER

țiuni din conducta de aragaz Ploești- 
București.

Conducte, zeci, sute de kilometri. Deasupra 
a crescut iarba, oamenii ară — nu se mai 
vede nimic. Și doar ici și colo, la o traversare, 
apare, modest, un burlan de fier care vibrează 
și geme încetișor — singur marcator al dru
mului pe care l-au străbătut gaziștii...

La lucrările mici era trimisă o singură 
unitate, se organiza, un singur șantier. Aici 
sînt opt șantiere. Și experiența gaziștilor 
nu se bizuie numai pe practica șefului, dar 
și pe cea a maiștrilor și a lucrătorilor, care 
sînt împreună de trei, patru ani, care se cu
nosc unii pe alții și s-au obișnuit să bată 
coclaurii împreună. Stabilitatea aceasta e 
evidentă în rapiditatea și sistematizarea 
cu care șantierele s-au instalat, în economiile 
făcute la mutarea dintr-un loc într-altul. 
Și, mai ales, e evidentă în ritmul cu care 
magistrala înaintează. Tronsoanele ei, a 
căror sosire a întîrziat datorită firmei ce 
trebuia să le livreze, n-au stînjenit prea 
mult termenele inițial fixate. Elanul cu care 
acești vechi instalatori de conductă au pornit 
la treabă s-a tradus numaidecît în kilo- 
metri-țeavă peste plan.

între șantierul lui Cozma și cel al lui 
Suciu trebuia să apară șantierul doisprezece. 
Dar cei doi au înaintat cu asemenea ritm 
unul spre altul, încît, la mijlocul lunii iulie, 
înființarea unității doisprezece părea inutilă. 
Adică la mai puțin de trei luni de la săparea 
primului șanț!

Păstrînd această viteză de înaintare, cele 
două sute de kilometri ai magistralei vor fi 
izolați, îngropați, acoperiți înainte de 1 
ianuarie 1959 și se vor putea începe rami
ficațiile spre Roman, spre Iași și spre alte 
orașe ale Moldovei.

Dar ceea ce a fost cu desăvîrșire nou în mun
ca gaziștilor nu s-a referit la marele diametru 
al conductei.
' Noul l-a constituit munca cu brigadierii. 
Sosiți din toate colțurile țării la chemarea 
U.T.M.-ului, constituiți în echipe, în brigăzi, 
avînd comandamentul lor, brigadierii tră
iesc pe marele traseu o viață cu un program 
ce ocupă întreaga zi, în care apar careul și



Momente de r&gaz pe șantier...

trompeta, voleiul și orchestra, pasul de marș 
și rapoartele.

Lâ început, „bătrînii“ șantieriști erau 
plini de îndoieli — pe trasee era și pînă 
atunci multă adunătură de lume — acuma 
mai aveau să muncească și cu brigadieri, 
adunați din patru vînturil... Destulă bătaie 
de cap cu muncitorii angajați pentru șase 
luni, dar mi-te cu băieții ăștia ce semnează 
doar pentru trei luni! Surpriza a fost însă 
totală — brigadierii s-au dovedit un element 
de bază, un element stabil, cu fluctuații 
insignifiante — afară de aceea de la șantierul 
cinci. Elanul lor i-a cîștigat și pe cei 
în vîrstă, care, în cariera de șantieriști, 
au văzut oameni frecați cu toate unsorile 
și cu care nu era bine să te întîlnești noaptea. 
Brigadierii și ceilalți angajați s-au înțeles 
de minune, au început să-și împrumute 
pelerinele de ploaie, să tragă din aceeași 
țigară și fuziunea s-a făcut pe nesimțite și 
complet. Dar asta, în primul rînd, se datora 
comandanților de brigadă, a căror expe
riență în lucrul cu oamenii se apropie de 
cea a gaziștilor.

★ A
Stănescu e vesel și cochet. încălțat cu pan

tofi galbeni și purtînd un tricou verde, pare 
un sportiv în vacanță. Amarandii e pasionat 
și plin de viață. Parfenie — blind și sfătos.

ilSTH»L» DE EST



Toți sînt frecați pe șantiere ale tineret 
au văzut vagabonzi devenind oameni, ți 
ajungînd meseriași de înaltă calificare 
nu o dată li s-a întîmplat ca, încercîn 
potolească o bătaie, să se aleagă cu un j 
peste gură. Să-i dai afară pe bătăuși 
prea greu. „Dar niciodată n-aș face așa 
— spune Parfenie. Să-l las iar pe bule 
să scuipe cetățenii pe bombeu și să 1 
din chiștoc? Nooo! II țîn lîngă mine, 
nebun cum o fi, numai să învețe cevi 
nu se poate să nu învețe".

Și, fără îndoială, învață. Lui.Marin J 
freza de cocoș îi cade pînă în gură și 
încă n-ar fi nimic. Dar după ce a coli 
pe la „Mobila Populară", pe la IPRO 
Dunărea, pe la Govora — deh, om urni 
— s-a umplut de atîta „jmecherie", 
te miri că lopata nu-i sapă singură. Se ce: 
se vaită și sîmbătă bea un soi de tesco 
căreia-i zice „trăsnet". Dar pe șantier 
la Govora și aici — Pană a învățat să lu< 
sistematic, mult. Și dacă nu te salută 
deauna, fiindcă nu te vede prin părul 
i s-a lăsat peste ochi, are totuși am! 
de a cîștiga pe luna iulie o mie două 
și... doi lei. Numai pentru că șeful, Core 
a spus că despre partea lui poate să aji 
la o mie două sute, iar el, Pană, vre 
treacă pragul măcar cu doi lei. E în 
onoarea lui de săpător!

Adeseori însuși colectivul își educă men 
mai intransigent decît șeful șantierului 
comandantul. Și asta se întîmplă nu 
cu cei nepieptănați, cît cu chiulangii. P 
n-a lucrat două zile la „doi" și, în noa 
care a urmat, a fost scos din dormitor, 
geaba a venit comandantul, degeaba a v 
Corobea, șeful șantierului, brigadieri! 
dăduseră afară și nu l-au reprimit niciod 
Pleșa și-a adunat lucrurile și a plecat d 
Daneș.

Din păcate, oamenii nu sînt totdea 
intransigenți, ci adesea influențabili,și 
ales în primele zile după venirea pe șanț 
înc; n-au luat bani și nu știu cît vor căp. 
Și atunci apare zvonistul — rău intenție 
sau prost, pur și simplu — și începe sf 
vaite și să-i căineze și pe alții. Cine 
spus verzi și uscate băieților’ lui Parft 
nu se știe, sau, poate, o să se afle — 
într-o noapte brigadierii au deschis u 
barăcilor și au plecat la Galați. Cînd I 
fenies-adus, după vreo două zile, la regiu 
U.T.M., i-a găsit acolo și nici unul nu 
spus „bună ziua". Plecarea lor fusese ; 
de prostească și fără obiect, într-atît 
aveau de ce să se plîngă, îneît n-au îndrăi 
să se uite în ochii comandantului, ca s 
salute. Apoi au început să se întoarcă, 
nasul în jos, luați peste picior de cei c 
între timp făcuseră „metri" și care av 
de încasat bani buni.

Cel mai tare, pare-se, au rîs de ei măcine 
lui Dincă, dintre care n-a plecat nici un 
Iar Dincă le-a spus: „n-am prins eu pe u: 
din ăia care v-au sucit capul!" Și, surîzînd 
pentru că nu poate altfel, chiar cînd pie: 
la șah — și-a pocnit amenințător palm 
grele și țărănești, clătinînd din cap.

Lucrul începe dimineața la șapte și 
încheie seara la șase. O oră e rezervată mes 
care cel mai adesea e adusă pe traseu, 
mîinile lor încă nebătucite, ale căror pal 
s-au bășicat în prima lună, brigadie 
îngroapă conducta, înaintînd spre est. A:

1-2. Doi șoferi — Viorel de la „doi" ș 
Marin de la „trei".

3-4. Doi comandanți de brigadieri — Par
fenie de la „cinci" și Amarandii de la „trei".

5. Asemenea unei falii lungi de două sut< 
de kilometri, șanțul se întinde din Ardeal Ir 
Moldova.

6- 7. Doi șefi de șantier : Popescu de Îs 
„trei" și Cozma de Ia „cinci".

8-9-10. Brigadieri pe traseu.
li. Dincă Traian, șef de echipă și șahist pe

riculos.
12. Meci de volei la Tg. Secuiesc. Echipa 

orașului parează atacul unuia dintre „șantie- 
riștii" de la SInzieni.

13. Și iată-i pe eei de la „cinci" care au 
„intins-o“ și s-au întors apoi spășiți.



plouă și apa spală culorile cămășilor, 
ecîndu-le. Atunci brigadierii și lucră- 
se trag sub coroana unui arbore, șub 
it de crengi special pregătit, dar ilu- 
ca umbrelă. Iar dacă apa îi răzbește, 
j cortul instalat mai departe, și, în 
re, aburind de sudoare și ploaie, se 
mie, rid, își trec țigările din mînă 
nă. Și înainte ca vremuiala să fi con- 
se întorc la lucru. Și sapă mai departe, 
se fringe, umple șanțul, dar ei șapă 

departe. Ajung în teren mlăștinos, 
n mîl pe care lopata nu-1 poate aduna, 
inci, îndîrjiți, încălziți, trag noroiul 
îna goală; unul lîngă altul, sute de 
băiețești, subțiri și iuți. Și apoi mai 

itere sa se certe cu șeful de șantier 
m-i lasă să doarmă pe traseu, în ciuda 
ței lor de a-și începe lucrul în zori, 
început cîștigă șapte sute de lei pe lună, 
poi o mie, apoi o mie două sute. După 
i săptămîni formează orchestre, joacă 
învață'ping-pong și înjură că nu prea 

vin artiști pe șantier. Mai dansează la joia 
tineretului și pun bani deoparte, să-și facă 
haine.

Și sapă, aruncă pămîntul, sapă — înain- 
tînd spre est, mereu mai spre est. Iar seara, 
după ce i-a plouat bine și i-a murat, după 
ce au fumat adăpostindu-se cîte doi sub 
salopetele ținute ca niște glugi de alți doi, 
după ce au școs cîte patru metri de pămînt, 
cîntă. Cîntă atît de fals, încît nu mai recu
noști marșul, dar veselia aceasta cu falsete 
și răgușeli e contagioasă, învăluitoare.

Și poate că mulți nu înțeleg dintr-o dată 
ce școală înaltă fac pe șantierul ăsta, sub în
drumarea vechilor gaziști, sub îndrumarea 
comandanților, sub presiunea colectivului pe 
care ei înșiși îl formează, crezînd că magis
trala e numai un șanț enorm ce taie munții. 
Dar asta or s-o înțeleagă bine mai tîrziu, 
cînd procesul lor de formare se va fi copt; 
poate chiar înainte ca metanul ce va încălzi 
laminorul de la Roman și fabricile lașului 
să circule prin magistrală.

Victor TU13U65

Martore mi-s luna, răsărind departe, 
Și, de vreți, această inimă din piept, 
C-așteptam in țara înecată-n noapte 
Și mi-era atita de urît s-aștept.

Martori sint și anii tinereții mele, 
Ceasurile lunge de priveghi stingher, 
C-am. pornit, sub cerul impinzil de stele, 
Cătr-o stea cum nu e alta, sus pe cer.

Frigul pînă-n oase colții și-i băgase, 
Tremuram, cu pumnii încleștați și grei... 
Parcă toți străbunii ce s-au frint pe coase 
Pumnii-și încleștară-atunci în pumnii mei.

Steaua fără seamăn, roșie ca focul, 
Lumina pe roșul steagurilor fald 
Și Intîia oară mi-a zîmbit norocul 
Și intîia oară-n viață mi-a fost cald!

Lîngă steaua care pururi o să ardă
Anii mei — de atuncea, stau sub steag de gardă.

Și fără tine soare-ar fi pe cer 
învăpăind cu aur dimineața — 
Căldură insă-ar da pentru boier... 
Doar tu, partid, ne încălzești viața

Și fără tine holdele se coc — 
Bogății însă ar culege rodul, 
Nădejdea ni s-ar stinge sub obroc... 
Doar tu, partid, poți sătura norodul!

Și fără tine muguri cresc în pom 
Iar muma din durere ne dă viață... 
Tu omului eonștiința-i dai că-i om, 
Puteri să lupte-i dai și-i dai povață.

De n-ai fi tu, zadarnic ar fi mai 
Căci frunțile ne-ar fi întunecate
Și inima ne-ar fi de putregai 
Și fără cîntec, fără libertate!

Florin MUGUR

Case simple fără multe flori, 
Chinuite ulițe sărace, 
Peste ele vintul mării-n zori 
Umedele aripi își desface...

Te zăresc, îndepărtat Liban: 
Cedrii-ndurerați stau drepți în soare. 
Vtnt fierbinte, negru pint dușman 
Cedrii negri prea să ți-i doboare.

Au venit cu pasul mohorit...
Pas vrăjmaș — sub cizmă piatra plînge. 
Banii să și-i apere — atît!
Crincenii dolari, roșiți de singe.

Tu, prin frunze, cu-n fior suspini 
Doar o clipă... Te-ncordezi, deodată.
Simt copacii pînă-n rădăcini 
încleștarea asta-ndurerată.

Cedrii se înalță, luminati.
Vîntu-n crengi le tremură subțire.
Vechii cedri sună grav: „Plecați!^ 
Și-o repetă-ntreaga omenire.



SINGEROSUL
IMPERIALISM

Borfașul de rînd fură, tîlharul de drumul mare jefuiește 
iar escrocul modern și rafinat„își însușește"... Extinzînd aceste 
noțiuni lingvistice de conjunctură, exponențîi colonialismului 
agresiv pretind că ei nu jefuiesc, nu jecmănesc, nu exploatează 
nu atacă pe uscat, pe mare și din aer, nu distrug, nu oprimă: 
nu sehingiuiesc și nu ucid, ci pur și simplu „eliberează"...„Eli
berează" deopotrivă țări și popoare, petrol,grîu, minereuri. 
Bunurile „eliberate"' nu se cheamă pradă,ci „interese" (ameri
cane, engleze, franceze, olandeze —de Ia caz la caz);oamenii 
„eliberați" nu se cheamă nici victime, nici martiri, nici sclavi, 
nici robi, ei răzvrătiți ce trebuie puși la punct (pe pămînt sau 
sub pămînt) în numele „idealurilor" imperialiste. Așa s-au 
petrecut lucrurile mai acum cîțiva ani în Coreea și în Viet
nam, ceva mai tîrziu în Guatemala și în Egipt —astăzi în 
Liban și în Iordania.

Iată cîteva imagini fotografice luate în cursul tentativelor 
de record din ultimii ani ale sîngeroșilor campioni ai „libertă; 
ților". Priviți și nu uitați: imperialismul se hrănește cu singe 
și scrum.



1. COREEA— Pe 
aici au trecut „eli
beratorii* ameri

cani...

2. EGIPT — La 
Port-Said, în 1956.

3. VIETNAMUL DE 
SUD — nSus mti- 
nile...* ordonă „li
bertatea* colonia

listă.

4. CIPRU - Sub te
roarea politiei colo
nialiștilor englezi.

5. GUATEMALA - 
Cînd poporul guate
malez s-a ridicat la 
luptă pentru a alunga 
pe asupritorii și ex
ploatatorii imperia
liști, avioane ameri
cane descărcau ar
mament american 
pentru a salva pro
fiturile lui „United 
Fruit Company*.

6. YEMEN - Acest 
om a crezut că pe
trolul din tara sa 
trebuie să fie al 
yemeniților, și nu al 

englezilor...

7. INDONEZIA - 
„Pașnice* ajutoare 
americane, acordate 
rebelilor și trădăto

rilor.

8. KENYA - Poli
țist englez, stînd „de 
vorbă*... in numele 
„civilizației occiden
tale* cu un băștinaș.

9. MALAYA — A- 
cesta e un „civili-



Adevâmîul pericol
in cauza ploilor radioactive dîn 
California — îmi scrie din New 
York directorul unui ziar pro
gresist — unii cititori propun 
boicotarea tuturor produselor ali
mentare provenite de acolo. Care 
e părerea dv.? Va avea aceasta 
vreo influență asupra celor ce 
conduc țara?"

O prietenă din San Francisco îmi relatează 
că medicul ei de casă, un om cu vederi poli
tice conservatoare, i-a dat următorul sfat: 
„în locul dumitale.eu nu aș da copiilor lapte 
proaspăt. Nimeni nu poate ști cît stronțiu 
90 conține. Cred că laptele praf ar putea 
fi mai sigur din acest punct de vedere".

La Congresul Asociației părinților și învă
țătorilor, ce s-a desfășurat de curînd în statul 
California, cei 5.000 de delegați au votat o 
moțiune propusă de reverendul John Shaffer, 
prin care se cerea ca „autoritățile sanitare 
să studieze în mod amănunțit riscurile și 
pericolele ce amenință sănătatea copiilor și a 
tineretului, ca urmare a radiațiilor nucle
are. ..“ Tată a cinci copii, reverendul Shaffer 
a declarat la Congres: „Personal, eu cred 
că aceasta este cea mai importantă proble
mă în ce privește sănătatea copiilor noștri".

într-un articol publicat în buletinul orga
nizației din San Francisco a Comitetului de 
ajutor prietenesc (Quakeri) se află urmă
toarea întrebare: „Care este adevăratul peri
col care ne amenință?" Iar mai departe, 
articolul spune: „Analizele de radiații asupra 
apei, legumelor și laptelui au fost întîmplătoare 
sau inexistente... Analiza ploilor radioactive 
din martie a arătat o creștere de 208 ori, 
față de standardul de apă potabilă „curată" 
stabilit de normele Oficiului național al 
standardizării..."

De curînd, la universitatea din California, 
un mare număr de oameni — majoritatea 
studenți — au manifestat purtînd pancarte 
pe care scria: „Să înceteze ploaia teroarei!"

Nu numai tn California...

Deosebita preocupare față de efectele expe
riențelor cu arme nucleare nu se limitează 
numai la statul California, unde ploaia ra
dioactivă a fost foarte intensă. Nu trece o zi 
fără ca, de la un capăt la altul al țării, 
organizații ale oamenilor de știință, clericale, 
sindicale, de-ale educatorilor sau altor ce
tățeni cu conștiință civică, să nu ceară gu
vernului să înceteze experiențele cu arme 
nucleare. La Philadelphia și Chicago, la 
Boston și New York, la Cleveland și Was
hington au avut loc demonstrații publice 
și întruniri de protest, veghi pentru pace, 
au fost organizate delegații și „marșuri ale 
păcii", la care au participat mii de bărbați, 
femei și copii.

Un apel al Comitetului Național pentru 
o politică nucleară rațională, apărut pe o 
pagină întreagă în „New York Times" și în 
multe alte ziare din diferite orașe, poartă 

titlul: „Bombele nucleare pot distruge într-un 
război tot ce înseamnă viață — Experien
țele nucleare amenință sănătatea noastră 
încă de pe acum". Printre semnatarii acestui 
apel se află personalități de frunte din S.U.A., 
între care Norman Cousins, directorul lui 
„Saturday Review of Literature", reveren
dul Harry Emerson Fosdick, de la biserica 
Riverside din New York, generalul de bri
gadă în retragere Hugh B. Hester, scriitorul 
Lewis Mumford, James Patton, președintele 
Uniunii Naționale a Fermierilor, Clarence 
Pickett, secretar al Comitetului de ajutor 
prietenesc, și dr. Linus Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, unul dintre cei mai înfocați 
adversari ai continuării experiențelor. Ară- 
tînd că Uniunea Sovietică a încetat unila
teral experiențele, apelul cere guvernului 
S.U.A. să-i urmeze exemplul. „Securitatea 
Americii este indisolubil legată de securita
tea întregii lumi"— se spune în apel. „Acțio
nați acum, pentru binele omenirii!"

