


moscouA, La tribuna Mau
soleului din Plata Hoție, in 
timpul parăzli militare ți 
demonstrației oamenilor 
muncii din capitala U.R.S.S. 
în fotografie (de la dreapta 
la stingă) tovarășii» Nlchita 
Sergheevici H r u ț c 1 o v,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Kădâr Jănos, Antonin 

Novotny.
(Telsfoto TASS)

A 43-a ANIVERSARE
A MARII REVOLUTII SOCIALISTE 

DIN OCTOMBRIE

MOSCOVA. Prin Plata Roție trec unitățile de rachete — reprezentantele celui mai modern gen al forțelor armate sovietice (stingă sus). 
Pe străzile capitalei sovietice, aflate în sărbătoare, orchestrele, cîntecele n-au încetat pînă tîrziu j pretutindeni chipuri vesele, zîmbitoare 

(dreapta sus).
(Telefoto TASS)

BUCUREȘTI. Prezidiul a- 
dunăril festive din sala 
Palatului R.P. Romine. 
La tribună tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, 
membru al Biroului 
Politic și secretar al 
C.C al P.M.R., vorbind 
despre cea de-a 43-a a- 
niversare a Marii Re» 
voluțli Socialiste din 

Octombrie.
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Eiwmii rum?

Astfel arată azi centrul orașului Ploiești. Acum cîteva luni încă, piața respectivă prezenta vestigiile veacului trecut...

Fotoreportaj de F. URSEANU și Eugen IAROVICI

T
rei milioane de garoafe, begonii, pansele. 
Cu acest imens număr de flori se vor împo
dobi scuarurile, parcurile și noile cartiere 
ale Ploieștiului. Aceasta în timp ce, la adă
postul schelelor, se înalță — într-un ritm allegro-vivace 

— numeroase blocuri elegante, care schimbă dintr-o 
dată înfățișarea orașului.

încă din toamna asta, inima orașului — marea piață 
din centrul Ploieștiului — a devenit de nerecunoscut. 
Urmelor veacului trecut — casele arhaice devenite 
insalubre — le-au luat locul blocurile moderne, cu linii 
suple și armonioase, magazine elegante, localuri pu
blice atrăgătoare. într-un cuvînt, Ploieștiul — urgisit 
și el în anii burgheziei — intră acum în rîndul orașelor 
modernizate, adăugîndu-și această înfățișare la presti
giul său de centru al industriei noastre petrolifere.

...După proiectele și previziunile gospodarilor ora- 
șului, pînă în 1975 în Ploiești se vor construi 35.000 de 
apartamente pentru oamenii muncii. Primele 1.100 vor 
fi date în folosință pînă la sfîrșitul anului I960. Odată 
cu noile construcții, locuitorii Ploieștiului vor avea la 
dispoziție 19 hectare de zonă verde citadină, un cine
matograf cu peste o mie de locuri, bulevarde și străzi 
complet asfaltate. Și, în afară de toate acestea, la 
Ploiești se va înălța un mare combinat de panificație: 
o adevărată uzină, în care 60.000 kg grîu vor fi trans
formate zilnic în zeci de mii de pîini.

Acestea sînt numai cîteva date din planul de siste
matizare și modernizare a Ploieștiului. Fotografiile 
din acest fotoreportaj vă ilustrează „concret" cîteva din 
aceste realizări. Așadar — ce spuneți—seamănă oare 
Ploieștiul de azi cu cel de ieri?



Arhitecții au dat o linie simplă și frumoasă 
noilor clădiri.

$1 la Ploiești, aproape zilnic, oameni al 
muncii se instalează în noile și confortabilele 

apartamente din centrul orașului.

Cît vezi cu ochii, construcții și blocuri noi. 
în ele vor locul petroliști, metaiurglști, sute 

și sute de oameni ai muncii.

Ploleștiul este azi un oraș mare, un oraș 
modern, un oraș industrial în care oamenii 
muncii contribuie cu elan la construirea 
socialismului în țara noastră. Ei sînt urmașii 
celor care în anii grei ai exploatării capi
taliste au luptat, sub conducerea comuniș
tilor, pentru marile realizări de azi. Un 
simbol al acestor lupte se află în inima 
Pioieștiuiui modern: placa comemorativă 
ridicată în amintirea luptelor din februarie 

1933, duse de petroliști.



INSTANTANEE PE MUREȘ

Scafandrul esfe pregătii penfru lansarea în apă...

Lumea s-a adunat buluc pe 
pod, privind curioasă peste pa
rapetul metalic. Hai să vedem 
și noi ce se întîmplă... O ambarca

țiune metalică se leagănă pe oglin
da tulbure a Mureșului, iar pe mica 
punte a bărcii un scafandru face 
pregătirile de rigoare ca să coboare 
în adînc. Ce-o fi căutînd oare? îmi 
aduc aminte de uriașele amfore 
pline cu grîu de pe fundul Medite- 
ranei, înghițite de valuri cil două 
mii de ani în urmă; de navele din 
toate timpurile, scufundate de fur
tuni, sau de torpile în mările pă- 
mîntului. Dar aici nu cred să fie 
nici amfore, nici nave...

— Ce căutați?
— Picioarele unui vechi pod de 

lemn...