Din toate părțile răsună ca un ecou această 
chemare, care exprimă redeșteptarea conștiin
ței națiunii.

Pentru reorientarea falimentarei politici externe

Un număr de congresmeni, din păcate încă 
mic dar în continuă creștere, cer suspenda- 
rea experiențelor și schimbarea radicală a 

* dezastruoasei politici externe a Secretarului 
de Stat John Foster Dulles. Deputatul Char
les Porter, autorul unui proiect de lege 
pentru încetarea experiențelor cu arme nu
cleare pe o perioadă în care și alte țări se 
abțin de la efectuarea experiențelor, a adre
sat o scrisoare Comisiei pentru energia a- 
tomică,prin care cere membrilor acestei co
misii să răspundă la 31 întrebări precise cu 
privire la motivele pentru care S.U.A. nu 
pot sista imediat experiențele. Deputatul 
Chet Holifield continuă să denunțe cu vi
goare „tendința înspăimîntătoare a producției 
atomice în scopuri militare". într-o serie de 
cuvîntări edificatoare rostite de la tribuna 
Congresului, senatorul Hubert Humphrey a 
subliniat că tot atît de imperios necesară 
ca și încetarea experiențelor nucleare este 
și reorientarea politicii externe a S.U.A. în 
direcția „coexistenței pașnice".

Ce aicund cuvinte ca .securitatea națiunii* și 
.idealuri umanitare*

Cum a reacționat însă administrația Ei
senhower față de valul de îngrijorare și față 
de protestele împotriva continuării experiențe
lor, proteste ce au cuprins întreaga țară? Răs
punsul său a venit cu multă întîrziere, plin 
de cinism șifățărnicie și dovedind o monstruoa
să desconsiderare a intereselor celor mai 
vitale ale poporului. Prin hotărîrile Comi
siei pentru energia atomică și ale altor organe 
guvernamentale, conducătorii țării au căutat 
în mod sistematic să minimalizeze groazni
cul pericol pe care-1 implică experiențele. 
Ei au căutat să învăluie opinia publică într-o 

atmosferă de falsă securitate, să aba 
să contracareze acuzațiile ce li se aduc 
multe părți, mistificînd motivele reale pe 
care Uniunea Sovietică a suspendat ex 
ențele și încercînd să convingă în aces 
pe cetățeni de necesitatea continuării 
către S.U.A. a acestora, pentru „securii 
națiunii". Nici un guvern depînă acum.î 
treaga istorie a națiunii, nu a înșelat atî 
grosolan poporul american în ce privește 
resele sale vitale și nu a dus cu atîta lips 
răspundere ca acum o politică extrem de 
mejdioasă pentru însăși existența acestui p 

în această campanie lipsită de oricescr 
și plină de înșelăciune, nici un purtăto 
cuvînt al guvernului nu a avut un rol 
de sinistru ca dr. Edward Teller, car 
fălește cu titlul lipsit de glorie de „păi 
al bombei cu hidrogen". In nenumărate 
ferințe publice, cuvîntări la televiziune 
conferințe de presă și articole, el cont 
să susțină că experiențele nucleare tre 
continuate și că, departe de a fi o prime 
pentru popoarele lumii, experiențele 
aduce omenirii un mare profit. „Dezarm 
— declară dr. Teller — este o cauză j 
dută... Precipitațiile ce cad asupra în 
gului glob sînt tot atît de periculoase pei 
sănătatea oamenilor, ca și îngrășarea c 
uncie sau fumatul unei țigarete la fie 
două luni". într-o carte intitulată „Viit 
nostru nuclear", în care jonglează în i 
cinic cu statistici, spre a demonstra „ca 
terul inofensiv" al experiențelor nucle 
dr. Teller afirmă: „S-a spus că e ned) 
a primejdui viața omenească. Nu este < 
mai realist și pe linia idealurilor umanit 
de a lupta pentru o viață mai bună per 
întreaga omenire?" Este caracteristic că 
Teller și cercurile guvernante pe care 
reprezintă pledează, sub paravanul „umi 
țarismului" și al unei „vieți mai b 
pentru întreaga omenire", pentru intens 
carea fabricării de arme distrugătoare.

Din diferitele sale declarații, reiese cî 
poate de clar că dr. Teller este stăpînit de o 
maniacă împotriva Uniunii Sovietice. Mai! 
însă și alte persoane influente care, < 
împărtășesc părerea lui că experiențele 
cleare trebuie continuate, prezintă ar 
mente mai „practice". „Am participat 
Conferința industriei de rachete, de 
Washington, care a durat trei zile", se ar 
într-un reportaj publicat recent într-un i 
al Wall Street-ului. „Reprezentanții ind 
triei erau deprimați... Se plîngeau de ne 
tărîrea guvernului, de birocratism... de li 
de considerație a guvernului față de cei c 
au deschis acest drum, ca și de nepăsătoa 
tolerare a unei noi concurențe ce împrăș 
comenzile și fărîmițează cîștigurile". At 
sinceritate ar merita poate considerație. < 
puțin nu se face caz de patriotism sau 
principii umanitare, ci se arată fățiș 
mobilul asasinatului în masă îl constit 
profitul!

Se ridică o forță uriașă

Pericolul pe care îl reprezintă astfel 
monștri deghizați în oameni nu poate 
subapreciat. Lăcomia lor bolnăvicioasă ei 
susținută de o mare forță, iar hotărîrile 
de zi cu zi pun în pericol viața a milioa 
de oameni. Dar trebuie arătat totodată 
astăzi există o forță mai puternică decît 
lor. Aceasta este forța crescîndă a masei, 
a bărbaților și femeilor iubitoare de pa 
din Statele Unite și din toate celelalte ță 
ale căror glasuri strigă pline de hotărîi 
„Să înceteze această nebunie1“ Este for 
care, nu demult, a provocat demisia d 
funcția de președinte al Comisiei pent 
energia atomică, a lui Lewis L. Straus 
înveteratul adept al războiului atomic. Ai, 
în America, la fel ca și în restul lumii, via 
se opune cu îndîrjire morții.

Albert Schweitzer spunea: „Cînd se 
ridica din rîndul tuturor popoarelor o opir 
publică... conștientă de pericolele pe ca 
le implică continuarea experiențelor, atur 
oamenii de stat vor trebui să ajungă la i 
acord pentru încetarea experiențelor".

Această opinie publică crește cu fieca 
ceas în Statele Unite. Ea își găsește expres 
în aceste cuvinte cuprinse în Apelul Comit 
tu lui Național pentru o politică nuclea 
rațională: „Securitatea Americii este indii 
Iubii legată de securitatea întregii lumi. A 
fionați acum, pentru binele întregii omeniri



discuri cu®«© cintec
u siguranță că, in urmă

» — cu clțiva ani — cînd „E- 
J jf lectrecord" nu era declt 
S r o mică înjghebare lipsită 

de utilaj și tehnicieni — 
perspectiva de a se ajun- 

S i ge Ia peste un milion de 
discuri anual ar fi putut 

Sar să pară fantezistă. Dar 
iată că azi, această „fan- 

“ s-a înscris printre realitățile obiș- 
e ale vieții noastre muzicale, ală- 
de creșterea numărului de filar- 
ici la 19, a teatrelor muzicale la 
lături de zecile de orchestre popu- 
înfilnțate în aceeași vreme și de- 
te aspecte firești a ceea ce numim 
de succint revoluție culturală, 
amărui, repertoriul și calitatea 
irilor noastre nu pot să nu se impună 
i chemat să le aprecieze; dar toc- 
aceste mărturii ale unui efort cert 
>dnic pun și mai acut problema 
iciunilor și lipsurilor care se pot 
tata încă în activitatea tînărului 
ru „Electrecord". Dacă mai bine 
jumătate din producția de discuri 

tnești, închinată muzicii populare, 
ădește a fi deosebit de prețuită 
numai în țara noastră, ci și în 
saga lume, asupra celeilalte jumă- 
(muzică ușoară și cultă) se pot 

mia destule rezerve care au făcut 
c încă obiectul discuțiilor nu numai 
îndu! celor direct interesați, ci șl 
ntreaga masă a melomanilor, 
u mai vrem să insistăm asupra gre- 
or, atît de des arătate în presă, 
ind promovarea în muzica ușoară 
lor piese de proveniență dubioasă, 
rpretate într-un stil nu mai puțin 
ios. Că aceste greșeli au existat, 
hcape nici o îndoială; dar este tot 
de adevărat că, studiind reperto- 

de înregistrări al „Electrecordului", 
inești aproape foaie compozițiile 
ineșli valoroase din genul muzicii 
ire. Și atunci? Se poate totuși vorbi 
>re o politică greșită și despre urmă- 
ei în sectorul muzicii ușoare al 

îctrecordului"? Fără îndoială că da. 
8 de ajuns, de pildă, să studiem 
rile care, în decursul anlloij au fost 
•eptate spre „Electrecord" de orga- 
; de difuzare a discului (CLDC, 
isterul Comerțului etc.) pentru a 
trezi în fața unei situații ciudate: 
ecele venite de pe malurile Senei, 
sissipiului sau Amazoanelor (presu- 
înd că mambele și sambele de la noi 
ceva comun cu străbunii lor sud- 
:ricani) domină net, în aceste cereri, 
odiile de pe malurile Dîmboviței, 
fi înclinat să spui: „Probabil că 
;tea sînt gusturile ascultătorilor", 

am voi să întrebăm organele de 
izare a discului: „Despre care ascul- 
>ri e vorba, mă rog?" Pentru că, dacă 
Hezi mai amănunțit situația vînză- 
r de discuri, ajungi Ia concluzii din 
; mai interesante: mult lăudatele 
■olate sau beladone nu au depășit 
je medii de 10-12.000 de discuri, 
timp ce tirajele realizate de com
ițiile valoroase romînești sînt de 
ă sau trei ori mai mari. Așadar, 
■ea masă a publicului a arătat per- 
lent preferințe firești pentru crea- 
noastră originală. Mult repetatele 

itive comerciale" care ar fi deter- 
lat o asemenea politică de difuzare 
rată, la orice analiză, inconsistente, 
a ce rămîne, sînt probabil preferin- 

■ personale ale unor difuzori. con- 
dle repetate făcute gustului înapoiat 
cosmopolit al unei pături subțiri 
rîndurile micii burghezii.

iceastă tendință de desprindere de 
oile reale ale ascultătorilor se poate 
larca, de altfel, și în repertoriul 
ar genuri muzicale, denumite global 

și impropriu „culte“. Iată, de pildă, 
muzica simfonică. Să pretinzi astăzi 
„Electrecordului", care abia și-a în
ceput alcătuirea unui repertoriu cult 
mai consistent, să cuprindă toate lu
crările semnificative ale muzicii ro
mînești și universale ar fi, fără îndo
ială, prematur și nerealist. Este firesc 
ca genurile muzicale mai complexe să 
apară în repertoriu în urma celor de 
mai largă accesibilitate, mai ales că 
la noi a fost necesară și o perioadă de 
formare a specialiștilor în vederea în
registrării în condiții optime a muzicii 
instrumentale și vocale. Dar reperto
riul simfonic — ca, de altfel, și cel de 
operă și de cameră — nu suferă nu
mai de o explicabilă penurie, ci și de 
o anumită alcătuire întîmplătoare. 
„pe apucate", a sa. Degeaba ai căuta 
existența unor criterii temeinice de 
alegere și prioritate a lucrărilor înre
gistrate.: nu vei afla nici unul, afară 
poate de preferințele unuia sau altuia 
dintre interpreții deciși să facă aceste 
înregistrări. In mod firesc, te-ai fi 
gîndit că se va acorda pentru început 
preferință lucrărilor de mai largă acce
sibilitate, mai direct legate de fol
clorul și de viața poporului nostru. 
Dar cum se explică atunci absența din 
orice magazin a unei piese atît de răs- 
pîndite ca „Balada" de Ciprian Porum- 
bescu (se pare că ar fi existat o înregis
trare, de mult ieșită din uz, care nu a 
fost înlocuită, deși Ion Voicu ar fi 
putut fi un interpret neîntrecut al 
acestei lucrări), ca „Rapsodiile romine" 
ale lui George Enescu, ca unele frag
mente din baletul „Cînd strugurii se 
coc" de Mihail Jora, sau ca numeroase 
alte lucrări rapsodice, piese lirice etc., 
care formează prima treaptă de acce
sibilitate a muzicii? Carențe similare 
se remarcă, de altfel, și In ceea ce pri
vește lucrările universale de acest gen 
— valsuri și nocturne de Johan Strauss, 
rapsodii sau dansuri simfonice de Glin
ka, Liszt, Dvorak, Grieg, fantezii după 
muzica lui Bizet, Gounod, Offenbach 
etc, care nu numai că ar putea să se 
bucure de larga apreciere a ascultători
lor ci și să contribuie efectiv Ia educația 
lor muzicală.

Tot atît de important — dacă nu 
chiar și mai însemnat — ar fi fost cri
teriul priorității unor lucrări inspirate 
din realizările vieții noastre de azi, 
purtătoare ale unor mesaje de idei 
nobile și înaintate. Iată însă că cele 
mai multe lucrări vocale sau vocal- 
slmfonice care au marcat importante 
succese creatoare ale compozitorilor 
Mendelsohn, Toduță, Dumitrescu, Feld
man, Negrea etc., sînt încă absente din 
repertoriul „Electrecordului".

Repetăm încă o dată: nu se poate pre
tinde unei activități de început o 
oglindire completă a tuturor aspectelor 
vieții muzicale. Este vorba însă de 
criterii științifice de selecționare, de 
planul pe care trebuie să-1 urmeze 
acest repertoriu. în această privință, 
aspecte și mai inexplicabile le oferă 
absența în înregistrări a interpretilor 
noștri, factori principali de promovare 
a muzicii. Cei mai valoroși dintre ei. 
dirijori, instrumentiști sau cîntăreți, 
sînt și cei mai rar mtîlniți în reper
toriul discurilor noastre (mulți dintre 
ei au, de altfel, la activul lor mult mai 
multe înregistrări peste hotare, decît 
în propria lor țară...). Indiferent de 
considerentele artistice sau comerciale 
care ar interveni, nu este oare firesc 
și elementar ca ascultătorii din țara 
noastră să se poată bucura primii 
de succesele artiștilor lor? Nu ar fi 
oare timpul să se stabilească mijloace 
de folosire mai intensă a colaborării cu 
interpretii noștri de frunte, depășin- 

du-se neînțelegerile și șovăielile de plnă 
acum? Va fi cel puțin ciudat dacă se va 
perpetua absența de pe lista înregistră
rilor „Electrecord" a celei mai bune 
filarmonici din țara noastră și a pri
mului el dirijor, George Georgescu, 
dacă cei mai buni cîntăreți romîni vor 
continua să apară cu totul sporadic în 
înregistrări, deși în interesul vieții 
noastre muzicale și în propriul lor 
interes ar trebui depuse toate efortu
rile pentru a fi înregistrați în floarea 
posibilităților lor artistice!

Cele enumerate pînă acum nu repre
zintă decît o parte a problemelor ce se 
ivesc din simpla parcurgere a reperto
riului de înregistrări „Electrecord". 
Uneori, acestea capătă un caracter de 
acuitate — dacă ne gîndim, de pildă, 
că în preajma Festivalului „George 
Enescu", lipsesc încă din magazine nu 
numai „Rapsodiile" acestuia (un număr 
de discuri apărute în urmă cu cîteva 
luni s-au epuizat și nu au mai fost

0 ECHIPĂ DE AMATORI, 
UN REPERTORIU Șl CÎTE CEVA 

DESPRE AMÎNDOUĂ
De obicei, actorii amatori își vi

sează o sală a lor, amenajată ca un 
teatru „adevărat". Echipa de teatru 
a Comitetului Sindical Orășenesc 
București al lucrătorilor din Comerț 
și Cooperație și-a văzut visul îm
plinit: de la 15 aprilie 1957 își are, 
pe strada Șelari, o sală a ei, cu 300 
de locuri, cu reflectoare și scenă 
bine utilată. La intrare și, de curînd, 
pe panourile din tot orașul, afișe 
tipărite fi anunță spectacolele. Din
colo de afișe, aflăm un colectiv În
chegat, în care fluctuația membrilor 
este exclusă. Regizorul-instructor al 
echipei, Ștefan Pană, a depistat oa
meni ale căror aptitudini pentru 
scenă au fost verificate: Ion 
Cristescu, contabil la „Apicola", este 
laureat al celui de-al IV-lea Concurs 
al echipelor artistice de amatori; 
Adrian Dineț de Ia „Aprozar", Marga 
lacobi de la Trustul de Alimentație 
Publică, alături de ceilalți 80 de 
artiști amatori ai echipei, se achită 
onorabil — și nu numai onorabil 
— de rolurile ce le-au fost încre
dințate. Poate că, pentru munca 
acestei echipe, sprijinul vreunui 
critic dramatic n-ar fi de prisos. Este 
o sugestie asupra căreia nu vom 
stărui, întrucît ni se pare mai efi
cient a o suplini, pînă una-alta, cu 
cîteva observații.

Afișele care ne-au informat de
spre componenții echipei ne dau amă
nunte și asupra repertoriului. Cu 
toate realizările sale incontestabile, 
echipa de teatru Comerț-Cooperație 
este, din acest punct de vedere, defi
citară în fața publicului. Un teatru 
de amatori trebuie să se plaseze în 
centrul vieții culturale din unitatea 
căreia îi aparține, în cazul nostru a 
întreprinderilor din Comerț și Co
operație. El trebuie să fie receptiv 
față de toate problemele de strin
gentă actualitate (ale întreprinderii 
în mod special) și, prin repertoriul 
său, să le oglindească și să le dez
bată. Vrînd să demonstreze înțele
gerea misiunii sale, echipa de care 
vorbim a montat cu un prilej festiv 
două piese din repertoriul actual 
semnate de Ferencz Laszlo („Ceața") 
și Dimeni Istvan („Duminica liniș
tită"). Dar... afișele teatrului le 
trec sub tăcere, iar conducerea echi
pei le programează foarte rar, anun- 
țînd în schimb, cu multă pompă, 
spectacolele cu„ Doamna ministru" 
de B. Nușici, „Omul care a văzut 
moartea" de V. Eftimiu, sau „Mo
mentele" lui Caragiale și „Piatra din 
casă" a lui Alecsandri.

Nu avem nimic împotrivă ca lucrări 
de acest fel să figureze în repertoriul 
unei echipe de amatori, dacă forțele 
sale artistice îi permit realizarea lor. 
Dar spectatorul căruia i se adre
sează în special această echipă are 
nevoie mai ales de altceva. El se 
izbește în producție și în viață de o 
serie întreagă de probleme proprii 

înlocuite), ci și Sonata In stil romî- 
nesc pentru vioară și pian, „Impresiile 
din copilărie". Cvartetul cu pian, frag
mente din „Oedip"— adică tocmai unele 
lucrări din cele mai semnificative, ma i 
accesibile și mai valoroase din creația 
marelui nostru muzician.

Firește, enunțarea acestor probleme 
(de altfel incompletă) nu a ținut seama 
de anumite dificultăți a căror rezol
vare, după cît se pare, nu depinde în
totdeauna numai de „Electrecord". Ea 
nu a ținut seama nici de măsurile aflate 
în curs șl care vor atenua, probabil, 
în scurtă vreme, o parte din slăbiciu
nile semnalate. Dar chiar dacă „in
fernul o pavat cu intenții bune", acti
vitatea „Electrecordului" se cuvine pa
vată de urgență nu numai cu intenții, 
ci și cu realizări pe măsura cerințelor și 
așteptărilor maselor largi, mereu mai 
largi, de iubitori ai muzicii.

I. HRISTEA

zilelor de azi și muncii sale, pe care 
le-ar dori comentate și rezolvate 
pe scenă. Despre Marghiolita poate 
afla și în alt teatru: dar unde să 
afle el faptul de viață legat de activi
tatea lui, dacă nu în piesa echipei de 
amatori a întreprinderii sale? Poate 
că înjghebarea unui cenaclu pe lîngă 
colectivul de actori, un cenaclu 
care să creeze lucrări speciale, adec
vate echipei, ar înlesni răspunsul la 
această întrebare. Pînă atunci, re
pertoriu! trebuie oricum îmbogățit 
cu piese care dezbat problemele zi
lelor noastre și care interesează în 
cel mai înalt grad spectatorii. Dra
maturgi talentați au scris lucrări 
speciale pentru echipele de amatori, 
ținînd seama de posibilitățile lor 
artistice și de condițiile tehnice în 
care își desfășoară activitatea; și 
am sfătui pe membrii echipei să 
citească și să mediteze asupra urmă
toarelor lucrări: „Oaspetele din fap
tul serii" de Horia Lovinescu, ,.într-o 
seară de toamnă" de Ștefan Tita, 
„Umbra" de Ferencz Laszlo, „Paz
nicul stelelor" de Tiberiu Vornic 
sau „Cheia succesului" de V. Adrian 
și P. Crainic.

Afișele continuă să ne vorbească: 
„întregul repertoriu este compus nu
mai din comedii" — îți șoptesc ele, 
intrigate. De ce? Oare între actorii 
amatori nu se numără nici unul care 
să-și încerce forțele și în dramă? Ar 
fi absurd să credem asta. Explicația 
ar putea sta, poate, în comoditate. 
Instructorul, ca și actorul amator, 
păstrează convingerea că e mai ușor 
să joace comedie și mai ușor să cuce
rească aplauzele publicului avînd 
ca armă rîsul, umorul. Este un fel 
de a-ți fura propria căciulă, fiindcă 
nimic nu veștejește mai repede pasiu
nea pentru scenă a artîstului-ama- 
tor decît „specializarea" unilaterală. 
Pe aceeași linie, trebuie remarcată 
ordinea în care sînt prezentate — în 
același spectacol — comediile cla
sicilor noștri. Publicul este obligat 
să vadă înlîi „Momentele" lui Cara
giale și apoi „Piatra din casă" (asta 
pentru că primele sînt mai scurte, 
cerînd dese schimbări de decoruri). 
Pe altarul comodității a fost sacrifi
cată logica și cronologia. în aseme
nea condiții, bardul de la Mircești 
este timorat de verva marelui Cara
giale. Și de data aceasta, comodi
tatea e practicată în detrimentul 
spectatorului.

Am recomanda talentatei echipe 
de amatori ce joacă în sala de pe 
str. Șelari mai multă atenție în ale
gerea repertoriului ei, o mai strînsă 
legătură a acestuia cu viața și cu 
problemele specifice ale muncii din 
întreprinderile respective. Numai 
așa își va justifica din plin activi
tatea artistică și va da măsura valo
rii și utilității ei.

Radu RUPEA



UN TRATAMENT CURENT
Din ușa pe care am des

chis-o, aud, in liniștea cabi
netului medical, sfîrșitul 
unei conversații:

— E intr-adevăr o per
formanță, să te tngrași cu 8 
kilograme în două luni și 
jumătate. Te felicit...

Risete vesele, apoi din nou:
— Dar cu munca cum 

stai? Poți lucra?
— Tovarășe doctor, mă 

simt atit de bine, incit cred 
că dacă aș lucra, aș putea 
să-mi depășesc zilnic norma...

închid ușa la loc și mă 
gîndese, să fie vreun labora
tor. .. special?!

Peste un sfert de oră, îl 
cunosc însă pe doctor și, stînd 
de vorbă cu dinsul, mă lă
muresc că nu-i vorba de ni
mic... supranatural. E vor
ba de fapte obișnuite în lu
mea pacienților Institutu
lui de Endocrinologie. Cetă
țeanul cu care doctorul stă

Ca ajutorul contoaralu! Gevgei>MaUer se determini cantitatea 
de Iod radioactiv captat de tiroidă.

tuse de vorbă este strungarul 
C.G.de la Atelierele C.F.R. 
din Craiova. în urmă cu 
cîteva luni, omul s-a inter
nat In clinica institutului, 
într-o stare foarte gravă. A- 
vea o hipertiroidie avansată 
și această boală, determina

tă de o creștere anormală a 
funcțiunii glandei tiroide, 
îi dădea grave tulburări. 
Slăbise enorm, deși mînca 
mult, prezenta tulburări car
diace, era veșnic obosit, 
adinamic, lucra cu mari e- 
forturi, numai 3-4 ore pe zi. 

în clinică el a fost supus 
unui tratament cu izotopi 
radioactivi, cu iod radioactiv.

• Ce efect a putut avea asu
pra bolii sale iodul radioac
tiv?

Se știe că glanda tiroidă 
are o mare afinitate pentru 
iod, deoarece această sub
stanță ii este necesară pen
tru sintetizarea hormonului 
pe care îl produce — tiro- 
xina. O dată introdus în corp 
iodul se fixează cu precă
dere în țesutul tiroidian. Dar 
iodul despre care vorbim 
este radioactiv. El emite ra
diații gama, penetrante. Și 
acestea își exercită acțiunea 
asupra celulelor tiroidei, 
inactivîndu-le, domolindu- 
le activitatea anormal cres
cută.

Strungarului nostru is-au 
administrat 5 milicurie de iod 
radioactiv. După puțină vre
me starea lui s-a ameliorat, 
înainte de plecarea din eli
nică, i s-a mai dat o doză. 
Apoi s-a dus acasă, și-a 
reluat munca. După două 
luni și jumătate a venit la 
control. Ați văzut: s-a în
grășat cu 8 kilograme, mun
cește mai mult decît obișnuit, 
nu mai are nici o tulburare 
din cele pe care le avea.

Cazul strungarului C. G. 
nu este unicul in foile de 
consultații ale Institutului 

de Endocrinologie. Tra 
mentul cu iod radioactiv 
hipertiroidie este utilizat < 
ce în ce mai mult și se < 
țin cu ajutorul lui frumo 
succese.

Dar acesta nu este singu 
domeniu de aplicare a i. 
topilor radioactivi in • 
drul institutului. Iodul ; 
dioactiv a căpătat o lai 
utilizare în precizarea di 
nosticelor de tulburări tir 
diene. Sint cazuri în care \ 
pectele clinice ale unui b 
nav sînt aproape de norm 
iar rezultatul metabolism 
lui bazai nu indică nin 
sigur. în aceste situații, u 
lizarea iodului radioac 
constituie o metodă de dii 
nostic foarte precisă, răpi 
și comodă, în sensul că i 
vestigația se face fără nici 
efort din partea bolnavuh

Tot la Institutul de Ent 
crinologie se utilizează ii 
topii radioactivi in trai 
mentul tumorilor maligne 
roidiene, precum și în t 
feritele cercetări care se j 
în probleme de endoerinolog

Izotopii radioactivi — < 
mai modern mijloc de inv< 
tigație și tratament — si 
folosiți azi în mod curent 
cu succes în endoerinolog 
și, in general, în medicii 
noastră.

Cornelia TODIRJ

Acest istm pitoresc al vechii Constante este străbătui 
de una din galeriile subterane ale anticului Tomis.

REAPAHE VECHIUL
mătate? Sînt simple ghiulele din piatră, de 
mărimea unor mingi mai mari. Ele erau 
proiectate cu ajutorul catapultelor și al u- 
nor prăștii uriașe.

Cercetările continuă și în. celelalte sectoare. 
Și astfel s-a aflat un lucru cu totul nou: ist
mul Constanței a fost perforat de vechii 
tomitani — probabil în timpul romanilor — 
în așa fel, îneît partea de jos .a orașului este 
străbătută de o rețea de galerii. într-o aseme
nea galerie arheologii au pătruns două sute 
de metri sub oraș.

Pe șantierul de la Constanța se află ca invi
tat tov. Teofil Ivanov, colaborator științific 

al Academiei R. P. Bulgaria — arheolog c 
noscut, specialist în arheologie greco-roman 
El a făcut cercetări în mai multe cetăți vec 
de pe țărmul Mării Negre și în interiorul Bu 
gariei: Apolonia, Abritus, Oesus și Serdit 
(vechea Sofie).

Lucrările de pe șantierul arheologic Tom 
au reunit cunoscuțispecialișt i din întreaga țar

Cercetările sînt abia la început. Arheolog 
cred că săpăturile vor duce la surprize in 
portante, așa cum de altfel a prevăzut mare! 
Vasile Pîrvan, încă cu o jumătate de vea 
în urmă.

B. SURU
Fotograful^ outorolui

jK es la suprafață o parte din zidurile ve- 
chiulul Tomis. Urmele cetății grecq- 
romane au început să apară după pri- 

nH mele lovituri de tîrnăcop, date pe 
șantierul arheologic deschis acum la 

Constanța. Este pentru prima dată cînd se 
fac săpături organizate, pentru scoaterea la 
iveală a cetății ridicate de coloniștii greci 
din Milet, veniți pe țărmul Pontului Euxin 
pentru a Întreține relații comerciale cu popoa
rele din Scițiâ Minor.

Grecii din Milet au poposit prin aceste 
locuri în urmă cu vreo 2700 de ani. Astăzi au 
poposit aici profesori de istorie, arheologi, 
cercetători științifici, veniți pe acest impor
tant șantier deschis din inițiativa muzeului 
„Vasile Pîrvan“ din Constanța, cu sprijinul 
Institutului de Arheologie al Academiei 
R.P.R. Un șantier unde, la chemarea U.T.M., 
alături de oamenii de știință, își dă sprijinul 
tineretul constănțean. Pînă acum, peste două 
mii de tineri din fabrici și întreprinderi, din 
armată și din școli au intrat voluntar în ac
țiune, lucrînd la săpături.

Primele lovituri de tîrnăcop au fost fruc
tuoase: în centrul Constanței s-a descoperit 
poarta de vest a cetății Tomis. întP-unul din 
turnurile porții, arheologii au dat peste „de
pozitul de muniții** al cetății. S-a dat astfel 
peste o rezervă de „bombe". Vreți să știți cum 
arătau bombele de acum două milenii și ju-

C.G.de


- * c h I t ă - 

de Maria ARSENE

Privesc 
ustimpbr 
nchipui :

rivesc la nea Fănică. Are gî- 
tul subțire, fălcile moi și 
cearcăne cît piesa veche de 
cinci lei atîrnate pe sub ochi. 
A slăbit mult. Și zîmbetul 
i-a pierit. Zimbetul ce i se 
întindea cîndva din colțul 
buzelor către mustața neagră, 
retezată scurt și groasă cît 
degetul.
la nea Fănică cum n-are 

pe scaun și-ncerc să mi-1 
altfel de cum îl văd. Adică

ișa cum arăta cu cîțiva ani în urmă, 
:înd venise — golăneț — Ia unitatea 
loastră. •

Trei luni nici nu fusese alt vînzător 
mai bun ca nea Fănică. în fitece di
mineață tov. Tică, responsabilul (uite-1 
ici, pe bancă, și pe cască-gură ăsta cu 
mutra lui bleagă, cum se mai uită 
i mirare în tavan), n-a avut pentru ce să 
intre la bănuieli. Nu se mira nici de 
'aptul că în fiecare zi, cînd venea 
la unitate, îl găsea pe nea Fane aștep- 
îudu-1 cu spatele rezemat de oblonul 
magazinului. Ba încă mai și rîdca de 
jîte ori Fane îl întîmpina cu obișnu
ita lui glumă de vechi zarzavagiu 
oborean:

— Hai jupîne degrabă, că ți se zbor- 
șesc roșiile!

Și nea Fane îi lua cheile prăvăliei din 
mînă, deschidea yallele, ridica obloat- 
nele și, fără să ne mai aștepte și pe noi, 
ceilalți doi vînzători. trecea harnic 
fi îndemînatic Ia treabă. Ștergea cu 
Jîrpa moale geamurile vitrinei, stropea 
ardeii și zarzavaturile cu apă proaspătă 
ie la robinet, sorta din nou roșiile, 
vinetele, scria etichete noi cu prețuri 
la fructe, punea marfa la vedere, după 
mre da telefon la bază, cerîndu-i lui 
Spiridon (uite-1 și pe 'mnealui prezent, 
lîngă nea Fane) marfă.

La sfîrșitul celei de-a treia luni tova
rășul Tică, responsabilul, prinsese te
meri c-o să fie înlocuit cu nea Fane, 
de a cărui, vrednicie și pricepere în 
meserie se dusese vestea în tot raionul.

Păi numai de l-ai fi văzut dumneata 
pe nea Fane la decimal, la terezie, ori 
ia cîntarul Berkel! îl lăsa pe cumpă
rător să-și aleagă singur marfă, după 
poftă, potrivea limba cîntarului să cadă 
nițeluș „peste'1 și-i făcea cu ochiul 
ca să-nțeleagă hatîrul: „Cu bătaie, 
neică! Treacă de la noi!“

Și-nainte ca omul să fi părăsit pră
vălia, îl întreba:

— Mulțumit? Ești mulțumit?
— Da,tovarășe.
— Atunc^poftim condica și condeiul.
— înjură-ne, căci sîntem în întrecere 

le bună deservire pe raion.
Făceau niște ochi mari inspectorii 

cînd răsfoiau o dată la lună condica de 
sugestii și reclamatii!...

Tn trei luni nea Fane aluat de două 
ori primă. Pe urmă... Pe urmă s-a 
întîmplat în adevăr ca nea Fane să fie 
numit responsabil, iar tov. Tică trecut 
vînzător, după ce mai întîi fusese pre
lucrat la direcție că nu face treabă 
fi că se lasă întrecut de un fost negus
tor", ca tov. Fane, care între timp, ce e 
drept, se dovedise a ti un foarte bun... 
etc. etc.

In ceea ce mă privește, mie, nea Fane 
ăsta nu-mi plăcea de fel. Prea căuta 
dumnealui să se arate harnic și cunos
cător îndeaproape în ale comer
țului. Apoi îi plăcea ..cinstea'1 făcută la 
leafă și dacă bea el un țoi, îți plătea 
țic trei.

O săptămînă după ce fusese înscăunat 
șef nea Fane, numai ce-1 aud pe văru- 
meu Tricu, macagiu de tramvaie, cu 
postul la capul liniei 21.

— Mă, o să ți-1 umfle pe nen-tu Fane! 
— De ce mă, văr-meu? — întreb.
Și de bucurie (de ce să miiit?) simțeam 

că mi se umflă inima. însemna că bă
nuiala mea începea să se adeverească.

— Vină tu duminică de dimineață pe 
la cinci, la capul liniei — îmi clipește 
semnificativ Tricu — și-ai să-ți vezi 
negustorul!

Duminică, în zori, eram ascuns după 
o gheretă, la zece metri departe de 
ultima stație a tramvaiului 21.

Șoseaua aproape pustie. Deodată aud 
zgomot de motor și din sus văd venind 
camionul bazei, încărcat cu lăzi pline 
de marfă. Roșii, ardei, vișine și caise. 
Mașina trage la margine și claxonează. 
Lingă șofer, cu șarca trasă pe urechi 
și-un chiștoc de țigară în gură, nea 
Fane. Mai sună o dată și iată că se des
fac porțile unei căsuțe și autocamionul 
o zbughește în curtea largă.

Mai tlrziu, cînd a sosit Ziss-ul cu 
marfă și la prăvălie, eu așteptam de 

mult acolo... A coborit vesel din ca
mion nea Fane.

— Bravo, vrednicie! —îmi strigă, 
văzîndu-mă. O să te propun pentru 
primă.

M-am uitat în camion. Mai mult gol.
— Asta-1 tot ee-ai adus de la bază, 

nea Fane? — întreb.
— Atît - zice, încă să zicem și bog

daproste. Că de nu era bietul Spiridon, 
nu căpătăm nici asta. Marfă puțină, 
puștimeo!

— Ce-i mă, nu-ți convine că scapi 
mai degrabă acasă? — sare și Mache 
șoferul, lipindu-și arătătorul a mustrare 
pe fălcă. (Mache se uită chiar acum, 
peste umărul lui nea Fane, la mine 
și-mi face semn că-i „de rău“).

La orele nouă dimineața n-am avut 
încotro și am tras obloanele. Termina
serăm roșiile, ardeii și fructele, tot.

în schimb, alături, la particulari, 
se lăfăiau în panere și vitrine roșii 
mari, frumoase, și fructe „pe alese".

Ancheta n-a putut dovedi nimic. 
Lipseau probele din care să rezulte că 
nea Fane vinde speculanților și negus
torilor particulari marfa achiziționată 
Prin bază.

A doua zi chiar, după ce comisia de 
anchetă și-a încheiat raportul, nea Fane 
a ridicat amenințător pumnul și ne-a 
trecut pe toți cîți eram acolo,în magazin, 
sub focul nimicitor al ochilor:

— Care-i fi mă. ăla, spionu', de te 
ții de denunțuri? Nu te-oi prinde eu, 
mă, o dată!... — și izbi cu pumnul de 
trozni tejgheaua de zinc.

★
A fost mutat din unitate nea Fane. 

Ca să fie „mai sub ochi“ și să nu mai 
aibă de acum încolo posibilitatea să 
se-nvîrtească. A fost mutat la baza 
doi. Acolo unde l-a recomandat tova- 
rășul Spiridon de la baza unu, o săotâ* 
mînă înainte să fie și el pus pe liber, 
pentru neglijență în serviciu. (Joia și 
duminică, zi de temei pentru vînzarea de 
zarzavaturi și fructe, dădea marfa cu 
întîrziere: De aceea profitau „narticu- 
larii'4 aprovizionați misterios, în timp 
ce „la stat44 vitrinele erau aproape 
goale.)

★
Trecuse un an. Mă-nttlnii iar cu nea 

Fane. Era într-o seară. Mi se păru că-1 
văd ieșind de la restaurantul „Izvorul 
Rece1'. El o fi? — îmi zisei și m-am 
apropiat. Era chiar nea Fane. Intr-un 
costum nou-nouț bleumarin, pantofi cu 
talpă groasă, cămașă cu colțurile guleru 
lui boante și ochelari albaștri înrămați 
în plexiglas.

— Noroc, nea Fane!
A întors capul. M-a recunoscut. A 

tresărit. Apoi:
— Ce face puștimea?
Zic:
— Cu munca, nea Fane. Dumneata? 
— Eu?... Nici așa, nici pe dincolo... 
A tăcut o clipă, cercetîndu-mă cu pri

virea.
— Mă, eu o să am o vorbă cu tine... 

Dac-ai fi băiat deștept, te-ai umple 
cîrnat. de gologani... Te fac un tur?

Abia acum văzui motocicleta IFA 
doi cilindri, o mîndrețe de mașină, 
care-1 aștepta lîngă trotuar.

— A d-tale, nea Fane?
— Ce te privește a cui e ? Urcă.
M-am așezat pe șa la spate și dacă 

nu mă prindeam bine de nea Fane,mă 
zvîrlea peste cap.

A doua anchetă izbucni exact la o 
lună. De data aceasta anchetatorii aveau 
fapte ceva mai precise... (Dacă vă 
spun?!).

Nea Fane cuplase acum la cîrdășie 
și pe contabilul Mocanu, de la bază 
(prezent și’mnealui colo, pe scaun, de-a 
dreapta lui nea Fane. Stă de parcă nici 
că și-ar fi făcut-o cu mînușițele dumi- 
sale).