— ?!?
— ... din pricina cărora nivelul 

Mureșului se ridică. Lună de lună 
se fac aici mari depuneri de nămol, 
rîul se umflă și, în anotimpurile 
ploioase, prezintă un pericol de 
inundație — îmi explică scafan
drul Andronache Constantin. Acum 
încercăm să descongestionăm rîul...

Mă uit la taciturnul Mureș care 
curge abia perceptibil. Cum îl mai 
tulbură oamenii din somnolență! 
Ar vrea el să se mînie dar, vezi, 
au trecut vremurile podurilor de 
lemn, pe care rîul le înghițea din 
cînd în cînd, mînios. Acum se 
supune docil, că de, n-are înco
tro!... Mîna omului îl strunește.

I. CORIBAN
Fotografiile autorului

n fimp ce lucrează .la fund*, scafandrul fine legătura cu .suprafața' 
prin telefon.

CARNET TEATRAL BĂCĂUAN
• în stagiunea trecută Teatrul de Stat din Bacău — inclusiv cele două 

secții ale sale: cea din Piatra-Neamț și cea de păpuși — a prezentat 987 
spectacole, la care au asistat 254.890 de spectatori.

• Secretariatul literar al teatrului lucrează cu Victor Bfrlădeanu, Ion 
Ghelir și B. T. Ripeanu — acesta din urmă debutant — la finisarea unor 
piese care vor vedea lumina rampei In această stagiune.

• Artistul emerit Ion Niculescu-Brună va apare anul acesta pe scena 
băcăuană în rolul Ini Willy Loman din piesa dramaturgului american 
Arthur Miller „Moartea unui comis-voiajor*.

• Tînărul actor Ion Buleandră — laureat al concursului republican al 
tinerilor actori din 1959 — este și dramaturg. în curînd, teatrul de păpuși 
„Licurici" va prezenta premiera piesei sale „Voinicul Carpaților", In care 
e evocată figura luminoasă a unui haiduc.

• Din cete patru premiere din această stagiune ale teatrului de păpuși 
din Bacău, trei sint piese originale.



Fotografii de E. TIHANOV

Sîmbătă seara... La capătul 
unei săpfămîni de cursuri, la 
o mică petrecere -în familie', 
studentul Tafuo Tereda cîntă 
în limba japoneză -Serile de 

lîngă Moscova".

eoffrey Kimotho Gatende! 
— Prezent!
— Abdel Moniem el- 

Șafi!
— Prezent!
— A nasu ia Gurbaș 

Tsingh... Tațuo Tereda... Amelia Brito 
Rojas...

Prezent... prezent... Prezente și In
dia, și Cuba, și Nigeria, și Sudanul... 
Sute și sute de studente și studenți 
de pe toate meridianele și paralelele 
Asiei, Africii și continentului sud-a- 
merican sînt prezenți ca intr-o familie 
mare și unită. în amfiteatrele Univer
sității prieteniei popoarelor, care s-a 
deschis anul acesta la Moscova.

Dar să încercăm să dăm împreună o 
raită prin acest uriaș edificiu care ocupă 
suprafața unui cartier întreg — un 
„cartier" dotat cu... șase facultăți: poli
tehnică, medicină, agronomie, istorie 
și filozofie, științe economice și drept 
internațional, fizică și matematici.

Să punem și cîteva întrebări cursan- 
ților (nu în calitate de examinatori, 
bineînțeles...).

Cei mai mulți dintre ei vor insista 
asupra călduroasei primiri pe care 
le-au făcut-o profesorii și studenții 
sovietici. Prilej pentru noi să aflăm 
că printre cei cinci sute de studenți 
străini (în următorii ani numărul lor 
va crește pînă la 2-3 mii, pentru a 
putea fi satisfăcuți o parte din cei 
35.000 de solicitanți)urmează cursu
rile aceleiași universități și cîteva 
zeci de tineri sovietici sosiți din dife
rite republici unionale. Excursii, cine
matografe, teatre... Prieteniile se leagă 
repede și tinerii sovietici, pe lingă 
faptul că se doyedesc admirabile gazde, 
își ajută cu drag noii lor prieteni, 
inițiindu-i în „tainele" limbii ruse, 
principala disciplină care se predă 
în anul I.

Cursurile au o durată de cinci ani, 
toate cheltuielile (burse, manuale, a- 
sistență medicală, cămine, călătoria 
pînă la Moscova și înapoi) fiind supor
tate de Uniunea Sovietică.

Dar... să dăm cuvîntul nigerianului 
Godfrey Sunday Paita, care ne-a măr
turisit că pentru el ziua de 1 octom
brie a devenit o zi de două ori memo
rabilă: în primul rînd pentru că în 
această zi a fost proclamată indepen
dența patriei sale. Nigeria, iar în al 
doilea rînd pentru că, în aceeași zi, 
și-a început studiile la Moscova.

— Nu vreau ca patria mea să rămînă 
în urma țărilor cu o tehnică dezvoltată 
— încheie el. Iată de ce simt din adîn- 
cul sufletului că prin crearea acestei 
universități Uniunea Sovietică ne oferă 
posibilitatea de a recupera ceea ce 
ne-au răpit imperialiștii.

— Dumneata? — ne adresăm unui 
alt tînăr.