Așadar nea Fane lucrase inînă-n 
mînă cu Mocanu. cu Spiridon și... 
cu mine. Da. cu mine. E drept, numai 
o dată, o singură dată, fiindcă se cerea 
și fiindcă trebuie să spun adevărul și 
numai adevărul: am lucrat.

Ce făceam not? (Adică eu,cu Spiridon.) 
Ațineam calea pe șosea, țăranilor care 
veneau la bază cu zarzavaturi sau 
fructe contractate.

— Ce-ai acolo, nenicule?
— Struguri pentru stat, la contrac

tare.
(Hait! —ziceam, ăsta-i de-al nostru 

Pe el!)

— Și... cu cît îi dai?
— Pă cum e prețul. Patru lei întîia, 

trei a doua și doi lei calitatea treia — 
răspundea țăranul.

Atunci intervenea Spiridon:
— Cît ai cu totul?
— Trei sute de kilograme.
— Dă-mi și mie cincizeci a-ntîia și-ți 

dau 4,50.
Și nu se lăsa pînă nu-1 convingea pe 

om. De aici strugurii fruntea luau 
drumul negustorilor particulari. Cu ce-i 
răinînea, producătorul se prezenta la 
bază. Aici ÎI lua în primire nea Fane; 
după ce mai întîi îl ținea pînă la spartul 
pieții, începea:

— Ce-i porcăria asta de marfă? Nici 
de categoria treia nu face.

Producătorul încerca să-l convingă 
că are marfă de calitatea a doua și a 
treia. Nea Fane, însă, nimic și nimic.

Omul era desperat. Ce să facă cu 
marfa? S-o vîndă cu kilogramul? Voia 
să plece acasă.

— Atunci, tot nea Fane:
— Măi frăție, eu ți-o socotesc toată 

întîia, ba încă și... „cu bătaie11, dar... 
vorba ăluia... Trăim și noi și...

Gata învîrteala... Baza înghițea mar- 
dalîcul și plătea preț de calitatea I.

Și iarăși anchetă. Deși faptele fuse
seră aduse la timp Ia cunoștință, anche
tatorii nu reușiră să strîngă sufi
ciente probe juridice pentru a-i înfunda 
pe nea Fane și banda Iui.

Țăranul contractant nu vru să re
cunoască că a dat marfă bujdugaie și 
a luat preț pentru prima, dînd jumătate 
din bani lui nea Fane, iar ceilalți pro
ducători care făcuseră la fel n-au vrut 
să declare, că doar se făcuseră și ei 
cîrdași la escrocat statul.

Motocicleta? Nea Fane a recunoscut. 
Era a lui cumnalu-său, ofițer deblocat 
care-și vînduse mai demult un inel 
și o cumpărase. Așa cum își cumpărase 
vila, o casă, terenul de alături și covoa
rele persane. Costumul cel nou? Tot de 
la’mnealui, cumnasu Stancu (care acum 
își trece nervos degetele pe sub guler și 
privește cu ură la nea Fane).

Chiar în ziua cînd își dădu seama că 
le scăpase printre degete anchetatorilor, 
nea Fane năvăli c-o falcă în cer și 
una în pămînt în magazin.

— Care ești mă, ăla, spionu', de torni 
mereu? Ah, de te-aș prinde, mămuliță, 
mamă!

Nea Fane a fost totuși concediat. Prea 
multe bănuieli ÎI apăsau și prea mur
dar îi era trecutul. Insă tovarășul Milea, 
șeful nou al bazei trei, avea o inimă 
de aur. De aur străin, într-adevăr, dar 
tot aur se cheamă. L-a angajat hamal. 
Cu ziua. La descărcatul cartofilor în 
siloz.

O jumătate de zi nea Fane era zilier, 
îmbrăcat tn pantaloni cazoni peticiți, 
pufoaică răpănoasă și bocanci plezniți. 
Seara se purta în costume de stofă 

englezească și pantofi de antilopă, fă- 
cînd dever ia „Izvorul Rece11.

Prin ianuarie sosiră zece vagoane cu 
cartofi degerați. Dacă nu era „spiritul 
gospodăresc11 al lui nea Fane, „devota
mentul și patriotismului1* lui, s-ar fi 
vărsat marfa stricată peste cartofii cei 
buni, stricînd astfel sute de vagoane.

Tovarășul Milea doar că nil l-a 
pupat.

— Te propun iarăși pentru încadrare.
Dar nea Fane, demn, a refuzat:
— Decît să-mi dai cinci sute leafă, 

mai bine lasă-mă să ciupesc două. Să 
mă bucur și eu de ban...

— ?!
— Mai bine să vedem ce facem cu car

tofii ăștia înghețați.
Au început să zbîrnîie telefoanele. 

Fabricile de spirt le-ar fi luat, dar nu 
aveau deocamdată fonduri pentru trans
portul lor. întreprinderea „Amidonul11 
avea mașini să le care, însă n-aveau 
loc în magazie. Și toate cereau ca plata 
încărcatului s-o suporte baza, ca una 
care a recepționat marfa avariată.

— Ce ne facem, dom'le Fane?
— Las'că aranjez eu, tovarășe Milea.
Și a aranjat. A adus cinci chiaburi din 

apropierea Capitalei, <«ire s-au angajat 
să ridice cu zece care cartofii degerați 
și să-i folosească și ei, și țăranii din 
comunele megieșe, drept îngrășăminte 
pe ogoare.

Dar tîlharii. în cap cu nea Fane, 
au vîndut marfa degerată și stricată 
cîtorva de-o teapă cu ei, care contrac
taseră să livreze statului cantități mai 
mari de cartofi. Și după cîteva zile, 
cartofii se-ntoarseră din nou la bază.

La a treia anchetă, nea Fane, încol
țit. trebui să. recunoască. Și iarăși (de 
data aceasta pentru cea din urmă oară):

— Care-i fi mă, ăla, de te-ai ținut 
pe urmele căruțașilor și m-ai turnat la 
procuratură? Mamă, măiculiță, că de 
te-oi prinde vreodată în vîrful cuți
tului!...

★
A intrat președintele. Și asesorii. 

După care a trecut și procurorul pe 
scaunul lui. Și numaidecît s-a dat sen
tința. Zece ani pentru domnul Fane 
Chiriac, fost negustor „en gros11, fost 
„pe picior", fost condamnat și altă dată 
pentru furt și faliment fraudulos. Cei
lalți, Spiridon, Mache șoferul, conta
bilul Mocanu. au primit mai puțini. 
Dar tot ani de pușcărie. Numai tova
rășul Milea n-a luat nimic. Ba, da. 
Să nu mint. A luat și el un preaviz.

Priveam Ia nea Fănică. La gîtul lui 
subțire, fălcile moi și cearcănele cit 
piesa veche de cinci lei — ce-i atîrnau 
sub ochi... Slăbise. Și-i pierise și zîrn- 
betuL Zîmbetul ce i se-ntindea din 
colțul buzelor spre mustața neagră, re
tezată scurt și groasă cît degetul.

La anchetă a aflat care l-a „turnat ...



Regizorul Serghei Gherasimov în vizita la Mihail Șolohov.

„mii rioiu hi ului ul-hl i

PE DOb
-------- /~u n februarie a fost dat

. I ultimul tur de ma-II nivelă al „Donului
IIr liniștit". Cele cîte-

va mii de metri de
1---- -------—peliculă au fost vizio
nate mai întîi de cazacii din sta- 
nița Dicenski — aflată la 14 km de 
satul în care se petrece acțiunea 
romanului — și unde s-au filmat 
exterioarele. Cazaci vînjoși și as
pri au privit cu ochi sever filmul, 
iar bătrîne cu fuste înfoiate și 
capetele ascunse în tulpane au 
urmărit, cu mîna dusă a mirare 
la gură, imaginile în care își re- 

vedeau satul, bărbații, fiicele, ba 
chiar și pe ele însele și, mai ales, 
zbuciumatele vremuri trăite cînd- 
va de ei toți, pe malurile Donu
lui. Mihail Șolohov a văzut fil
mul și a spus scurt — cum îi e 
felul — mîngîindu-și mustața stu
foasă, roșcată:

— E un film puternic. Aprig. 
Bravo, Serghei!

Serghei Gherasimov, scenaris
tul și regizorul trilogiei cinema
tografice „Pe Donul liniștit", tre
cuse primul examen cu notă mare. 
A urmat apoi întîlnirea cu imen
sul și exigentul public sovietic. 

Statistica a dat rezultatul: din 
toate filmele anului 1957, cel mai 
mare număr de spectatori sovie
tici l-a întrunit prima serie a 
„Donului liniștit".

Acum, ecranele lumii așteap
tă filmul. îl așteptăm noi toți, 
cu un simțămînt complex în care 
se împletesc emoția și nerăbda
rea. Oamenii pătimași și aprigi 
ai Donului, destinele lor tragice, 
vîltoarea evenimentelor revolu
ționare povestite de Șolohov ne 
sînt bine cunoscute. îi vom regăsi 
pe ecran, conturați cu aceeași 
plasticitate copleșitoare, pe Gri
gori Melehov și pe Aksinia sa, 
pe bătrînul Pantelei Prokofiev și 

1. O recunoașteți? E pătimașa Aksinia, așa cum i-a dat viață pe ecran actriț 
E. Bistrițkaia. 2. Aksinia cautA să-l convingă pe Grigori sâ fugă Împreuna 1 
lume (actorii P. Glebov și E. Btstrițkaia). 3. înainte de a ti executați de căti 
albi, comuniștii, cei mai buni fii ai Donului, trec convoi prin stanițA. 4. Uneor 
sc pare că voința părinților e mai tare decît dragostea. Grigori se va Însura c 
Natalia (actrița Zinaida Kirienko). 5. Stepan Astahov, soțul Aksiniei, își pedei 

sește nevasta pentru necredință.

pe blinda Natalia, j>e revoluțio 
narii Stockman și Mișa Koșevoi 
vom regăsi toată acea omenit 
tulburătoare și tot acel iureș a 
revoluției care a răsturnat așe 
zările neclintite de veacuri de p 
malurile liniștitului Don? Fie 
care dintre noi a dat — citind cai 
tea —- un chip și o mișcare pro 
prie personajelor, fantezia fiecă 
ruia dintre noi a construit casei 
căzăcești ale staniței Tatarski, i 
colorat apusurile de soare scăl 
dînd în ape roșiatice curgere: 
molcomă, grea, a Donului, fie 
care a imaginat încrîncenare: 
cumplită a revoluției și stingerea 
în convulsiuni, a vechii lumi ca
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.ce. Ne vom întîlni oare cu vi- 
unea lui Gherasimov, va trans- 
ite filmul bogăția conținutului 
eologic și politic al romanului? 
Emoția noastră e firească, dar 
ă gînaesc la cea cu care a pornit 
irghei Gherasimov să recreeze pe 
iran, în limbajul specific artei 
nematografice, eposul eroic al 
bonului liniștit". Trebuia să-l 
ivadă cu ochii omului zilelor 
oastre, să găsească personajelor, 
icurilor, faptelor petrecute, acea 
nagine sintetică și expresivă 
tre să poată oferi fiecărui spec- 
itor satisfacția de a și-o supra- 
une pe a sa proprie.
Serghei Gherasimov a reușit, 

oet al epopeii populare monu- 
lentale, el a construit pentru 
iran o operă de proporții cu a- 
evărat grandioase. Și nu era 
șor. Urmînd larga desfășurare 
pică a romanului, el a selecțio- 
at în așa fel episoadele și per- 
majele, încît linia subiectului 
1 nu fie frîntă și fărîmițată, 
voluția sinuoasă a personajelor 
ji eroii lui Șolohov au o necon- 
mită și subtilă mișcare inte- 
ioară) să fie fin și profund dezvă- 
aită, încît patosul de'.idei <și 
imțăminte al romanuluțvsă ;fie 
sspectat și transmis spectato- 
ului cu aceeași forță. La capătul 
elor cîteva ore în care ți s-a 
esfășurat prin fața ochilortrilo- 
ia, ai aceeași senzație de copiei 
ire pe care o încerci citind ro--,: 
nanul.

Se pare că fiecare artist î$i: 
re r operă a vieții sale, a cărei 
ealizare îl urmărește obsedant, 
1 consumă ani și ani. Cred că nu 
Teșesc dacă afirm că filmul „Pe 
Ionul liniștit" este opera vieții 
ui Gherasimov. O mărturisește 
le altfel și el: „Visam de multă 
'teme să realizez un film după 
cest roman. De cîte ori n-am 
iregătit cu elevii mei, la Institu- 
utul de Cinematografie, frag- 
nente din „Pe Donul liniștit"!

Exista un singur antecedent: 
ncercarea — interesantă în fe- 
ul ei — făcută prin 1930 de re- 
;izorii Preobrajenskaia și Pravov 
ie a ecraniza primul volum (pe 
itunci nici nu fuseseră încă scri- 
e celelalte), cu posibilitățile pe 
;are le oferea filmul mut alb- 
legru. S-a născut atunci o po
veste dramatică despre dragostea 
ui Grigori și a Aksiniei. Dar 
icest antecedent — deși merito- 
■iu — era insignifiant în corn; 
larație cu proiectele lui Serghei 
Sherasimov. Acesta a pornit să 
iareze pe ecran cronica marilor 
■ăsturnări și prefaceri revoluțio- 
lare petrecute pe malurile Do- 
aului, să picteze o largă frescă 
socială, înlăuptrul căreia să des
lușim destinul dramatic al eroi
lor, determinat de aceste eveni
mente. Și a luat pentru aceasta 
penelul muiat în sensibile și pas
telate culori al operatorului V. 
Rappaport, muzica pregnantă, cu 
leit-motivuri impresionante, a lui 
Iurii Levitan; a cutreierat prin 
orașele țării, căutîndu-și interpre- 
ții cei mai potriviți pentru cele 
30 de roluri principale și aproape 
100 de roluri secundare, a apelat 
la căzăcimea Donului și la Arma
ta Sovietică pentru scenele de 
masă. Și de astă dată Gherasi
mov s-a dovedit un curajos-: rolul 
lui Grigori Melehov a fost încre-

dințat unui tînăr debutant în ci
nematografie — Piotr Glebov — 
actor al teatrului moscovit „K. 
Stanislavski". Interpreta Natali- 
ei — sfioasa și blinda nevastă a 
lui Grigori — și ea la primul 
rol pe ecran, e încă studentă 
a Institutului de Cinematografie: 
Z. Kirienko. Pentru personajul 
ofițerului Listnițki a fost adus 
din Leningrad 1. Dmitriov; pen
tru cel al lui Mișa Koșevoi — 
G. Koreaghin din laroslavl; rolul 
lui Stockman e interpretat de cu
noscutul actor Oleg Iakov, iar 
cel al bătrînului Pantelei Pro
kofiev, de D. Ilcenko. Pe inter
preta Aksiniei, însă, o cunoaștem 
bine: e frumoasa Bîstrițkaia, pe 
care am văzut-o în „Poveste neter
minală". Cu această echipă ta
lentată, Gherasimov și-a început, 
în 1956, filmul.

Prima serie e un preludiu — 
dacă vreți — al desfășurării eve
nimentelor istorice, aparatul o- 
prindu-se prelung, atent, asupra 
psihologiei eroilor, asupra biogra
fiei lor, căutînd în specificul tră
săturilor lor pe cele ale epocii și 
germenii schimbărilor apropiate. 
Iată-1 pe Grigori Melehov: un 
flăcău chipeș, cu ochi subțiri și 
pătrunzători, cu nas puternic, 
acvilin, cu părul negru țîșnind 
buclat de sub șapca sa căzăceas- 
,că. Muncește aprig și cu plăcere 

? neascunsă, e. nepăsător și plin de 
Glyoie-bună', viața i se pare simplă 

și ușoară. îi place vecina sa, pă
timașa Aksinia, care nu prea duce 
casă bună cu bărbatul ei, și-i 
aține calea fără să socotească prea 
mult. De aici va izbucni focul 
care le va mistui amîndurora ini
mile: joaca se transformă într-o 
patimă de neînfrînt care o face 
pe Aksinia cea necredincioasă să 
se lase frîntă în bătăi de bărbat, 
care îl împinge pe Grigori să-și 

părăsească nevasta tînără și să 
fugă cu Aksinia, băgîndu-se slu
gă — el, mîndrul cazac înstărit — 
la boier. Războiul izbucnește și 
în sufletul lui Grigori Melehov 
începe acea luptă surdă, cumpli
tă, care îl va arunca — asemeni 
unei frunze — cînd de o parte, 
cînd de cealaltă a baricadei. Gri
gori caută adevărul, e .un fră- 
mîntat: dragostea lui pentru mun
că și ura lui instinctivă împotriva 
boierilor, realitățile crude pe care 
i le dezvăluie războiul îl duc 
spre bolșevici. Dar acea seculară 
poftă de pămînt și instinctul de 
proprietate îl întorc din drum 
și-l aruncă în brațele albilor. Gri
gori Melehov nu știe, pînă la 
urmă, să găsească adevărul și 
este un înfrînt. Premizele acestui 
tragic conflict lăuntric se for
mulează în prima serie, pentru 
ca ele să se afirme răscolitor în 
cea de-a doua: această parte a 
filmului, Gherasimov a conceput-o 
ca o evocare patetică, crudă 
uneori, a tumultului războiului 
civil și revoluției. Viața interioa
ră a personajelor — în afară de 
aceea a lui Grigori, mereu în 
prim-plan — relațiile lor de 
dragoste și familie rămîn pe din
afară, pentru ca să se revină 
asupra lor în ultima parte a fil
mului. Construcția trilogiei lui 
Gherasimov amintește de cea a 
unei simfonii ce se termină în 
acorduri grave, tragice, după ce 
a început senin și s-a continuat 
în zbucium răscolitor.

Filmul nu poate fi povestit. Tre
buie văzut. Ca și „Zboară coco
rii", el îți taie respirația,te în- 
fioară, te urmărește mereu. Ci
nematografia sovietică a dat din 
nou măsura valorii ei etice și es
tetice neasemuite.

Sanda FAUR
Grigori Melehov la mormîntul Aksiniei.



CEL DE AL TREILEA OCHI
ditorii din Occident au și ei 
necazurile lor. De pildă, cei din 
Statele Unite sînt lipsiți deocam
dată de producția „literară" a lui 
Carryl Chessman, cu profesia de 
bază gangster și cu domiciliul actual 
la Sing-Sing, unde de ani de zile 
ar fi trebuit să ia loc pe scaunul 

electric. Acest ciudat condamnat la moarte, 
care are toate șansele să moară de bună 
bătrînețe, își împarte timpul între litera
tura autobiografică și acțiunile juridice 
prin care își amînă executarea sentinței. 
Actualmente însă —- nu se știe din ce motive 
— paznicii îl împiedică pe mister Chessman 
să mai trimită editorilor săi prețioasele 
manuscrise, pricinuind astfel o pagubă se
rioasă editurilor care au cheltuit bani grei 
pentru lansarea lui Chessman ca autor de 
„bestsellers", cum se numesc în Occident 
cărțile producătoare de senzații tari — 
pentru cititori — și de bani grei, pentru 
editori.

în căutarea unui „bestseller"
In general, în lumea capitalistă se prac

tică pe scară largă sistemul lansării unor 
cărți cu titluri-bombă. De pildă, o carte 
lansată recent în America purta sub o sem
nătură feminină titlul foarte semnificativ: 
„Bărbații pe care i-am Cunoscut în pat.L"' 
Primele volume s-au vîndut la New, York 
în cîteva ore. Dar amarnică a fost dezamă
girea amatorilor de senzațional pornografic, 
cînd și-au dat seama că e vorba doar de o 
carte în care o experimentată soră de spital 
dă sfaturi competente în legătură cu îngriji
rea bolnavilor...