— Geoffrey Kimotho Gatende — se 
prezintă el. La noi, în Kenia, e mare 
nevoie de ingineri. După absolvirea 
facultății am să mă întorc acasă să 
construiesc poduri, șosele, hidrocen
trale...

Hidrocentrale în Kenia 1 Ai crede 
că-i o glumă, dacă n-ar contrazice-o 
dîrzenia din ochii tînărului student și 
nerăbdarea cu care se desparte de noi, 
grăbind spre amfiteatrul unde se țin 
cursurile.

Auzim glasul profesorului:
— Lilian Vaiarimo... Amed Murad 

Taki... Jelnia de la Victoria...
Și răspund viitorii constructori, me

dici, agronomi, pedagogi, întruniți aici 
— de pe toate meridianele și paralelele 
Africii, Asiei și întinsului continent 
sud-american — într-o singură fami
lie mare și unită: Universitatea prie
teniei popoarelor.

George OLTEANU

>crti

Cu dragă inima se lasă -seminarizat* 
și fînărul Abdulla Jujaev din Kazah- 
stan, pe care colega lui de bancă, 
indiana Anasuia Gurbaș Tsingh, l-a 
învăfat cîteva cuvinte în limba hindu.

— îmi pare bine de cunoștință. Numele 
meu e Nancy, Nancy Johnson 1 —; se 
recomandă o tînără nigeriana, într-un 
grup de student! care, laolaltă cu 
ceilalți colegi, alcătuiesc, indiferent 
de rasă, naționalitate și credința re
ligioasă, marea și unita familie a 

Universității prieteniei popoarelor .



grup de studenti

Bis I Biiis I Africa — $i nu numai Africa I — aplaudă un dans 
rusesc inferprefaf de noii colegi. —>

Universității prieteniei popoarelor exa
La Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. Un

minează cu interes copiile fanioanelor duse în Lună de racheta 
cosmică sovietică.

Un moment din programul artistic. După atenția cu care par 
s-o asculte colegii ei, nu încape îndoială că viitoarea ingineră 

chimistă Amelia Brito Rojas (Cuba) e în voce. i



BORD III

T
ic... tic... tic... Acele minu
tarului se apropie de liniuța 
roșie a cadranului ceasului, ca
re ocupă o mare parte din ori
zontul meu vizual. Peste cîte- 
va minute va începe zborul. 
Poziția incomodă, strînsoarea chin

gilor costumului antigravitațional, 
lipsa de zgomote devin enervante. 
Deși nu e prima oară — situația 
repetîndu-se de nenumărate ori în 
timpul antrenamentelor — totuși 
conștiința faptului că acum e vorba 
de un zbor adevărat îmi dă emoții.

A mai rămas un minut. Respir 
sacadat, trăgînd cu putere aer în 
piept, ca cei care se pregătesc să 
sara în apă de la înălțime.

Involuntar string pumnii, încleș
tez dinții. Acum! Gata!

O clipă, două, trei... expir cu 
putere și clipesc nedumerit. Nu 
simt de loc senzația apăsătoare, 
obișnuită la starturile din centrifuga 
laboratorului. Și senzația de su
focare mă părăsește. Desigur, nu 
era decît propria mea emoție, căci 
nava n-a pornit încă: durează cîtva 
timp pîna se desprinde de sol, 
deși motoarele funcționează din 
plin.

Prin minte îmi trec imaginile 
starturilor privite de pe racheto- 
drom... Corpul argintiu, vibrînd 
ușor în lumina proiectoarelor, și 
învolburarea de flăcări de sub am- 
penaj. Un salt decîțiva metri și 
apoi... racheta rămînenemișcată în 
aer, în vreme ce flăcările con
tinuă să se scurgă tot mai repede, 
dînd impresia că fuselajul se pră
bușește. Totul durează foarte pu
țin timp și deodată racheta începe 
să urce, flăcările de sub ampenaj 
devin mai scurte, orbitoare și corpul 
argintiu dispare cu repeziciune 
în înaltul întunecat al cerului, 
urmărit de o flacără albă. Probabil 
că asta e imaginea pe care o oferă 
nava „mea“ celor care asistă acum 
la lansare.

Deodată, simt pe piept o apăsare 
din ce în ce mai puternică. Coas
tele îmi sînt aproape strivite. 
Urechile încep să-mi vîjîie. Fotoliul 
Se răsucește automat, pentru a mă 

așeza în poziția cea mai adecvată 
suportării accelerației. Mi-e greață. 
Am senzația că abdomenul mi-e 
plin de plumb și stă gata să se 
rupă... Bătăile inimii le simt tot 
mai slab, o ceață îmi acoperă 
vederea... nu mai pot distinge ca
dranul ceasului. Mi-e somn... Gîndu- 
rile se învolburează și am senzația 
unei căderi fără sfîrșit...

Cînd am deschis ochii, primul 
gînd a fost să mă uit la ceas. Au 
trecut abia 15 minute... Treptat, 
senzația de apăsare dispare și inima 
începe să funcționeze tot mai viu, 
mai puternic. îmi simt pulsul bă- 
tînd în urechi, asemeni unor lovi
turi înfundate de tobă, care se ac
celerează continuu.

Aș vrea să mă scol, dar nu reușesc. 
Curelele mă țin bine legat de foto
liu. Senzația de greață nu a dispă
rut încă și coastele mă dor la fel 
de tare. Tot corpul mă doare, de 
parcă m-aș fi rostogolit pe scări. 
Sînt urmele acțiunii accelerației, 
a creșterii greutății.

încă puțin și ultima treaptă a 
rachetei se va fixa pe o orbită cvasi- 
circulară, începînd să se rotească 
pe drumu-i neabătut din jurul Pă- 
mîntului. Privesc indicatoarele de 
pe tabloul de comandă din fața 
mea... Temperatura s-a stabilit la 
20°. Presiunea atmosferică e nor
mală. Contoarele de radiații au 
acele la zero. Beculețele de apel 
sînt încă stinse; în momentul în 
care va apare lumina lor roșie, voi 
putea intra în legătură radio cu 
Pămîntul.

Pămîntul... este undeva departe 
de mine — probabil în jos — și 
totuși nu am senzația aceasta. Par
că sînt în camera de experiențe de 
la centrul de lansare. Lumina elec
trică, aprinsă, îmi întărește senza
ția. Nu știu de ce, dar mă așteptam 
ca, o dată plasat pe orbită, în Cos
mos, cabina să fie inundată de 
soare. Dar... cum să mă inunde lu
mina Soarelui, de vreme ce sînt 
închis ermetic, fără o ferestruică 
cît de mică? Pot privi afară doar 
printr-un periscop special și sin

gurele mele „ferestre" sînt ecra
nele verzi ale radiolocatorului și 
ale televizorului. înseamnă totuși 
că — mulțumită acestora — nu mă 
voi plictisi. A, dar uite în dreapta 
cutia cu șoricei — micile animale 
au început să plutească din prici
na imponderabilității, de parcă ar 
fi niște pești în acvariu. Dedesub
tul lor, bazinul cu chlorella. Șori
ceii și chlorella trăiesc într-o sim
bioză totală — din dejecții și res
turile de la șoricei trăiește planta 
care le furnizează apoi oxigenul și 
alimentele necesare. Aceasta-i nu
mai pentru început. Cu timpul,siste
mul va fi extins și la oameni; și 
după experimentarea și reușita lui, 
cosmonauții vor începe să-l folo
sească și la zborurile cosmice cu 
durată mai mare.

Este singura posibilitate; în fe
lul acesta nu facem altceva decît 
să reproducem la scara unei nave 
cosmice circulația naturală de pe 
Pămînt.

întind mîna și apăs butonul radio
locatorului. Pe ecran apare o masă 
uniformă cu contur rotunjit; la 
scara distanțelor, indicele arată 
302 km. Trebuie să fie Pămîntul. 
Trag spre mine ocularul mobil al 
periscopului și mă uit. O sferă ne
gricioasă cu un contur nedeslușit, 
proiectată pe un fond negru, preg
nant, presărat cu multe puncte 
foarte strălucitoare: Pămîntul și 
stelele de pe boltă. Sînt oarecum 
dezamăgit. Credeam că voi vedea 
o sferă mare, frumoasă, albastră, 
tivită cu dantelă de nori alburii 
și cînd colo... masa aceea informa 
și lipsită de contururi precise. în 
schimb stelele sînt de o strălucire 
nefirească și nu clipesc, așa cum le 
vedem pe Pămînt.

Beculețul de apel se aprinde și 
în același timp se aude în cască 
semnalul de apel. Este Pămîntul. 
Mă cheamă.

O voce necunoscută numără rar, 
înșirînd cifră după cifră. Apoi: 
„Aci Pămîntul! Pămîntul!... Aci 
Pămîntul! Răspunde dacă mă auzi! 
Răspunde dacă mă auzi!"

„Te aud, te aud!" încep să vor
besc nestăpînit... uitînd să dau 
numele navei. Ce bine că nu mai 
este nimeni alături de mine! Alt
fel ar trebui să-mi ascund lacrima 
ce mi se prelinge sub pleoape.

Vederea mi se încețoșează. Sînt 
lacrimile care nu vor să se des
prindă de gene. Scutur energic din 
cap și văd deodată în apropierea 
ochilor mici bobițe străvezii plu
tind în interiorul căștii. Imaginea 
îmi sugerează o ploaie în care pi
căturile de apă roiesc ca niște fulgi 
de zăpadă. Vinovată este tot im
ponderabilitatea... Tot din cauza 
ei simt și pulsul atît de accelerat. 
Vorbirea mi s-a îngreunat, rostesc 
cuvint-ale cu mult efort. Am obosit! 
Deși a trebuit să transmit numai 
unele date citite de pe cadranele 
de la bord cît și cîteva scurte re
latări referitoare la starea mea, în 
general. în definitiv aparatele fi
xate sub costum, direct pe piele, 
înregistrează automat comporta
rea organismului meu și transmit 
prin radio toate elementele. Știu 
că dacă mi se întîmplă ceva, ime
diat va porni de pe Pămînt semna
lul de frînare și, automat, nava 

cosmică se va întoarce și va ate
riza. Acest gînd mă mai liniștește; 
totuși continuă să mă stăpînească 
o senzație nelămurită, de teamă 
parcă. Uneori mi se năzare chiar 
că în cabină mai este cineva. în
torc mașinal capul în direcția res
pectivă, fără să văd, bineînțeles, 
pe nimeni.