Se pare că nici „bestseller“-ul politic 
nu mai face parale. E drept că Sir Winston 
Churchill a cîștigat, ca autor de memorii, 
un milion de lire sterline. în schimb, domnul 
John Foster Dulles n-a avut nici un succes 
cu al său „Război sau pace", în care pledează 
pentru „războiul rece" și politica „p.e mar-. 
ginea prăpastiei". Se pare că oamenii preferă, 
în materie de literatură, „Război și. pace" 
de marele Tolstoi.

Un călugăr tibetan răscolește Apusul
Succesul editorial a trecut însă nu demult 

Atlanticul, încununînd un autentic „bestsel
ler" în Marea Britanie. E vorba tot de o

Cyril Henry Hoskins, alias „doctorul Kuan-Suo", 
alias Lobsang Rampa, fals medic, magician, ghi

citor ți... adevărat escroc.

lucrare autobiografică, intitulată „Al treilea 
ochi". Titlu într-adevăr „senzațional" într-o 
lume care îndeobște se mulțumește doar cu 
doi ochi. Subtitlul era și mai senzațional: 
„Autobiografia unui lama tibetan". Autorul: 
Lobsang Rampa.

Lansată cu o imensă reclamă, cartea 
acestui călugăr tibetan a făcut senzație’, 
închipuiți-vă și dv.: la vîrsta de opt ani, 
relata autorul, i s-a făcut o incizie în osul 
frontal, pentru a i se împlîntă faimosul 
„ochi magic" cu ajutorul căruia se pot vedea 
și cerceta sufletele muritorilor de rînd. Cartea 
lui Lobsang Rampa, plină de zboruri pe 
zmei, metempsihoză și alte asemenea rela
tări, a cîștigat imediat favoarea unui public 
exaltat și însetat de misticism și exotism, 
în cîteva luni, „Al treilea ochi" a fost tradus 
în 14 limbi, în sute de mii de exemplare. 
Numai versiunea germană, publicată în edi
tura R. Piper din Miinchen, a avut un tiraj 
de 80.000 de exemplare!

Călugărul tibetan a găsit entuziaști admi
ratori — și în ziare au apărut cronici foarte 
savante și mai ales foarte favorabile. Mulți 
cititori, pînă atunci mulțumiți cu cei doi 
ochi pecare-i aveau de la natură, au început 
să jinduiască după cel de-al treilea. Sheila 
Rouse, soția unui maior britanic, și-a părăsit 
domiciliul conjugal pentru a viețui alături 
de misteriosul „lama tibetan" — de altfel 
însurat.

Patru ochi văd mai bine decît trei.».
Din nefericire pentru Lobsang Rampa, 

există ambițioși care au pretenția să vadă 
limpede chiar și eu doi ochi. Așa cum au 
făcut-o austriacul Heinrich Harrer și engle
zul Marco Pallis, ambii buni cunoscători ai 
Tibetului, pe care l-au străbătut mai mulți 
ani și l-au descris în cărți documentate. 
Respectivii au descoperit de la prima lectură 
că Lobsang Rampa își cunoaște în mod foarte 
defectuos țara de baștină, atribuind tibeta- 
nilor obiceiuri ce aparțin altor popoare, 
descriind temple, și orașe cu totul fanteziste. 
Iar în ce privește informațiile exacte, cartea 
Iui Lobsang Rampa le împrumuta indelicat 
din înseși cărțile lui Harrer, Pallis și ale 
autorului indian Subhas Chandara Das. 
Cît despre; relatările eronate, nici acestea 
nu-i aparțineau, întrucît erau și ele copiate 
din cartea de foarte dubioasă autenticitate 
a unui anume Rawizc.

în fine, un anume Burgess, fost inspector 
la Scotland Yard, a fost pus să dezlege întreg 
misterul. Demnul' urmaș al lui Sherlock 
Holmes și-a dus repede la capăt misiunea 
încredințată, reușind să strîngă toate pro
bele necesare , și să aibă, pînă la urmă, o 
discuție lămuritoare — între cinci ochi! — 
cu misteriosul lama. Și astfel, lumea a aflat 
că celebrul călugăr tibetan s-a născut în mod 
banal la Plypmton, în bătrîna Anglie, și că 
nimeni nu l-a înzestrat cu un al „treilea ochi", 
ci doar cu numele de Cyril Henry Hoskins. 
Fără nici o meserie avuabilă în fața justiției, 
mister Hoskins era cunoscut pînă nu demult 
sub numele de „doctorul Kuan-Suo“ și se 
îndeletnicea cu practica ilegalăa medicinii, 
magiei, crhicitului etc.

Un suflet, tibetan „împrumută" un 
trup englez

Descoperirea identității reale și autentic 
britanice a lui Lobsang Rampa a provocat 
scandal. Editorii s-au spălat pe mîini, măr
turisind că și ei au avut la început „oarecari 
îndoieli". îndoieli care, desigur, dispăreau

Invitație la 
actualitate

Unui prieten, poet —

Ți-e versul plin de inorogi, vărgure, 
Și flăcări lungi la capăt de comori, 
De contemplarea cerurilor pure 
In care se rotesc sihaștri sori.

Câți poezia timpului în stele 
Ori in vibrația florii de cais, 
Cînd ea, se naște simplu, Ungă schele, 
în oameni, ori in sensul unui vis.

Te-ncintă geana zărilor — senină, 
Dar ai uitat se vede — și-asta-i trist 
Că fiecare pas către lumină
A fost plătii cu singe comunist.

Victor MAȘEX

Țărm natal
Rostogolite valuri, purtînd la mîini brățări, 
Întind albastre palme spre malul auster; 
în joacă, pescărușii trag linii lungi pe cer 
Și taie necuprinsul din cele patru zări.

Vrăjit, ca-n epopeea bătrînului Homer 
Aud vibrînd pe mare fantastice chemări 
Și caut printre valuri să deslușesc cărări 
Spre porturi ce o clipă se-aprind in gind și

Din virful stincii negre, prietenă cu vintul, 
îmbrățișez întinsul și marea de azur 
Iar gindurile mele, părind c-au prins contur 

Ca mii de iole albe incercuiesc pămîntul — 
Și se întorc la țărmul acestui nou ocean 
Ivit pe hdrtal țării: pămîntul dobrogean.

Stal lan F

pe măsură ce încasările creșteau. Iar autorul 
a încercat să-și apere mai departe calitatea 
de „lama tibetan", declarînd că în 1948 
sufletul său a „împrumutat" trupul unui 
cetățean al majestății sale-britanice și că 
atunci și-a jurat... să uite limba tibetană. 
Aceasta i-a întărit desigur trupului său 
englez capacitatea de a se bărbieri în limba 
engleză despre Tibet, de a încasa onorarii 
engleze și de alte naționalități.

; ★

Așa s-a sfîrșit cariera unui „bestseller*4. 
Cyril Henry Hoskins, alias Kuan-Suo, alias 
Lobsang Rampa este astăzi renegat cu ve
hemență de foștii săi admiratori.

Deși nimeni nu-i poate contesta, lui și 
editorilor săi, existența celui „de-al treilea 
ochi" — ochiul capabil să descopere „la sigur" 
pe naivii gata să cumpere orice maculatură 
zgomotos lansată sub banderola promițătoare 
„bestseller!“. Dar din fericire există din ce în 
ce mai puțini naivi care să creadă că un 
englez înzestrat cu talent de escroc poate 
fi un lama tibetan, sau că un John Foster 
Dulles poate fi un apostol al păcii.

A. T. RĂZVAN



O®

inginerul Pan Teorto- 
rescu în mijlocul co
laboratorilor $i buni
lor sii prieteni. Brei- 
dung Gexa și Neu 
Francisc: „Grupul ce

lor trei'-

IO a MUZA de E. DASCMU
Fotografii de S. STEINER

Îmi închipuiam — pînă mai 
ieri — că ceea ce îl definește pe 
inventator este mintea. O minte 
ascuțită, născocitoare, și gata. 
Mi-am schimbat puțin părerea. 
Cred, anume, că adevăratul inven
tator este def init de formula: cap+ 
inimă. O inimă arzîndă, ca atînă- 
rului inginer timișorean Dan Teo- 
dorescu, de pildă. O inimă nu 
numai cutezătoare, ci și lirică; 
o inimă care prelucrează calcule 
magnetoionice și nucleare, trans- 
formîndu-le în vibrație poetică. 
Sau — știu și eu — poate că e 
invers... Nu pot și nici nu vreau 
să-mi imaginez că fără o astfel 
de inimă se poate inventa, după 
patru ani de la absolvirea insti
tutului, o mașină de mare utili
tate; că se poate căpăta, după 
alți doi ani, premiul de stat; că 
se poate primi consacrarea pentru 

o altă invenție, la un tîrg inter
național de peste hotare; că, în 
sfîrșit, fără o asemenea inimă, 
poți făuri visuri de viitor ca 
acelea pe care le făurește Dan 
Teodorescu.

Nu m-am mirat de fel cînd 
Dan Teodorescu mi-a mărturisit 
că muzic^^ste cea de-a doua 
lui pasiune. Inventatorul trebuie 
să fie un om inspirat. Mai ales că 
cea de-a 10-a muză — a invenți
ilor — nu figurează încă în nici 
o mitologie...

O condiție ireductibilă: Timișoara

Așadar, Dan Teodorescu a ab
solvit Institutul Politehnic din 
Timișoara în anul 1951. Intenția 
lui fermă era să se stabilească 
în orașul frumoșilor ani ai stu
denției. Dar Comisia Guverna
mentală de repartizare a absol

venților, impresionată pesemne 
de conținutul caietului cu cali
ficative al absolventului nostru, 
a hotărît rapid și definitiv: In
stitutul de Cercetări și Proiec
tări Electrotehnice din Bucu
rești. Rapidă și definitivă fiind 
hotărîrea Comisiei, proaspătului 
inginer nu i-a mai rămas decît 
să-și înregistreze în carnețelul cu 
„proiecte de viitor" dorința de a 
redeveni timișorean. Pînă atunci, 
însă, urma să-și facă datoria de 
cercetător al institutului din 
București. Și și-a făcut-o.

A prezentat proiectul său pen
tru construirea unei mașini de 
echilibrare pe cale electrică a 
rotoarelor mici, știute fiind (ști
ute de specialiști, se înțelege) 
marile dificultăți pe care le pre
zintă echilibrarea rotoarelor pe 
cale mecanică. A fost întrebat 

atunci ce anume îi trebuie pen
tru a-și experimenta proiectul. 
A răspuns lapidar: Timișoara. A- 
colo, la fabrica „Electromotor", 
unde-și făcuse practica studen
țească, acolo unde cunoscuse ma
șinile și se împrietenise cu oa
menii, acolo vedea el condițiile 
ideale, mediul tehnic și „psiho
logic" cel mai potrivit pentru 
însuflețirea proiectului său. Și 
s-a întors la Timișoara.

Grupul celor trai

Zestrea pe care a primit-o din 
partea direcțiunii Electromoto
rului l-a mulțumit pe inginerul 
Teodorescu. A căpătat două aju
toare, așa cum și le dorea el, 
pe Breidung Geza și Neu Fran
cisc, strașnici tehnicieni și exce- 
lenți tovarăși; a căpătat o încă



pere, nu prea mare, dar potrivită 
scopurilor, și uneltele trebuin
cioase. In plus, i s-a pus la dis
poziție ...tot restul fabricii, pen
tru ceea ce ar mai avea nevoie.

Pe ușa încăperii a apărut o 
firmuliță cu o indicație vagă: 
„Grupul de cercetări", iar înăun
tru, în încăpere, s-au instalat 
planșete, mașini, aparate, usten
sile etc. Apoi... Apoi s-a con
struit, conform proiectului ingi
nerului Dan Teodorescu, prima 
„mașină de echilibrat cu cadru 
electric**, invenție romînească.

Eh — vor fi spunînd cei trei 
—ce ușor le e gazetarilor ăstora 
să treacă dintr-un condei peste 
nopțile noastre nedormite, peste 
dureroasele neliniști, peste reluă
rile din nou și din nou — uneori 
epuizante — ale experiențelor, 
peste truda fiecărui pas făcut 
înainte, peste clipele amețitoare 
ale triumfului...

Da, aveți dreptate, dragi to
varăși, dar vedeți... ar încăpea 
oare într-un reportaj tot ceea ce 
ar trebui scris despre strădaniile 
voastre?

★
Ajutat de tovarășii săi, ingi

nerul Teodorescu și-a continuat 
cercetările și experiențele. Ei 
au trecut la aflarea de căi noi 
pentru echilibrarea rotoarelor

Delegat al regiunii Timișoara la Conferința Națională a 
mișcării pentru pace din R.P.R,

Cil de utile pot fi carturile nnui bătrînt Dan Teodorescu 
nu le disprețuiește niciodată.

mari; de data asta s-au oprit 
la soluții oferite de electronică 
S-a născut astfel un aparat elec
tronic — invenție romînească, cu 
utilizări practice în industria' 
grea. Iată deci că imensele ro 
toare ale turbinelor și turbo- 

generatoarelor nu vor mai trebui 
să fie transportate pentru echi
librare la Reșița, pentru ca, la 
înapoiere, să se dezechilibreze din 
nou. din pricina șocurilor trans
portului. Și încă un „amănunt**: 
ia tîrgul internațional din Leip

zig (1956) aparatul a cunoscut un 
grandios succes.

Din carnețelul cu proiecte de ...pro
iecte

Carnețelul ăsta este de fapt 
doar o invenție a mea. Proiec-

de Maria ROMAN

Capitolul XIII.
(Urmare din numărul trecut)

„Sfîntul Nicolae" se apropie de pori pe la miezul nopții. Deși nu se 
deosebea cu nimic de celelalte vase de transport de mic tonaj care brăzdau 
mările interioare aducind din insule mărfuri, în special alimente, se întîm- 
nla adeseori ea acest vas să circule numai noaptea, astfel că intrarea și 
ieșirea lui din radă nu erau consemnate în registrul Comandamentului 
Portuar. De altfel, nici nu ancora de obicei Ia debarcaderul comun. In seara 
aceea căpitanul îndreptă vasul sare golful natural format de coasta pustie, 
la distanța de vreo doi kilometri de portul principal.

Pe țărmul apusean al golfului se vedeau umbrele unor oameni care, 
probabil, așteptau vasul, deoarece de îndată ce acesta se ivi, se adunară 
laolaltă.

Căpitanul, un scundac păros cu capul nefiresc de mare, dădu comenzile 
pentru ancorarea vasului la o mică depărtare de intrarea în golf. După ce 
ancora fu fixată, strigă:

— Ciungule! Coborîți barca!
Un marinar înalt, osos, cu o singură mină, se apropie de el. Era 

telegrafist, dar multă vreme preferase meseriei lui pe aceea a pescuitului 
cu dinamită. In timpul uneia din ieșirile în larg periculosul „năvod" explo
dase înainte de a fi lansat în mare și telegrafistul își pierduse o mină. După 
ce zăcuse cîteva luni la spital, se apucase de trafic de „carne vie". Era „fur
nizor* al tavernelor rău famate din port. Abia în timpul ocupației hitlerisle 
ciungul devenise telegrafistul vasului „Sfîntul Nicolae", reluîndu-șî vechea 
meserie, trădată odinioară. De altfel oricare dintre ceilalți șase membri ai 
echipajului se putea de asemeni lăuda cu o carieră la fel de complicată.

— Bine, șefule, dar ce facem cu Frank? S-a lovit la încărcat și nu 
poate să vîslească.

— Ia pe altcineva.
Fără să mai aleagă, ciungul se întoarse spre un marinar care ieșise 

și el pe punte și privea atent spre golf:
— Mă asasinule, vii cu noi... Aruncă barca!
Ajutat de un alt marinar, asasinul, un tînăr de vreo douăzeci și 

cinci de ani, coborî barca și apoi sări în ea, urmat de căpitan și de ciung, 
începu să vîslească. îndreptîndu-se spre micul far a cărui lumină pslpîia 
într-o extremitate a golfului.

— Nu văd prea multă mișcareA-spuse uimit căpitanul, după ce se mai 
apropiaseră. Unde-cr fi camioanele?

Citeva minute mai tîrziu, ci nd barca acostă la mal, alergară spre ea 
trei oameni, dintre care unul îmbrăcat în uniformă de colonel al armatei 
hitleriste. Colonelul, asociatul lui Roni, îl procura acestuia autorizațiile de 
aducere a alimentelor și, pentru ca operația să se faeă în cea mai deplină 
siguranță, venea personal în port ori de cîte ori se descărca vasul.
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Căpitanul sări primul pe țărm, întrebînd:
— Dar camioanele n-au venit?
— N-au venit—confirmă nervos colonelul.
— De ce? Nu descărcăm?...
— Trebuie să plecați imediat-îl întrerupse colonelul. Nu puteți ră- 

mtne tn golf. Astăzi vine aici o unitate de geniu.
— Atunci să ancorăm tn port-propuse căpitanul.
— în port!?-exclamă colonelul, ridicînd brațele spre eer. Vrei să 

pierdem și vasul, și marfa? Și adăugă după o clipă de gîndire: în orice caz, 
acum plecați. Deocamdată n-avem încotro. Vă duceți în port și rămtneți 
acolo ctt se va putea, adică pînă mîine seară.

— N-am nici acte de intrare!...-ridică din umeri căpitanul.
Colonelul scoase dintr-un buzunar o autorizație.
— V-am pregătit totul.
— Dar ce s-a întîmplat? —insistă căpitanul.
Colonelul se aplecă la urechea lui și-i șopti ceva. După aceea se 

salutară.
— Dă-i bătaie, băiete! —ti strigă căpitanul, asasinului, în timp ce sărea 

în barcă.
★

A doua zi dimineață Alex se hotărî să se ducă la Roni. Fiind acolo, 
avea mai multe șanse să afle ce se petrecea cu Helene.

Nora, care venise să-i deschidă, îi spuse că Roni nu era acasă. Alex 
se gîndi să profite de ocazie și să umble în casa de bani. De cînd descoperise 
cifrul, o deschisese de mai multe ori și aproape de fiecare dată găsise ceva 
care-1 interesase. Imediat ce se convinse că Nora se întorsese tn camera ei, 
intră în birou și deschise casa. După eîteva minute de investigație nimeri 
peste un dosar, tn care se aflau: lista cu localitățile tn care se deplasau agenții 
rețelei și instrucțiunile cu privire la cifrul acestora. Dacă fraza convențio
nală era aceeași pentru toate posturile de emisie și recepție, tn schimb 
cheia se modifica de la post la post. De asemeni, instrucțiunile arătau că 
grupul-cheie variază în funcție de dată, cu specificația că numărătoarea zi
lelor se face invers, adică de la 31 decembrie spre 1 ianuarie.

Alex luă hîrtiile și se duse în bibliotecă, cu intenția de a scoate copii 
după ele. Dacă Roni s-ar fi tntors între timp, n-ar mai fi fost chip să le pună 
înapoi în casa de bani, ci ar fi trebuit să aștepte un nou prilej de a umbla 
nestingherit în birou. Termină totuși treaba înainte de întoarcerea Ini Roni. 
Scrise un bilețel pentru Helene, în care încerca s-o liniștească, asigurînd-o 
de prietenia și devotamentul lui și, în timp ce trecea prin hol, i-1 strecură 
repede sub ușă. După aceea urcă în odăița de la mansardă și, punîndu-și 
casca ta ureche, se așeză lîngă fereastră să aștepte. O oră mai tîrziu, auzi 
în cască țîrîitul caracteristic. Cineva ridicase receptorul și forma un număr. 
Era Roni, care sunase la Todor, ca să-1 convoace pentru aceeași seară, la 
ora 8.