Au început să mă doară fruntea 
și ceafa, iar lumina a scăzut parcă 
în intensitate. Să se fi micșorat 
puterea bateriilor electrice? Nu 
cred! Mai degrabă cred că, din 
pricina imponderabilității mi-a slă
bit vederea.

Aud iar în cască chemarea Pă- 
mîntului. Mi se comunică că totul 
este în ordine și că nava cosmică 
s-a fixat cu precizie pe orbita di
nainte calculată. Privesc ceasul... 
Au trecut cîteva ore. Pînă acum 
totul a mers bine, exceptînd sta
rea de oboseală generală și de somn 
pe care o resimt.

Ar trebui să mănînc... Dar nu 
mi-e foame. Trebuie totuși s-o fac. 
Masa de „prînz" e prevăzută în 
planul experienței. Iau o sticlă, 
îi scot dopul și încerc să torn din 
ea în pahar. Nu curge nimic. Scu
tur mai tare și zeci de bile stră
vezii și lucitoare se revarsă plu
tind prin încăpere. Le privesc amu
zat. Iau o altă sticlă cu o țeava 
lungă și subțire înfiptă în dop pe 
care o răsucesc și o introduc în 
orificiul special al măștii. Cu bu
zele apuc țevișoara de cauciuc din 
interiorul clopotului transparent 
care îmi acoperă capul și încep să 
sorb. încetul cu încetul simt cum 
tot lichidul (nu știu exact ce este, 
în orice caz e dulce și cu gust de 
ciocolată) se scurge în gura mea, 
de unde, prin simple înghițituri, 
îl expediez în stomac. Deci se 
poate mînca. în condițiile impon
derabilității mîncarea nu rămîne 
undeva la baza limbii, așa cum 
mai cred astăzi unii.

După masă mă cuprinde somnui 
și adorm. Mă trezește apelul repe
tat al Pămîntului; trebuie să mă 
pregătesc de aterizare. Experiențe 
s-a terminat. Mi-e puțină frică 
Dacă prin absurd corpul rachete 
se va aprinde la trecerea prin at
mosferă? Nu înseamnă că voi muri: 
Și apoi cum voi suporta efectul di 
creștere a greutății datorită frî- 
nării? Controlez ca prin vis toate 
aparatele cu priză exterioară și h 
deconectez pentru a nu avea legă
tură cu mediul exterior, care le-a; 
putea deteriora. O dată deconectate 
automatele intră în funcțiune ș 
le izolează. Sînt gata!

Deodată, tot corpul navei începi 
să trepideze, fotoliul se rotești 
din nou și simt aceeași apăsare îi 
piept. înseamnă că nava a începui 
frînarea. Dacă totul decurge nor 
mal, în mai puțin de două ori 
voi fi iar pe Pămînt; voi pute; 
dezbrăca costumul; voi respir; 
aer, aei' proaspăt. De-abia acun 
simt gustul neplăcut, metalic, a 
aerului pe care-1 respir, gust da 
torat recipienților sub presiuni 
în care e păstrat și, pe măsură ce-, 
respirat, filtrat și reintrodus îi 
circuit.

De data aceasta suport mai ușo: 
accelerația, ceea ce și transmit 
Vorbesc, vorbesc, vorbesc... făr;



VA VIJ COSMICE
acetate. Atît pentru transmisia di- 
ectă, cît și pentru imprimarea 
e bandă. E filmul vorbit al sen- 
ațiilor și stărilor prin care trec-

Deodată o forță mă apasă în 
;aun tot mai puternic, împiodi- 
îndu-mă să mișc măcar un deget... 
> smucitură și din nou o frînare 
iolentă. Au intrat, desigur, în 
cțiune și frînele aerodinamice, nu 
umai cele reactive. Am senzația 

fizică că mă fac mai mic, că mă chir
cesc.

0 altă smucitură, un balans al 
fotoliului în care călătoresc și apoi 
o senzație de liniștire. înseamnă că 
frînarea reactivă s-a terminat, ca
bina desprinzîndu-se de corpul na
vei. Acum viteza de cădere este 
mult redusă și acestei reduceri i se 
datorează senzația de liniștire. Aș
tept totuși un- ultim șoc, care să 
marcheze deschiderea parașutei pro

priu-zise în atmosfera Pămîntului, 
și apoi izbitura de la aterizare.

Ah! Parcă aș fi căzut într-o groa
pă! 0 scuturătură violentă și apoi 
un legănat puternic. S-a deschis 
parașuta atmosferică și cabina co
boară liniștit. Ce rău îmi pare că 
nu am o cît de mică ferestruică să 
pot privi în afară! Cred că aș 
putea zări în toată întinderea lui, 
covorul minunat colorat al toamnei, 
așternut peste văile și colinele 

unde voi ateriza curînd. Desigur 
că elicopterele, asemeni unor gîn- 
gănii uriașe, roiesc peste tot, ur
mărind căderea sferei de oțel în 
care mă găsesc.

...încă puțin și voi putea să-mi 
string în brațe prietenii, cunoscu- 
ții, redevenind... un simplu pămîn- 
tean. Dar un pămîntean întors din 
Cosmos.

Adrian DĂNILÂ
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Gh. COST1UR1N: Trei portrete de 
muncitori de pe un șantier de con

strucții (cărbune)t
(T) „Muncitoare"
(2) „Excavatorist"
® „Zugrav"

Vasiie DOBR

Dumitru NEGREA : „Citind cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-De) cu privire 

la situația internațională" (creion)





Tia PELTZ i „La poarta taberei 
de pionieri “ (acuarelă)

Tia PELTZ I „Cimpoierul Stanciu Dumitru, 
din comuna Aluniș, reg. Pitești" (tuș)

„Se amenajează tabăra de pionieri Budila “ (acuarelTia PELTZ



PROFESIUNEA DOAMNEI CONTESE
SI A ALTOR LADIES AND GENTLEMEN▼

d • V. SAVIN

• O DOAMNĂ WARREN MODERNĂ • TARIFELE DOAMNEI CONTESE • DI

FERENȚA DINTRE DOAMNA WARREN Șl CONTESA MARESCA • UN BUSI
NESS RENTABIL SUB ORICE FORMĂ AR FI PRACTICAT • NIȘTE STILOURI- 

„MINUNE“ Șl UN NEGUSTOR PIOS • URA! MORALA A FOST SALVATĂ!

V
ă amintiți de incisiva piesă a lui G.B. 
Schaw, „Profesiunea d-nei Warren"? Era 
vorba, în acea piesă, despre o onorabilă 
doamnă, cu vechi și trainice legături în 
înalta societate britanică, și despre prie
tenii ei care, sub masca onorabilității, se 

îndeletniceau cu cel mai murdar dintre comer
țuri: traficul de carne vie. Dar doamna Warren 
nu era matroana unui bordel oarecare — fie el 
chiar și pentru uzul „înaltei societăți" — ci 
conducătoarea unui adevărat concern ce activa 
pe scară internațională, dispunînd de o 
rețea de agenți și „comptoare de comerț" ce 
livrau „marfa" cu aceeași promptitudine „clien- 
ților", fie că erau cei din Bruxelles, cei din 
Londra sau cei din Viena...

O DOAMNĂ WARREN MODERNĂ
Ne-am amintit de toate acestea citind o 

știre sosită din New York și reprodusă de ziarul 
elvețian „Die Tat". E vorba, în această știre, 
de o doamnă Warren contemporană, care posedă 
însă, față de codoașa din piesa lui Shaw, două 
blazoane în plus: e americană și... contesă.

Se numește Elisabeth Speddino Maresca, are 
45 de ani și — după cum relatează ziarele — e 
contesă veritabilă, recunoscută ca atare de 
societățile de... heraldică. Dar titlul nobiliar 
nu-i justifica și averea. Astfel că, în urma unor 
denunțuri, încă din luna mai poliția new-yor- 
keză a arestat-o sub acuzația că se ocupă cu 
ceea ce de fapt se ocupă: conducerea unei rețele 
de prostituție. Bineînțeles că doamna contesă 
a negat totul și, dispunînd de bani din belșug, 
a depus o cauțiune de 25.000 de dolari (sumă 
cu ajutorul căreia—conform datelor oficiale_  
ar putea trăi onorabil timp de un an 6 familii 
americane de cîte 4 persoane!) în schimbul căreia 

i s-a redat libertatea — inclusiv cea de... 
acțiune.

Probabil însă că în elegantul ei apartament 
de pe Fifth Avenue „afacerile" nu au fost sis
tate. Astfel că, arestată a doua oară în luna 
iulie și pusă în fața probelor concrete, doamna 
contesă n-a mai putut nega, fiind silită să re
cunoască patru din cele șapte capete de acuza
ție ce i se aduceau și, ca atare, ajungînd în 
fața tribunalului.

TARIFELE DOAMNEI CONTESE

Ce-a reieșit din anchetă?
Doamna contesă Maresca avea un venit net de 

peste 100.000 dolari anual, realizat prin dibăcia, 
priceperea și inițiativa de care știa să dea 
dovadă în plasarea celor 35 „call-girls" pe care 
le angajase. „Plasarea" aceasta era asigurată 
prin relațiile pe care doamna contesă le avea în 
„înalta societate" din Statele Unite și din Europa 
occidentală (pentru că, asemeni doamnei Warren, 
contesei Maresca îi plăcea să „lucreze" pe scară 
internațională). Dar, în timp ce eroina lui 
Shaw, o mică burgheză oarecare, livra „marfă" 
cu toptanul pentru stabilimente de toată mîna 
— contesa Maresca, o adevărată aristocrată, 
lucra cu un număr restrîns de „fete": cele 35 
de „call-girls" (termen american provenit din 
cuvintele „to call" = a chema și „girl" = fată 
— și menit a ascunde adevăratul conținut, care 
în orice limbă a lumii s-ar traduce prin pros
tituată de... lux). Plasate numai unor oameni 
ce puteau să plătească bine, „fetele" doamnei 
contese lucrau pe tarife corespunzătoare blazo
nului patroanei lor: costul unui rendez-vous se 
ridica pînă la rotunda sumă de 300 dolari. (în 
paranteză, din nou o referire la cifrele oficiale: 
cu această sumă o familie mijlocie ameri

cană poate și trebuie să trăiască circa 3 săptă- 
mîni!)