Alex își aminti hotărîrea pe care o luase în legătură cu Todor. Trebuia 
să-l pună la curent cu ceea ce se pregătea, pentru că altfel această întrevedere 
ar putea să-i fie fatală. își scotea tocmai casca, cînd i se păru că telefonul 
sună. Puse casca înapoi la ureche și surprinse următoarea convorbire:

— Salut căpitane. S-a întîmplat ceva?
— Da, domnule Roni, și chiar foarte grav...
— Anume?
— Știți, marinarul acela suspect... Am fost nevoit să-l pun la arest... 

Trecură citeva secunde de tăcere, după care Roni întrebă:
— Unde ești?
— In port...—răspunse căpitanul.
— Bine,așteaptă acolo... îți trimit eu mașina mai tîrziu... Să-ți ajute 

telegrafistul vasului... Fiți cu băgare de seamă, să nu afle ceilalți marinari...
Apoi Roni închise. Convorbirea îl neliniștise pe Alex. Vasăzică au 

pus mîna pe un marinar de pe „Sfîntul Nicolae"-le-or fi vrtnd de la el? După 
cum înțelesese, Roni avea de gînd să se ocupe el Însuși de bietul om...

în clipa aceea, Alex auzi venind dinspre scară un sclrțîit ușor. Sări 
de pe scaun, ascunse casca într-un sertar și începu să tragă divanul spre 
peretele dinspre magazie.
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tele de viitor ale lui Dan Teo- 
dorescu sînt în el; circulă prin 
arterele lui o dată cu sîngele, îi 
stimulează gîndirea și-i înfier- 
bîntă inima. De pe acum, proiec
tul lui de construire a unui gene
rator de înaltă frecvență pe un 
principiu nou, magnetoionic, este 
în curs de experimentare cu bune 
rezultate. Mașina va fi utilizată 
în curînd — personal n-am nici 
o îndoială! — în industria meta
lurgică și siderurgică, la prelu

crarea metalelor prin ultrasu
nete.

— La ce altă invenție vă mai 
gîndiți? — l-am întrebat (eram 
convins că se mai gîndește cel 
puțin la încă una).

— La un termogenerator ionic. 
0 metodă nouă de transformare 
a căldurii în energie electrică, 
cu aplicații directe la energia 
nucleară. Dar...

— Dar?...
— Proiectul întîmpină încă se 

rioase rezistențe. Specialiștii s-au 
împărțit în două: unii îmi aprobă 
proiectul, alții îl neagă; iar expe
riențele, atît de costisitoare, nu 
le pot face fără avizul specialiș
tilor. Nădăjduiesc, totuși... Știți, 
atunci cînd o lucrare stîrnește 
dispute între critici, lucrarea res
pectivă are multe șanse...

Am să-mi permit să-l corectez 
pe Dan Teodorescu. El nu nădăj
duiește numai. El crede. Crede 
cu tărie în valabilitatea și via
bilitatea proiectului său,* așa 
cum crede în știință. Crede nu 
numai cu mintea, ci și cu inima. 
Nici mintea, nici inima nu l-au 
înșelat pînă acum vreodată...

Sa existe oare și... a. ii-a muză?...

Moment muzical...

Nu l-am auzit pe Dan Teodo
rescu cîntîșd la pian. Și rău îmi 
pare. îmi închipui că în inter
pretarea lui se împletesc robus

tul cu duioșia, energicul cu sen
sibilitatea, într-un tot armonic 
ca și construcția sufletească a 
talentatului inventator.

Aproape imediat ușa se deschise și în pragul ei apăru Roni.
— Ei, cum merge, Alex?—spuse în loc de salut.
— Bine, domnule Roni. Caut și eu un loc potrivit pentru divan. 
Roni examină camera cu o privire critică.
— Nu e rău aci —aprecie el și se așeză pe scaunul de lîngă măsuță. 

Am venit să văd cum te-ai instalat... Sper că pereții n-au igrasie...
— N-au, nu vă faceți grijă pentru mine-spuse Alex.
își cercetă atent șeful. Părea abătut. Se vedea cit de colo că pentru 

altceva venise el aici.
După ce șezu cîteva clipe privind în jur, Roni se ridică.
— Mă duc... Lasă că noi doi lucrăm bine oricum-zîmbi el și porni 

spre ușă. Apoi, ca și cînd și-ar fi amintit deodată ceva, se întoarse spre Alex: 
A da! O cheie de la școală e la tine, nu? Ar fi bine s-o iau...

’ în primul moment, Alex voise să-i dea cheia, apoi însă se răzgîndi: 
Vasăzică pentru cheie a venit... Da' la ce-i trebuie?"

” _ Nu-i la mine. I-am predat-o lui Todor-minți.
— Păcat — spuse Roni. Mi-o ceruse noul locatar. Știi, s-a închiriat 

casa... Eb, nu-i nimic. Tu nu mergi?
— Mai stau puțin pe-aci.
— Bine, fă cum vrei—conveni Roni, ieșind.
Un sfert de oră mai tîrziu pleca și Alex; se ducea să-1 caute pe Aii, 

ca să-i predea listele cu deplasări și cifruri și să-i aducă la cunoștință ulti
mele evenimente: sechestrarea fetei și închiderea marinarului de pe „Sfîntul 
Nicolae". Faptul că Roni îi ceruse cheia apartamentului în care funcționase 
școala se explica într-un singur fel: avea probabil de gînd să țină provizoriu 
acolo pe unul dintre suspecți, sau chiar pe amîndoi.

Devreme, după-masă, Alex îi telefonă lui Todor din oraș. Abia după 
ce ieși din cofetăria de unde-1 chemase, înțelese în ce primejdie se băgase. 
Dacă Todor nu venea la Roni, era bine, însemna că ținuse seamă de aver
tismentul său și se ascunsese. Dar dacă venea, totuși? în acest caz, va în
cerca desigur să cîștige încrederea șefilor. Și Alex se temea că Todor bănuie 
cine l-a anunțat. în sfîrșit, tot nu mai avea cum să împiedice mersul lucrurilor. 
Deocamdată cel mai bun lucru era să-l caute pe Aii, de care nu dăduse de 
dimineață. Pe urmă o să se așeze la pîndă pe undeva, în apropierea casei lui 
Roni, să vadă dacă Todor vine sau nu... Cît despre marinar, înainte de ve
nirea nopții n-o să-l scoată de pe vas, așa că mai era timp...

La ora opt fix, după ce așteptase douăzeci de minute ascuns într-un 
gang, Alex văzu silueta legănată a lui Todor îndreptîndu-se în grabă spre 
casă lui Roni. Băiatul îngheță. Dacă nu s-ar fi bazat pe ceva, Todor n-ar 
fi riscat, după avertismentul primit, să vină la Roni. Era pentru el cel mai 
bun prilej să folosească și ciorna buletinului de știri, uitată pe masă. Alex se 
zbătea între două soluții: una — sigură — ar fi fost aceea de a scoate revol
verul și a trage; mai era însă și o alta, care ar fi putut însă să-l coste 
capul: să se ducă cu Todor sus și să încerce să evite producerea dezastrului.

Duse mîna la buzunar. Atingerea metalului îl înfioră. îi era imposibil 
să facă una ca asta. La urma-urmei, a avut întotdeauna noroc. Chiar în 
clipa aceea însă auzi o împușcătură și vocea îngrozitoare a lui Todor stri- 
gînd: „Alex!... Alex!..." Imediat însă urmară încă două împușcături, una 
după alta. încremenit, Alex privea scena. înainte ca vreunul dintre trecătorii 
alarmați de împușcături să apuce să se dezmeticească, dintr-o mașină 
oprită la colț, cu motorul în mișcare, sări cineva și se apropie alergînd de 
omul prăbușit pe trotuar. Se aplecă peste el și-i scoase ceva dintr-un buzunar 
al hainei. Mașina pornise șl venea încet, cu o portieră deschisă, spre cel 
ce-1 scotocea pe Todor. Alex îl recunoscu pe Toni, abia cînd acesta sări 
din mers în mașina care, luînd viteză, dispăru la prima întretăiere de străzi.

Un cerc de curioși se adunară imediat în jurul mortului. în timp ce se 
îndrepta Intr-acolo, Alex încercă să reconstituie scena. Todor venise, în 
pofida avertismentului. Ia întîlnirea cu Roni. Toni, care-1 aștepta în mașina 
oprită la colț, a tras de cum l-a văzut. Todor n-a căzut de ia prima împușcă
tură și,zărindu-l pe Toni, strigase numele lui Alex, cu intenția de a-1 denun
ța. Strigătul acesta nu putea să-i fie adresat declt Iui Toni și el însemna: 

Nu mă ucide! Alex este acela în care nu trebuie să aveți încredere 1“
Alex își făcu loc printre trecătorii care se îngrămădeau. Lumea comenta: 

— O fi un trădător.
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— Cine știe?... Poate e de-al nostru...
— N-are nici un act la el. L-au căutat prin buzunare și uite ce-au 

găsit... Un buletin de știri...
— Ascundeți foițele acelea — spuse cineva.
Alex își recunoscu ciorna. Avea acum cea mai bună dovadă că Todor 

venea la Roni ca să-l trădeze. Propria lui mîrșăvie îl împinsese spre moarte. 
Bietul dobitoc! Alex simți totuși pentru el un fel de milă amestecată eu 
dezgust. în același timp se întreba: „dacă totuși Toni auzise ultimul strigăt 
al profesorului?" Pericolul nu era încă complet înlăturat.

O bătrînă propuse, clătinînd din cap:
— Măcar să-I ducem să-1 înmormîntăm creștinește...
N-apucară însă să-l ia de acolo. De departe, se auzeau sirenele moto

cicletelor poliției. Alex se îndepărtă repede. O luă spre școală.
★

... Asasinul vîslea fără chef, preocupat de discuția din golf. De 
ce nu-i lăsa oare neamțul să descarce marfa? Din ce motiv nu trebuia vasul 
să rămînă în port mai mult de o zi? Să se fi descoperit cumva că făceau 
contrabandă? Și chiar dacă ar fi fost așa, ceea ce era puțin probabil, inci
dentul s-ar fi soldat cel mult cu mituirea a încă unui ofițer superior, 
și nicidecum cu asemenea măsuri.

— Cedracu'? Nu mai știi să vîslești? —îl smulse deodată din glodurile 
lui vocea supărată a căpitanului.

Asasinul tăie energic apa cu vîsla stingă, îndreptând barca.
După ce se suiră pe vas, căpitanul îl luă la o parte pe ciung și li 

șopti: „Ce-i cu asasinul? Unde i-o fi capul? Vezi, ai grijă de el".
Apoi strigă spre echipaj:
— O să intrăm în port. Toată lumea rămîne pe vas!
O dată manevrarea și acostarea vasului terminate, echipajul coborî 

în dormitor. Ordinul nu deranjase pe nimeni. La urma urmelor, la ora asta 
marinarii nici n-aveau ce căuta în port. Nu se vedea nicăieri vreo lumina, 
cîrciumile se închiseseră de mult, iar în afară de nemți, care făceau paza, 
nici o umbră de om nu se zărea în portul pustiu. Numai asasinul rămăsese 
pe punte. Sprijinit de balustradă, privea gînditor.

Nu cu mult "a urmă, acest tînar era încă scafandru pe vasele unui 
negustor de bureți. în regiunea aceea fundul mării fiind acoperit cu această 
vietate mult căutată, în timpul sezonului rămîneau cu lunile în larg. într-una 
din ieșiri, ud rechin ucisese un scafandru. Deși asemenea nenorociri 
se petreceau destul de des pe acolo, tînărul, nou în meserie, asistase pentru 
prima oară la o astfel de scenă. Și-1 mai obseda și acum imaginea bulelor 
de aer care urcau pocnind ușor spre suprafața mării, de parcă ar fi cerut 
ajutor; și nu era în stare să-și șteargă din priviri dîra de sînge care vopsea 
spuma valurilor, după ce totul se terminase. A doua zi, în timp ce și el se 
cufunda, avea impresia că vede peste tot în jur rechini. Chiar și peștișorii 
cei mici, care mișunau în apă, căpătau în imaginația Iui proporții uriașe. 
Pescuise vreo trei bureți mari, cînd deodată văzu cum se năpustește spre el un 
rechin. Năucit de groază, abia apucă să tragă cuțitul și să lovească, dind 
în același timp semnalul să fie ridicat. îl scoaseră mai mult mort declt viu. 
Povestea în neștire că a fost atacat de un rechin și că a înfipt cuțitul în 
el. Cînd, peste cîteva clipe, scafandrul care coborîse în urma lui fu scos la 
suprafață rănit de moarte, toți înțeleseră ce s-a întîmplat: sub impresia 
întâmplării din ajun, tânărul, orbit de spaimă, își luase tovarășul care se 
apropia de el drept un rechin. Omul muri după cîteva ore. Nu-1 dădură pe 
mina poliției pe vinovat: „Ajunge un mort", își spuneau cu toții. Doi dintre ei 
il puseră, așa amețit cum era^ într-o barcă, cu mica Iul boccea Ungă el 
și,după ce vîsliră tăcuți toată noaptea, îl debarcară în port, unde-1 dădură 
în grija cuiva. De atunci, nicăieri nu putuse să-și mai găsească de lucru. In 
cele din urmă ciungul dăduse peste el și, gîndindu-se că porecla îl arăta 
tocmai potrivit pentru îndeletnicirile vasului „Sfîntul Nicolae", îl angajase. 
Cînd văzuse restul echipajului și pricepuse la ce treburi murdare era folosit 
vasul, tînărul voise să plece; in cele din urmă, însă, rămăsese pentru ca 
să poată ține la curent Frontul de Eliberare cu cele ce se petreceau pe vas.

(Va urma)
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ÎN LEGĂTURĂ CU O ANCHETĂ
Timp de cîteva săptămîni revista 

„Tribuna11 din Cluj a dat publicității 
răspunsurile unor cunoscuți autori dra
matici, regizori și critici teatrali, Ia o 
anchetă privitoare la situația teatrului 
nostru contemporan. De la bun început, 
trebuie să precizăm că ancheta n-a 
abordat problema cea mai importantă 
a dramaturgiei romînești: problema rea
lismului socialist. Adesea, din această 
pricină, ancheta s-a împotmolit în 
chestiuni mult mai puțin importante, 
ca de pildă: cum se poate moderniza 
spectacolul antic și clasic, sau care e 
raportul dintre rutină și îndrăzneală 
etc. Totuși, în răspunsurile lor, unii 
dintre participanții la discuție, ca 
Aurel Baranga, Horia Lovinescu, Vicu 
Mîndra ș.a. s-au dovedit sincer preocu
pați de destinele teatrului nostru. Ceea 
ce nu se poate spune despre alții, ca 
Radu Stanca, de pildă, care îndeamnă 
oamenii de teatru să-și amintească de 
prăfuita „Poezie a depărtării", de Dui- 
liu Zamfirescu. In răspunsurile ei la 
întrebările revistei, Ana Novac mini
malizează sarcina majoră încredințată 
de partid scriitorilor, aceea de a ataca 
de pe pozițiile marxist-leniniste pro
blemele contemporaneității. Ana Novac 
se folosește de coloanele „Tribunei" 
pentru a respinge de fapt criticile drepte 
aduse piesei sale „Ce fel de om ești 
tu", care deforma grosolan realitatea 
zilelor noastre. Pentru Ana Novac a 
oglindi prezentul, efortul creator al oa
menilor muncii pentru construirea so

cialismului, este un act îndrăzneț, pen
tru că... „te expui la toate „limitele", 
neplăcerile și riscurile inerente acestuia" 
(adică ale reflectării prezentului — 
n.a.). Discutând într-un limbaj echi
voc, Ana Novac evită să-și facă auto
critica pe care o așteaptă spectatorii 
decepționați și indignați de o piesă care 
pune intr-o lumină falsă viața noastră.

Lipsite de spirit autocritic ni s-au 
părut și răspunsurile lui Horia Deleanu. 
„îmbunătățirea situației generale pe 
acest tărîm — scrie Horia Deleanu — 
ar trebui să pornească de la repetarea 
unui adevăr poncif al (!), care este to
tuși destul de des uitat: repertoriul con
stituie baza existenței artistice a tea
trului". Dar oare nu același Horia De
leanu, în calitate de redactor șef, a 
permis luni și chiar ani de-a rîndul, 
ca revista „Teatrul", pe care o conducea, 
să se eschiveze de la o adevărată și 
susținută luptă pentru înnoirea reper
toriului? Oare nu în această revistă 
au apărut atâtea articole scrise într-un 
stil pretențios, aproape neinteligibil, 
care cu greu s-ar putea crede că au fost 
de vreun folos dezvoltării mișcării 
noastre teatrale?

Ancheta „Teatrul-azi" a mers, în ge
neral, alături de problemele principale. 
Cele „cîteva concluzii" ale revistei clu
jene sînt insuficiente și palide, în ra
port cu amploarea fenomenului teatral 
actual. ,

Te?u MltCOVEANO

LITERARC 0 H S E n R
a fost decernat marelui 
povestitor german.

Arnold Zweig reprezintă 
în literatura mondială un 
exemplu mare de consec
vență, De la primele poves
tiri apărute prin 1909 și 
pînă azi, la vîrsta de 75 

ani, A. Zweig a stat de 
strajă unui ideal scump tu
turor popoarelor: pacea. 
Servind acest ideal, Zweig 
a pornit de la o întrebare 
care La frămîntat toată 
viața: „Cum de a fost 
posibilă trecerea de la pa

cea în care am crescut, la 
războiul în care am devenit 
bărbați?" Răspunsul nu a 
venit nici ușorși nici dintr-o 
dată. Scriitorul a trebuit 
să descopere antagonismul 
de neîmpăcat care stăpî- 
nește societatea capitalistă, 
în care tendințele rapace 
de acaparare, naționalis
mul, șovinismulși fascismul 
au zdrobit cu brutalitate 
idealul mulțimii și au in
staurat domnia distruge
rii, în locul aceleia a crea
ției și construcției. Cum a 
decurs acest proces, ni l-a 
descris Zweig în romanele 
sale ciclice „Războiul cel 
mare al oamenilor albi", 
care evidențiază totodată 
concepția despre lume a 
scriitorului. Această con
cepție și realizarea ei ar
tistică au fost încununate 
acum cu marele premiu 
internațional purtînd nu
mele aceluia care a semnat 
primul decret al puterii 
sovietice: Decretul pentru 
Pace.

Omenirea progresistă sa
lută în A. Zweig, proaspă
tul laureat, una din con
științele care nu s-au lăsat 
niciodată abătute de la 
idealurile permanente ale 
maselor.

• NU NUMAI opinia li
terară din Cehoslovacia, ci 
și aceea din lumea întreagă 
așteaptă cu viu interes apa
riția romanului neterminat 
al lui Julius Fucik, scri
itorul și gazetarul comu
nist care a plătit cu viața 

credințele sale. „Generaț 
de dinaintea lui Petr 
este o carte în care 
perindă aspecte din via 
politică, socială, econom 
că a Cehoslovaciei dint 
cele două războaie, accent 
căzînd pe procesul de dis 
luție morală a burghezii 
a cărei trădare a dus m 
întîi la concesii față 
revendicările hitleriste 
apoi la dispariția statul 
cehoslovac.

• „ÎNDRĂGOSTITUL I 
SOARE", ultima carte 
istoricului de artă maghi 
Dallos Sandor, apărută 
Budapesta, s-a epuizat 
scurtă vreme. Faptul es 
explicabil, fiind vorba 
prima lucrare completă 
supra vieții și operei m 
relui pictor Munkâcsy, 
nul dintre cei mai rep 
zentativi artiști plastici 
Ungariei, inițiatorul cur< 
tului realist în pictura rc 
ghiară a veacului al XI 
lea. în cartea sa, Dall 
Sandor a urmărit pas 
pas procesul evolutiv 
talentului lui Munkâcs 
care a avut mereu în fa 
imaginea poporului în r 
mele căruia a creat capoc 
perele recunoscute în 1 
mea întreagă.

Deosebit de valoroai 
prin interpretările jusi 
prin materialul docume 
tar nou pe care îl aduc 
cartea lui Dallos Sand 
ar merita să fie tradusă 
romînește.

DESPRE OAMENII ZILELOR NOASTRE '>
u trecut ani mulți din ziua 
în care,în paginile unei pu
blicații muncitorești, am 

A citit versurile?

.Dar iată, 
încetul cu-ncetul, 

F învățăm a prinde creionul,
' a desface carnetul,

a gîndi și socoti,
fiecare minută din noapte, din st, 
fiecare minut devenit prețios 
pentru a-l struni, spre mîine din

plin, cu folos..."
Asemeni eroului poemului 

„Cîntec pentru norme" — mine
rul Ludovic — autorul, muncitor 
într-o fabrică din București, abia 
începuse atunci a descifra tainele 
artei scriitoricești. Și iată că as
tăzi Ștefan Gheorghiu, ucenicul 
de pe vremuri, apare în fața 
cititorilor cu un compact volum 
de proză — rodul unui deceniu 
de muncă. Alături de lucrări mai 
vechi, ca nuvela „Drumul din 
pădure* - și „Rotița", întîlnim în 
acest volum alte opt schițe, care

• PATRUZECI DE ANI 
de activitate literară au 
fost răsplătiți recent prin- 
tr-un mare premiu. Este 
vorba de Arnold Zweig și 
de Premiul Internațional 
Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" .care

*) Ștefan Gheorghiu: „Cumpăna inl- 

descoperă lesne un scriitor ancorat 
în actualitate, îndrăgostit de via
ța noastră nouă.

Pentru Ștefan Gheorghiu socia
lismul nu-i o noțiune abstractă, 
ci realitatea vie a milioanelor de 
oameni, o . permanentă evoluție 
către mai bine, cu înfruntări 
dramatice și ciocniri violente în
tre clase, oameni și caractere. 
Profilul lumii noastre e conceput 
oarecum etic: oamenii sînt în- 
tr-o continuă devenire, lupta de 
clasă operînd în adîncul carac
terelor cu o forță indestructibilă. 
Nu e vorba însă de zguduiri so
ciale, nici de mase agitate de oa
meni. Sobru, scriitorul surprinde 
epoca în frămîntarea diurnă a 
unui oțelar, în fapta eroică a 
unui utecist, în povestea aparent 
hazlie a țăranului colectivist etc. 
Lipsa ostentației rezidă astfel din 
unghiul particular al observației, 
al narațiunii artistice.

Există tineri scriitori care, 
abordînd teme de actualitate, se 
înverșunează a-și complica eroii 
cu false probleme de conduită e- 
tică, scontînd în sporirea autenti- î---- TV--------------L?--

Ies, e derizoriu. De aici, deruta. 
Ștefan Gheorghiu n-a cunoscut 
asemenea derute, deși drumul său 
creator nu este lin. în centrul 
observației sale a stat însă întot
deauna omul simplu, muncitorul 
— făuritor al unei vieți noi. De 
aceea unele lucrări scrise în urmă 
cu zece ani (ca „Rotița") se păs
trează în actualitate, iar mulți 
dintre eroii povestirilor sale sînt 
proaspeți, impresionînd prin.pa
tetismul luptei lor pentru socia
lism. Filip Oprea („Despărțirea"), 
Onică Pintea și Marin („Moneda 
de un leu“). Balint și Negoița 
(„Drumul din pădure"), Stoian 
(„Nouă vieți"), Alecu Durma 
(„Șarja") fac parte din aceeași 
familie cutezătoare, neînvinsă, a 
clasei muncitoare. Muncitorul O- 
nică Pintea, ca un adevărat ostaș 
al partidului. își îndeplinește cu 
curaj datoria. Nici thchisoarea 
nu-1 face să-l uite pe umilitul Ni- 
ță, argatul lui Plăvan. După elibe
rare, îl îndeamnă să-și părăsească 
stăpînul nemilos. Spațiul nu ne 
permite să transcriem în între
gime această scenă, străbătută de 
o căldură abia reținută. Alecu 
Durma, personajul schiței „Șar
ja". e creat din același aluat ca 
și Onică. Cu ani în urmă, în ile
galitate, din cauza schingiuirilor, n oXmno a cînmirS mînS Har 

n-a trădat. Astăzi, după atîț 
ani, lucrînd ca macaragiu, e pi 
în fața unei situații la fel de dr. 
matice: bina s-a rupt; riscă i 
ardă de viu, dar salvează în ce 
din urmă șarja. Comunistul Alei 
Durma a învins din nou!

Purtători ai unei morale înalt 
eroii lui Ștefan Gheorghiu stat 
lese un nou punct de vedere as 
pra vieții, înțelegînd-o ca o pa 
ticipare activă, fără rezerve, 
transformarea societății, la lup 
pentru construirea socialismul! 
Sînt oameni adevărați, care ii 
presionează prin credința n 
zdruncinată în adevărul cauz 
pentru care militează, așa cu 
sînt milioanele de oameni d 
țara noastră, constructori ai s 
cialismului.

Specificitatea tipurilor din ci 
tea lui Ștefan Gheorghiu va p 
tea constitui obiectul unei an 
lize mai profunde pentru critic 
care va întocmi cîndva o lucra 
mai vastă asupra chipului cort 
nistului în literatura contemp 
rană. Desigur că se vor g; 
imperfecțiuni sau stângăcii 
cartea lui Ștefan Gheorghiu. E 
contribuția autorului la zug 
virea artistică a chipului con 
nistului în literatura noastră nc 
va precumpăni. Și acesta e 
esențialul!





Reportai de F. URSEANU

U
n păun cu coada răs
firată. Aceasta era stră
vechea emblemă a Bo
toșanilor. A dispărut 
însă în negura vremu
rilor, o dată cu pe
cetea medievală a orașului, în 
care era gravat păunul. Iar dacă 

ar fi ca orașul să-și regăsească 
azi o nouă emblemă, una mai ales 
s-ar potrivi: mielul de Karakul. 
Fiindcă mielul care „furnizează" 
blana înrudită cu prețuitul as
trahan persan și-a găsit aici o 
nouă patrie.

Deci, să nu vă surprindă: la 
Botoșani, blănurile de Karakul

se vînd în... piață. Le vînd țăranii 
în iarmaroc, așa cum vînd pur
ceii de lapte, caii, vițeiisau ouăle.

Pînă una, alta, adică pînă să vă 
povestesc cum se valorifică „chie- 
lișelili" de Karakul, sau, tot pe 
limba localnicilor, „astrahanul 
de Bot’șeni", permiteți-mi o 
scurtă incursiune în trecutul iar
marocului. Adică în al celui mai 
mare și mai vechi tîrg săptămînal 
din Moldova, iarmarocul care 
există „de cînd e lumea", cum 
zic cei de aici, deși s-a născut 
o dată cu orașul; iarmarocul 
peste care au trecut și hoardele 
tătărești ale lui Batus-Han, de 

Expoziție de ceramică.cu vinzare. Stnî produsele unei cooperative meșteșugărești loca!

unde încă cu jumătate de mileniu 
în urmă plecau cirezi uriașe de 
vite, menite să hrănească pe lo
cuitorii Leipzig-ului și pe cei 
din Brody; iarmarocul care în 
trecut aproviziona „o lume în
treagă" cu făină, grîne și fructe. 
Și cu încă ceva, de care poate 
n-ați aflat: cel mai bun tutun.

Prezentarea a fost necesară: 
iarmarocul nu și-a întrerupt nici
odată existența. în fiecare 
miercuri, mii de țărani se adunau 
în oborul din Botoșani. în fie
care miercuri, fără nici un fel 
de excepție, se adună și azi. 
La fel ca pe timpul domniei lui 

Petre Șchiopul, la 
felea pe timpul 
lui Cuza Vodă. Și, 
totuși, în alte con
diții...

Cel mal bun 
client e... statul

Să revenim a- 
cum la... oile 
noastre. Mai bine- 
zis, la mieii noș
tri, fiindcă mieii 
sînt cei care „fur
nizează" astraha
nul — fie că-i de 
Persia, fie că-i de 
Bot’șeni.Știți oare 
care-i tributul 
mieilor, la frumoa
sele haine și că
ciuli de blană? 
însăși viața. Căci 
mieii de Karakul 
n-au dreptul să 
trăiască decît o 
singură zi. Un 
exemplar care vie
țuiește mai mult 
de 24 de ore nu mai 
poate da o „chie- 
lișică" scumpă. 

Fotografiile autorului

Mîngîierea „maternă" a oii.lîngă 
care ar trebui să trăiască, l-ar 
face să-și piardă tot ce are mai 
scump: buclele.

De cînd a apărut rasa Karakul 
în ținutul Botoșanilor nu se 
știe exact. Cert este însă că 
această bogăție a fost neglijată 
în trecut. Marii proprietari de 
turme, Mavrocordații și Goilavii, 
țineau turmele numai pentru 
brînza și carnea oilor. Nici unul 
dintre ei nu era interesat să încus- 
crească țurcanele moldovenești cu 
Karakulul asiatic; tradiția lor 
aristocratică era împletită numai 
cu afacerile de brînzeturi.

Acum, în gospodăriile de stat, 
în cele colective și în curtea ță
ranului, berbecul de Karakul e 
la țnare preț. Aici, prin părțile 
Botoșanilor, și chiar dincolo de 
aceste locuri, la Săveni și la 
Trușești.

La preț sînt și „chielișelili". 
Le vînd țăranii la iarmaroc după 
învoială, mușteriilor din alte 
sate, tîrgoveților — cu tocmeală: 
„mai dau eu — mai lasă tu 1“ — 
ca la tîrg.

Dar cel mai bun mușteriu e tot 
statul. Plătește fără... tocmeală. 
Preț bun și fix: după sistemul ofi
cial de achiziții. Cei mai mulți 
țărani vin acum cu pielicelele 
direct la agenția D.C.A., adică 
acolo unde, în inima tîrgului, 
statul cumpără pe „bani gheață" 
blănurile de Karakul. Vin, cum 
ar veni la un birou de prețuit 
lucrurile de valoare. Experții ofi
ciali stabilesc calitatea și prețul, 
emit bon de achiziții și plătesc... 
Plătesc mai bine decît particularii. 
Tot la D.C.A. vin „să-și respecte" 
contractele și angajamentele și 
delegații gospodăriilor colective.

Așa se explică faptul că, de la 
începutul primăverii, cînd s-au 
născut primii miei, și pînă acum



vară (cînd nici o oaie nu mai 
ă) D.C.A.-ul din Botoșani a 
ectat 20.000 pielicele! Cu mult 
i mult decît se planificase.

„Afară ca geambașii!“
>ă ne continuăm plimbarea prin 
maroc. Dincolo de tîrgul pieli- 
slor, e cel al oilor; mai de- 
te, al cailor; mai sus, al vi- 
>r; dincolo, cel de butoaie, de 
iițe, de cofe — de cofe înflo- 
e, așa cum se vindeau tot 
i, și pe vremea lui Ștefan cel 
pe; maiincoace.se vînd cereale; 
colo, oale de lut și garafe — 
ivărate amfore, ca pe vremea 

sosit ciubere! Tocmai din Făl
ticeni.

Calul de dar nu se caută la dlnfi. 
Dar cel de cumpărat, se caută...

romanilor; la margine sînt porcii 
— de la purcelușii de lapte, la 
scroafele de mare greutate. Vin 
aci țărani să vîndă o căruță cu 
lucernă și să-și cumpere în schimb 
o vițea. Alții vin să-și vîndă o 
vacă și să-și cumpere un cal. 
Cite unul vine și cu... mina 
goală. Numai așa... ca să vadă. 
Adică să mai afle care-s prețurile 
prin iarmaroc. La toamnă, are de 
gînd să-și vîndă un juncan și 
să-și cumpere în schimb o că
ruță bună...

Aparent, iarmarocul Bot’șe- 
nilor este cam același ca în 
urmă cu secole. în fapt, însă, 
au intervenit în anii noștri 

elemente esențiale, care i-au 
schimbat conținutul. In pri
mul rînd, așa cum am ară
tat, a intervenit statul, ca 
achizitor, cîștigînd încrederea 
țăranilor. Și a mai intervenit 
ceva: s-a dezlănțuit lupta îm
potriva intermediarilor specu
lanți. Geambașii sînt azi în 
număr din ce în ce mai mic. 
Țăranul poate să-și cumpere 
acum un cal, fără intervenția 
samsarului. Nu se mai teme că 
animalul a fost amețit cu spirt, 
ca să nu fie nărăvaș. Nu se mai 
teme că un cal este gras și puter
nic, pentru că geambașul l-a ținut 
la „cură" în ultimele zile, sau că 
i-a pilit dinții ca să pară tînăr.

Datorită vigilenței și unui 
control riguros scade din zi în 
zi și numărul samsarilor care 
cumpără de la unii animale slabe 
și le vînd altora... cu prețuri 
grase. Numai datorită unui aseme
nea control s-a pus capăt, nu de
mult, escrocheriilor unei bande 
care făcea comerț cu cai aduși din 
alte părți. Sistemul „de lucru" 
al samsarilor era simplu: 
cereau sfatului popular din 
Botoșani autorizația de a cum
păra doi cai pentru uz propriu. 
Cumpărau într-adevăr caii res
pectivi din vreo comună înveci
nată, însă, în loc să-i păstreze, 
îi revindeau în tîrg. „Figura" 
aceasta era mereu repetată, pe 
baza unei singure autorizații. 
Nimănui nu-i trecuse prin minte 
că autorizația emisă de sfat tre
buia să fie reținută la întocmirea 
actelor de cumpărare a primi
lor doi cai...

Omisiunile și greșelile se în
dreaptă însă zi cu zi. Sfatul popu
lar din Botoșani e hotărît să... 
dea afară toți samsarii din iar
maroc.

★

Din toate vremurile baza iar
marocului din Botoșani a fost 
tîrgul bogat de vite. Un „sfert" 
din venitul orașului se trăgea din 
bogăția iarmarocului — vorbesc 
cronicile vechi. Cît era de mare 
venitul? Ne amintesc tot croni
cile: era exact cel pe care Petru 
Rareș îl dăruise „pe veci" soției 
sale Elena.

Sute de ani, vite cumpărate 
aici au îmbogățit mulți negustori, 
moșieri și chiaburi și au sărăcit 
mulți țărani. Bătrînii își amin
tesc bine de lucrul acesta. Faptul 
că azi achizitorii de la O.R.A.C. A. 
se bucură, în acest vechi și 
mare iarmaroc, de o largă în
credere e o garanție că țăranii 
apreciază sistemul de achiziții 
al statului. Am fost martor: 
între țăran și stat stă expertul. 
Apreciază calitatea vitelor și 
fixează prețul stabilit prin lege. 
Nu sînt două feluri de prețuri. 
Nu există tocmeală. Nu mai 
există intermediarul care să-l 

ulijmuiască pe țăran. Și pentru ca 
expertul-achizitor să nu „greșeas
că", la'^ațâ locului mai sînt 
și supraexperți. în acest fel, 
omul care a fost înșelat veacuri 
de-a rîndul are acum toată în
crederea. Așa se explică faptul 
că, în fiecare miercuri, în tîrg 
la Bot’șeni, chiar dacă-i pîrjol 
de cald, chiar dacă-i ger, chiar 
dacă plouă sau ninge, cîteva mii 
de țărani s-adună neapărat.

MMNM
izvoarele termale

Pe măsură ce se pătrunde în interio
rul păroîntului, temperatura crește, 
ajungind la cîteva mii de grade. Această 
ridicare a temperaturii este socotită în 
medie de cîte 1®C la fiecare 33 metri; 
în funcție de structura geologică, însă, 
aceste trepte de creștere a temperaturii 
cu un grad, numite trepte geotermice, 
pot fi mai mari sau mai mici de 33 
de metri.

Apa meteorică — provenită din pre
cipitațiile atmosferice — pătrunde în 
scoarța păriîîntului prin porii sau prin 
fisurile rocilor și, în drumul coborîtor 
pe care îl face, își ridică cu atît mai 
mult temperatura, cu cît treptele geoter
mice pe care le străbate sînt mai mici. 
Vaporii rezultați din încălzirea apei, 
precum și gazele ce se degajă sub 
acțiunea acesteia, din rocile de natură 
eruptivă, pornesc spre suprafață. în 
drumul lor, vaporii și gazele antre
nează și apa încălzită în adîncime și 
care, datorită temperaturii ei ridicate, 
urcă cu multă ușurință.

în unele regiuni, procesele de dega- 
zeificare a magmelor, adică de asociere 
a oxigenului cu hidrogenul în condi
țiile unei anumite presiuni și tempe
raturi, duc, de asemenea, la încălzirea 
apei sau la formarea de vapori. Cînd 
această apă magmatică, ce se formează 
însă în cantități mici, vine în contact 
cu apa meteorică, ea contribuie la 
încălzirea și la împingerea acesteia 
către suprafață.

Apele calde se ridică, de obicei, prin 
fisurile rocilor sau, mai ales, prin 
niște crăpături mari, faliile (ce afec
tează scoarța pămîntului pînă la adîn- 
cimi mari), și apar apoi la suprafață, 
constituind așa-zisele izvoare termale.

Temperatura apelor termale variază 
de la localitate la localitate și chiar 
de la izvor la izvor. Izvoarele ale 
căror temperaturi sînt sub 36° se 
numesc hipotermale; cele a căror 
temperatură este egală cu cea a corpu
lui omenesc (36®-37®) poartă denumi
rea de izotermale, iar cele care depă
șesc această temperatură intră în cate
goria izvoarelor hipertermale.

Temperatura, precum și gazele pe 
care le conțin conferă apelor ter
male o mare putere de dizolvare; 
de aceea ele sînt totdeauna șl ape mi
nerale. Mineralizarea lor este destul de 
puternică și poartă caracterul rocilor 
străbătute.

în țara noastră principalele izvoare 
termale sînt situate în zona de la poa
lele munților, în care odinioară feno
menele magmatice au fost foarte active. 
Cele mai renumite și cele mai calde 
izvoare ale țării noastre, folosite în 
tratarea diferitelor boli încă înainte de 
venirea romanilor în Dacia, sînt cele 
de la Herculane (47»-50®C).

Alte grupuri de izvoare termale folo
site pentru efectele lor terapeutice, și 
ale căror temperaturi sînt cuprinse 
între 25®-50®C, apar în regiunea O- 
radea — la Băile 1 Mai, Victoria, 
9 Mai și Ținea; în regiunea Hunedoara 
— la Călan, Geoagiu și Vața de dos; 
în Regiunea Autonomă Maghiară — la 
Tușnad și Toplița—și în regiunea Plo- 
ești — la Siriu.

în anii regimului de democrație 
populară toate aceste stațiuni au fost 
puse Ia dispoziția celor ce muncesc.

maiincoace.se


ORIZONTAL: 1) Cuvinte în
crucișate — Joc dintr-un singur 
cuvînt. 2) Cuvînt care-și schimbă 
înțelesul fără să-și modifice gra
fica literală nici accentul — 
Plantă folosită la fabricarea 
berii. 3) Cuvinte obținute prin 
unirea unui final cu un început 
— Barbu Voinescu. 4) A se ivi 
— Erou celebru al lui Daniel 
da Foe. 5) întemeiată — Con
tact electric. 6) în sobă — Ga
rantat — Sclav. 7)_ Nu tocmai 
roșu (diminutiv) — Respectat. 
8) Cuvînt obținut prin schim
barea ordinii literelor unui alt 
cuvînt — Lipește un metal de 
altul. 9) Patrie — Visul gurman
dului — Succesiuni de tonuri. 
10) Calul rebusiștilor — Monezi 
de argint de pe vremea lui Mir
cea cel Bătrln (pl.) — De la 
ele începe lectura, li) Orator 
— Locuință — Organizația Națiu
nilor Unite. 12) înzestrată cu 
aripi — Floarea din ochi.