Cine erau „clienții", cumpărătorii grați
ilor celor 35 de „fete" ale doamnei contese 
— e ușor de înțeles!

DIFERENȚA DINTRE DOAMNA 
WARREN $1 CONTESA MARESCA
Ce s-a ales din procesul doamnei contese nu 

știm și nici nu are importanță. Nu e de loc ex
clus ca, mulțumită relațiilor ce și le-a creat prin 
odiosul său comerț și mulțumită faptului că 
dolarii pe care-i posedă nu au miros, tribu
nalul new-yorkez să se fi lăsat pînă la urmă... 
înduioșat de nefericirile unei biete orfane în 
vîrstă de 45 de ani și să fi clasat dosarul. în 
același timp însă nu e exclus nici ca doamna 
contesă să se fi ales totuși cu o condamnare: 
pentru evaziune fiscală. Dar nu asta este cel 
mai important lucru. Elementul cel mai sem
nificativ e fenomenul în sine: cu cît sînt 
mai „înalte" cercurile, grupurile, clanurile aris
tocrației (heraldice sau... financiare) din țările 
occidentale, cu atît mai murdare sînt afacerile 
la care se pretează.

Eroina lui Shaw, atunci cînd fiica sa, față 
de care-și ascunsese întreaga viață oribila pro
fesiune, află adevărul — își descarcă sufletul, 
dezvăluind, în felul ei, o adevărată tragedie: 
copilă de oameni săraci din puritana Anglie, ea

PF TOATE MFRIDlAliFL F 1111811 MPITM ISTE Fotoreporterul Calo Gamba, colaborator al revistei italieneIUH1L HIEJIIIHHOCU LUIHII UFIIRLHIE. Vie Noove , a avnt curiozitatea să urmărească efectul pe 
care-1 are evoluția „artistică" a interpretei de „strip-tease" asupra unuia dintre cei ce agreează asemenea 
„spectacole". In cele trei imagini pe care le-a surprins, 11 putem vedea pe unul dintre spectatori in diferite 
momente ale oribilului spectacol, trecind de la mirare la satisfacția libidinoasă și de Ia aceasta la o adevă
rată stare de paroxism.

Scena se petrece intr-un bar dintr-un oraș portuar mediteranean, iar eroul fotoreportalului este un bogat 
negustor Ceea ce se petrece nu este insă ceva specific țărilor din această regiune ci, dimpotrivă, o „produc
ție" importată de peste Ocean.'



ÎMPOTRIVA ACHUIflI dase de reprezentantii opiniei publice si de 
' organizația intitulată „Lola Internațională a 

artiștilor , care grupează 2.500 de artiști - și care au cerut cu 
energie interzicerea „strip-tease'-ului proprietarii barurilor din 
Manchen au obținut autorizație pentru practicarea acestui soi de 
„dansuri".

In fotografiei o seară obișnuită in barul munchenez „Intermezzo ". 
Decoruli o scenă și două luminări; costumația; un slip; interpretă; 
„artista" Evelvne Smith. Spectatori» neidentificați, dar ușor iden
tificabili reprezentanți ai descompusei burghezit vest-germane-

a fost pusă în tinerețe în fața alternativei fie de 
a accepta să se prostitueze ea însăși, fie de a 
prostitua ea pe alte fete. Și a preferat să fie ea 
cea care exploatează!

E o circumstanță atenuantă? Desigur că nu! 
Este însă — dacă vreți — o explicație... ate
nuantă.

Doamna contesă Maresca n-a avut de făcut față 
unei asemenea situații. Ea a fost trimisă spre 
dezgustătoarea-i ocupație de relațiile pe care 
le avea prin poziția socială obținută prin naștere 
și de setea nestăvilită de cîștig, indiferent prin 
ce mijloace, care caracterizează vîrfurile socie
tății burgheze contemporane.

UN BUSINESS RENTABIL SUB ORICE 
FORMĂ AR FI PRACTICAT

Murdarul business al doamnei contese Mares
ca nu este, desigur, un monopol american. El se 
practică în toate țările în care domnește puterea 
banului, și sub toate formele posibile. De la 
societățile comerciale organizate după modelul 
marilor monopoluri, pînă la primitivul comerț 
de sclavi a cărui formă nu s-a schimbat din 
antichitate pînă azi.

Da, în a doua jumătate a secolului al XX-leâ 
se mai practică și comerțul primitiv de sclavi — 
și mai ales de sclave •— în ciuda existenței și 
concurenței unor „societăți" mai mult sau mai 
puțin anonime care-și fac afacerile legal, plătind 
uneori impozite, trăgînd alteori chiulul fiscului.