VERTICAL: 1) Cei care lu
crează împreună. 2) „Bel...,“ 

Dezlegarea tecului „Pămlnr, apărat la or. 30
ORIZONTAL: 1) Increzuți — AT. 2) Nava — Etern — O. 

3) Grăpat — Reiat. 4) Rușinați — Sud. 5) Oi — Rărită — Re. 
6) Z — Pețitori—A. 7)Ita —O — Uraniu. 8) T — Ctmp — Ih—Vn. 
9) Ovali —Guinea. 10) Rit —Era — Dus. II) Nor — Andante — t2) 
Distruge — Alt.

Semna prabiemel de 8. Putman, apărată în nr. 30
Poziția (Alb: Rc«, Td5, Na6,Na5, Cf4, Ch3, Pp, b6, b7. Negru: Rfl, 

Pp. d2, e2, e3, h4. hă, h6. Mat in 3 mutări). Posibilitățile negrului par 
foarte limitate, dar cei doi pioni care amenință să se transforme fac 
ca soluția să nu fie de Ioc ușoară: 1. Td5—b5! (Acoperă diagonala 
nebunului a6 si permite negrului să mute și pionul e2, dar la aceasta 
ar urma 2. Tbl + e2 3. N: e2 mat.) Apărările negrului se bazează 
pe înaintarea și transformarea pionului d2: 1... dlD 2. Tbl! D:bi 
3. N: e2 mat; 1... diN 2. Tb3! Nc2 (sau b3) 3. N: e2 mat; 1... dtC 
2. TgS h: g5 3. N: e2 mat.

erou celebru ai lui Maupassant 
— A asigura primirea unei pu
blicații sau a unor bilete de tea
tru — Eugen Niculescu. 3) Pa
pură pentru împletituri — Așa 
cum e scrumbia. 4) Moluște gas
teropode — Crocodil. 5) Mirat 
— Sau — Rimează la început.
6) Joc care formează cuvinte 
noi prin înlocuirea literei ini
țiale a unui cuvînt dat. 7) Nichel 
— Insignă teatrală. 8) în slujba 
turismului romînesc — Recent.
9) Careu... cinematografic — Ți
nută prea mult în cuptor. 10) 
Oftat — Categoric — Ține. 11) 
Celebra emisiune filatelică ce 
poartă numele principalului oraș 
din Liechtenstein — Arbustul 
care produce mura (pl.). 12) 
în temă — Cuvînt ale cărui 
silabe, luate separat, au semni
ficații de sine stătătoare — însă. 
13) Joc compus din două sau 
mai multe imagini —Turci. 14) 
Dublu monoverb! — Revista a- 
matorilor de probleme distrac
tive.

Sfaturi practice iM|i filatelice de peste hotare
gatUdl

— Abia aștept să se mai ief
tinească pepenii galbeni —îmi 
spunea deunăzi o vecină cu care 
mă înapoiam de la piață — ca 
să-mi umplu niște borcane cu dul
ceață.

— Pentru asta trebuie să aș
tepți neapărat pepenii? — am— 
întrebat-o. Cred că sînt alte fructe 
mai indicate pentru dulceață.

— Or fi, dar mie îmi place 
foarte mult și cea de pepeni gal
beni. Am impresia că mănînc 
ananas, chitră, rodie sau mai 
știu eu ce fruct exotic.

— Și cum o prepari, draga 
mea, că-ți dă acest gust „exotic"?

— Ai făcut vreodată dulceață 
de piersici sau de căpșuni? — m-a 
întrebat.

— Firește. *
— Atunci poți să faci foarte 

ușor și de pepeni. La fiert nu e 
nici o deosebire; singura dife
rență e la... pregătire. Adică, 
în loc de piersici sau căpșuni, 
de data aceasta, alegi un pepene 
galben cu miezul tar(e și cît mai 
parfumat — de preferat canta- 
lupul — II cureți de coajă și de 
semințe șî-1 tai în cuburi — nu 
prea mici, ca să nu se fărlme 
la fiert. Pentru o farfurie adîncă 
plină cu cuburi, prepari un sirop 
dintr-un kilogram de zahăr și 
două pahare de apă. Cind siropul 
e bine legat — adică atunci cînd 
o picătură de sirop pusă în apă 
rece nu se dizolvă și poate fi 
prinsă în mină — introduci în 
el cuburile de pepene și le lași 
să fiarbă la foc iute. Dacă pe
penele pe care l-ai ales n-a fost 
suficient de parfumat, folosești 
puțină vanilie de baton, iar 
atunci cînd te pregătești să-I iei 
de pe foc, adaugi zeama de la 
o jumătate de lămtie. Aștepți 
să se răcească bine conținutul 
în vasul în care a fiert și apoi 
îl torni în borcane ucate, pe care 
le astupi cu capace ermetice 
sau cu celofan, ca la oricare 
altă dulceață.

Două amănunte trebuie Insă 
reț inute In mod special, și anume: 
ca pepenele ales să aibă pulpa 
tare și puternic parfumată. Iar 
siropul să fie bine legat, așa 
cum II facem pentru șerbet.

— Totuși — a adăugat vecina 
mea — dacă nu te pasionează 
prea mult dulceața, încearcă sa
lata de pepeni galbeni. E și 
mai ușor de preparat...

— Salată de pepeni? — am 
întrebat-o. Cred că glumești. Cum 
adică: pepeni cu oțet șl cu untde
lemn!

— Nu, draga mea, nu aseme
nea salată, ci salată-desert, ca 
orice salată de fructe. E mai 
grozavă decît dulceața, dar pre
zintă dezavantajul că nu poate 
fi conservată mai multă vreme— 
decît prin congelare, bineînțeles.

Și văzlndu-mă c-o privesc cu 
interes, s-a grăbit să-mi explice:

— Iei diferită soiuri de pepeni 
galbeni — cantalup, turchestan, 
topotan etc. —ti cureți de coajă 
și de semințe și ti tai în cuburi 
mărunte, pe care le presari cu 
zahăr pudră și le amesteci între 
ele ușor, ca să nu se fărfme. 
Adaugi ctteva migdale sfărîmate 
și stropești totul cu puțin rom. 
Faci apoi porții pe care le ții' 
timp de 1-2 ore Ia răcitor. Cînd 
servești, pui deasupra, Ia flecare 
porție, cite o lingură bună de 
frișcă, sau de smîntînă proaspătă, 
ținută de asemenea Ia rece, 
încearcă — m-a îndemnat ea — 
șl să-mi spui șl mie dacă cineva 
ae va pllnge că Lai dat o porție 
prea mare...

JOSUNA

Cu prilejul reconstruirii unor 
orașe distruse In timpul războiu
lui posta franceză a pus In 
circulație o nouă serie de mărci 
poștale. Cele patru valori ale 
acestei serii reprezintă în dese
nele lor orașele Le Havre (12 
fr. culoare verde și carmin), 
Maubeuge (15 fr. culoare violetă 
și brună), Saint Die (18 fr. cu
loare albastru și gri) și Sete 
(25 fr. culoare verde turcoaz 
și brun).

O S LOA

Poșta cehoslovacă a pus în 
circulație cîteva noi serii inte
resante.

Două mărci comemorează a 
80-a aniversare a nașterii sa
vantului șl omului de stat 
cehoslovac Zdenek Nejedly. Va
loarea de 30 hei Ieri (culoare 
verde) reprezintă In desenul el 
castelul natal din Zamek Lito- 
mysl, iar valoarea de 60 helleri 
(culoare maro) înfățișează „Bet- 
lemska kaple" din Praga, recon
struită în 1950-1952 din iniția
tiva lui Zdenek Nejedly.

Activitatea sportivilor ceho
slovaci constituie de asemenea 
subiectul unei noi emisiuni poș
tale. Principalele întîlniri spor
tive internaționale la care vor 
participa in cursul acestui an 
sînt reprezentate în desenele 
unei serii de cinci valori: 30 
helleri (culoare violet) — înttl- 
nirea de patinaj artistic de la 
Bratislava; 40 helleri (culoare 
albastru oțel) — întîlnirea de 
canotaj masculin de la Praga; 
60 helleri (culoare maro) — 
campionatele europene de volei- 
bai de la Praga; 80 helleri 
(culoare albastră) — întrecerile 
de parașutism de la Bratislava— 
și 1,60 coroane (culoare verde) 
— campionatul de fotbal de la 
Stockholm.

Poșta cehoslovaca a emis și 
o serie de trei valori consacrată 
celei de-a 10-a aniversări a 
actului revoluționar din februa
rie 1948. Cele trei valori au 
nominalul de 30 helleri, 60 hel
leri și 1,20 coroane și reprezintă 
în desenele lor activitatea crea
toare a poporului cehoslovac sub 
conducerea partidului.

*
Ultima noutate filatelică din 

Austria este o marcă cu nomi
nalul de 4 șilingi , de culoare 
roșie, al cărei desen înfățișează 
un avion al companiei aeriene 
A. U. A.

în Grecia a fast emisă o fru
moasa serie de șase valori, con
sacrată activității marinei co
merciale grecești. Desenele lor 
reprezintă (In ordinea valorii 
nominale) un petrolier, un trans
atlantic, un vas cu trei catarge 
din 1821, un vas bizantin, un 
vas din al VI-lea secol Le.n. și 
Argo — vasul argonauților.



TA MINTE

pentru sezonul de vară 
desface în toate unitățile 
sale un variat sortiment 
de produse zaharoase, pră
jituri, înghețată, răcori

toare.
Pentru prima oară în ora
șul lași produce delicioasa 

«înghețată populară*.

I'IRTATI MC 
ULMAI usc 
M 
R!
I î\

MIERLEI

EUMEATE

și unitățile sale din Huși, 
Vaslui, Pașcani și Bîrlad 
cumpără sticle și borcane 
la pre|ul pe care l-ați 

plătit.
Plata imediatîn numerar- 
Prezentai ivă la centrele 
special amenajate în pieje.

PROGRESUL ALIMENTAR

PLOESTI

^TEXTILE

la magazinele textile noile modele de țesături impri
mate, din bumbac:

ns uTnzare la toate magazinele de specialitate ale Gomemmi ns s^t

CONSERVE DE FRUCTE 
(gemuri, dulcețuri și 
sucuri naturale de fructe)

PRODUSE ZAHAROASE 
(dropsuri, drajeuri, rahat, 

caramele etc.)

BOGATE ÎN ZAHARURI 
ȘI VITAMINE

Sînt elegante, rezistente la spălat și nu se decolorează 
la soare.

pentru sezonul de vară
vinde în foaie unitățile sale: 

imprimeuri de bumbac, mătăsuri, confecfiuni, 
încălțăminte de tot felul.

Articole pentru mare și munte.

oct. ALIMENTARA-SIBIU



Congiesul mondial pentru dezarmaie și colaborate internaționala, desfășurat de curii 
la Stockholm, a acordat o deosebită atenție ex eni montelor din Orientul Mi jlociu, co 
dăinuind agresiunea americano-engleză și cerînd imediata încetare a acțiunilor ce pi 

mejduiesc cauza păcii. în fotografie un aspect din sala Congiesuhii.

Paul Kobeson a sosit în Europa, pentru 
a da o serie de concerte mult așteptate 
la Londra. Moscova și în alte capitali' 
de pe bătrînul continent. Fotografia ni-1 in 
fățișează împărțind autografe londonezilor.

I n marș de protest împotriva conținu, 
experiențelor cu arme nucleare a ax ut 
in Japonia, de la liiroșima la Toi 
Au participat numeroși japonezi su| 
x iețuitori ai bombardamentelor atom

li» F t!fSI’*

Amman, capitala Iordaniei. Soldații britanici au îm 
pînzit orașul.

La Milano, ti
nerii demon
strează pe stră
zile orașului 
împotriva a- 
gresiunii im- 
peiialiștilor a- 
mericani și 
englezi din 
Liban și Ior

dania.

Studenții a- 
rabi dia orașul 
vest - german 
Freiburg și-au 
manifestat in
dignarea față 
de invazia tru
pelor i mperia- 
liste în Orien
tul arab, in
vazie ce con
stituie un a- 
tentat împotri
va libertății și 
democrației.

Adlai Stevenson, liderul partidului democrat din S.U.A., face o vizită în l 
Iată-1 stînd de vorbă cu muncitori de la întreprinderea ..Kirov" din Lenin

țEHNENDfEIWA»DfRm^

AB AIS VER5T0S5 GfGfN DIE FREIHEIT IIDEMO^WIE



BALET CAUCAZIAN, Printre numeroasele ansambluri 
sovietice care au obținut în ultima vreme succese strălu
cite în Occident, se numără și celebrul Balet caucazian din 
R.S.S. Gruzină, care s-a produs pe scenele teatrelor din Italia. 
Iată un aspect de la spectacolul dat la Roma—pe care critica 
La calificat drept „excepțional".

-6066/- - - - - - - -

ENSH NE PE... COȘUL 
UCU. O adevărata escala- 
. alpină realizează cei doi 
itorî care montează un ca- 
ectric pe unui din cele mai 
coșuri de fabrică din lume: 
uzinelor din Banska-Byș- 
(R. Cehoslovaca). înalt 

0 de metri.

PENTRU STUDIEREA SOA
RELUI. Cercetătoarea sovietică 
Irina Prokofieva este creatoarea 
acestui nou aparat de marc pre 
cizie, instalat la observatorul 
din Pulkovo: coronograful pentru 
studierea învelișului soarelui. 
Aparatul folosit de cercetătoarea 
sovietica in cadrul lucrărilor 
Anului Geofizic Internațional i-a 
permis să descopere o nouă for
mațiune în coroana solară.

[INTIRI DINTR-O ȚARĂ 
TENĂ. Tînăra Nat așa Pu
ii din Soci (U.R.S.S.) a 
nai multă vreme în India, 
a studiat străvechea artă 

rafică indiană. Ea a îndră- 
mlt meleagurile frumoasei 
lucru pe care l-a exprimat 
urne roase scrisori trimise 
milor ei din India.
-o, în fotografie, arătînd 
ei sale desenele executate 
i în timpul șederii în țara 
•na.

INVALIZI. ARTIȘTI AMATORI în R.P. Chineză au fost 
create numeroase ansambluri artistice de amatori, compuse 
din invalizi de război. Unul din ele — cel din provincia 
Se Ciuan — a dat cîteva concerte în capitala R.P. Chineze, 
bucurîndu-se de un binemeritat succes. în fotografie, trei 
membri orbi ai ansamblului, interpretînd la acordeon un 
cîntec popular.

t. PKEOCUPĂRF ,.. STUDEN- 
TEȘTL O cursă de trotinete con
duse de copii pînă la zece ani 
e un lucru atrăgător. O cursă de 
trotinete încălecate —• ca în fo 
tografia de față — de cogeamite 
studenți din Londra și Bristol, 
și încă — iertată ne fie expresia 
— fără nădragi, îți prilejuiește 
constatarea că în acest fel se 
cam... duce de rîpă faima univer
sităților din Cambridge și Ox
ford.

ETA BUNĂ, REX!!! După 
se vede, leului de la grâ- 
zoologică din Londra nu-i 
ite apetitul...

SÂMÎNTA CADE DIN VĂZDUH... în sovhozurile sovietice 
din Orientul îndepărtat se folosesc cu mult succes metode 
agrotehnice din cele mai originale. Una. din ele este și 
aceea a insămînțârii orezului din avion.

ORDIN DE A UCIDE! Iată 
un titlu de film „profund educa 
tiv* pentru tineretul din Anglia, 
despre care unii ziariști bri 
tănici de specialitate se exprima 
cu deosebită „competență : „Te 
ține cu sufletul la gură din cauza 
ațîțării" (Evening News); „O 
zguduitoare experiență (News 
Chronicle); „O adevărată biciu
ire a nervilor" (Sunday Picto
rial); „Cel mai cutremurător 
film britanic văzut în ultimii 
ani" (The People).

Fărădelegile comise de sol
dați i britanici în cursul „misiunii 
lor civilizatoare" în Kenya. 
Malaya. Cipru etc. sînt o dovadă 
că filmul acesta, „recomandat" 
atît de călduros, că și multe 
altele. își are rostul său „edu-

PU B LICUL A PLAU D Ă...

£ noua piesă a scriitorului leton 
Andrei Upits —comedia sati- 
rico-filozofică „Pustiul înflorit". 
Piesa a fost prezentată în premi
eră de către Teatrul Academic 
din Riga, direcția de scenă apar- 
țintnd conducătorului artistic 
ai teatrului, I. Smilgis.
• repertoriul actorului ame
rican. Ssrhi Wanamaker, care, 
părăsind Broadway-ul, s-a expa
triat în Anglia, unde a preluat 
direcția teatrului provincial din 
Liverpool. Wanamaker, pe care 
publicul nostru și-l amintește din 
rolul zidarului din filmul „Casa 
mult visată . a prezentat decurînd 
piesa dramaturgului progresist 
american Clifford Odets. „Cuți- . 
tul cel mare", o satiră la adresa 
lumii filmului de peste ocean. 
$ prezentarea în R.D.G. a unei 
noi piese de Serghei Mihalkov. 
E vorba de comedia pentru cei 
mici „Sombrero , pe care a mon
tat-o regizorul losef Staudter pe 
scena Teatrului Prieteniei din 
Berlin.
£ două noi lucrări originale, pre
zentate în ultimul timp la Tea
trul Frontului Muncii din Sofia: 
Legendara lana" de Krasinski

și „Boika" de Ghemeginski. Am- 
bele piese au ca figură centrală 
chipurile unor eroine ale po
porului bulgar.
• originalitatea formulei — 
bună pentru micile centre din 
provincie — experimentate de 
un nou teatru din orașul german 
Schwerin, din R. D. Germană. 
Denumit „Teatrul discului", a~ 
cesta are un grup de trei actori 
și, în rest, o bogată discotecă, 
iar publicul poate asculta impri
mări ale multor spectacole cele
bre, clasice și contemporane, în
soțite de exemplificările pe viu 
ale micuței trupe.
PUBLICUL CRITICĂ...
# apariția actorului de film și 
teatru Henry Fonda într-o piesă 
lipsită de orice valoare „Noi doi 
într-o croazieră" de William 
Gibson, care a fost prezentată 
de curînd pe Broadway, cu mare 
publicitate, dar fără mulți spec
tatori. Căci, după cum remarcă 
un critic new-yorkez, dacă piesa 
are doar două personaje, și nu
mărul spectatorilor e în raport 
direct cu numărul celor de pe 
scenă...
$ greutățile făcute de autorită
țile din Lyon. tfnărului regizor 
Roger Planchon, care conduce 
„Teatrul cetățenesc" din Ville- 
urbanne — o periferie muncito
rească a orașului. Printre altele, 
i s-a interzis prezentarea piesei 
lui Brecht „Bunul suflet din Se 
Ciuan".
£ indiferența oficialităților en
gleze față de actorii care au stră
lucit cîiidva și care sînt, la apu
sul carierei, lăsați în voia soar- 
tei. O dovadă recentă a adus-o 
moartea în mizerie a unui actor, 
pe vremuri celebru pe scenă și 
ecran, Robert Donat. Organele 
engleze de stat nu și-au mai 
amintit de el, decît la aflarea 
decesului.
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