Concret: o așa-numită „organizație antisclava- 
gistă“ din Anglia (țara de baștină a doamnei 
Warren!) a înaintat Organizației Națiunilor 
Unite mai multe documente privitoare la co
merțul cu sclavi practicat în Arabia Saudită — 
în „monarhia petroliferă a luidSaud", cum o 
numește ziarul „St. Galler Tagblatt“, care trans
mite știrea. Printre altele, un negustor de sclavi 
arestat în Irak a declarat în fața poliției că 
a „adunat" 50 de fete pentru a le vinde la Riad, 
capitala Arabiei Saudite. El a afirmat că îl 
aprovizionează în permanență pe însuși regele 
Saud cu asemenea „marfă". ’

Conform unei consacrate formule gazetărești, 
comentariile sînt aci cu totul de prisos.

NIȘTE STILOURI-„MINUNE~ Șl UN 
NEGUSTOR PIOS

Desigur că a trafica cu imoralitatea nu însem
nează numai a face comerț cu carne vie. Există 
și alte mijloace, mult mai... morale. Unul dintre 

acestea a provocat recent 
un mare scandal în Bel
gia.

Știți ce este o „pin-up 
girl"? Este o creație a 
^civilizației" și „liberei 
inițiative" americane, 
născută din nevoi... mi
litare. Este o fată care 
acceptă să „îndulcească" 
sub formă de imagine 
fotografică, zilele de mi- 
litărie ale soldatului a- 
merican. în traducere li
terală s-ar putea zice că 
este: „fata-pioneză". Și 
denumirea vine de la 
faptul că militarii ame
ricani sînt din belșug 
aprovizionați cu fotogra
fii de „pin-up girls" în 
costume de baie, pe care 
și le prind cu pioneze 
pe spatele ușilor de du
lapuri din cazărmile lor.

După această docuriien- 
tare, să vă facem cunoș
tință cu un alt produs al 
culturii americane con
te mporane: „strip-tease“- 
ul. Acesta este specta
colul în care o fată — o 
„girl" — trebuie să se 
dezbrace încetul cu înce
tul, pe o scenă, în fața 
unei săli pline de beți
vani libidinoși, care pen
tru dolarii plătiți au 
dreptul să debiteze și să 
comită orice fel de ne
cuviințe. Comerțul acesta 

„artistic" a cunoscut în ultimii ani o mare 
înflorire în Occident.

Tehnica și „Kultur“-ul militariștilor vest-ger- 
mani, geloase pe succesul obținut de americani 
în acest domeniu, au recurs la un mijloc de 
ingenioasă concurență: „pin-up girl" și „strip
tease" comasate și prezentate în miniatură. Un 
nevinovat stilou cu bilă, ținut în poziție de 
scris, prezintă celui ce-1 examinează imaginea 
unei „pin-up girl" foarte atrăgătoare, relativ 
destul de decent îmbrăcată într-un costum de 
baie. Dar imediat ce stiloul este înclinat, începe 
spectacolul de strip-tease: datorită unui joc 
de nuanțe, costumul simpaticei tinere dispare 
progresiv, oferind în cele din urmă „spectato-

ÎNCĂ 8 CONTFSÎI Contesa Maresca nu este singu
rii H u uiiiloh. ru[ exemplar din fauna aristocra
ției și a „lumii mari", in genere, care in ultima 
vreme s-au dovedit a fi de fapt niște simnli proxe
neti. Așa-numita afacere a „baletului roz", care a 
declanșat un mare scandal in .,high-life"-ul parizian, 
a implicat 22 de asemenea proxeneti. Ei au fost a- 
cuzafi că au atras minore pe care le-au aruncat, 
mai mult sau mai puțin camuflat, in ghearele pros
tituției. Printre cei 22 de acuzati in procesul ce a 
avut loc la Paris s-au aflat și 3 femei, care se spe. 
cialtzaseră intr-o anumită „ramură de activitate"; 
atrăgeau adolescenti la orgiile ce se organizau la 
reședința oficială a d-lui Le Tronner un cunoscut 
politician in virstă de 75 de ani, fost președinte al 
Adunării naționale franceze — și in palatele altor 
oameni de afaceri bogati.

Printre proxenetii din fruntea acestei bande se 
afla și o contesă: Elisabeth de Pinaieff-

in fotografiile alăturate — doi dintre acuzatii din 
această afacere; contesa de Pinaieff (dreapta) și po
liticianul Le Troquer (ios).

rului" priveliștea unei Venus dintr-un local de 
noapte.

Invenția aceasta atît de ingenioasă a invadat 
piața belgiană. Temîndu-se probabil de scăderea 
deverului, vînzătorii de fotografii de „pin-up 
girls" și organizatorii spectacolelor de strip-tease 
au sesizat organele fiscale. Și, bineînțeles că s-a 
constatat că „st.ilourile-minune" ajunseseră din 
R.F.G. în Belgia prin contrabandă, eludîndu-se 
plata taxelor vamale. Importatorul, un bogat 
negustor din Eupen, a ajuns astfel eroul unui 
mare scandal financiar. Un mic amănunt: negus
torul din Eupen se bucură de multă... onorabi
litate și de renumele unui om foarte... pios, un 
stîlp al parohiei din care face parte...

Bigotul comersant și apropitar din Eupen a 
ajuns erou de scandal pentru că a comis o eva
ziune fiscală. Nu pentru că a răspîndit pe piață 
o marfă pornografică. Pentru așa ceva nu există 
restricții...

URA! MORALA A FOST SALVATĂ!
Și, totuși, simțul moral funcționează.
Da, într-adevăr, toate faptele amintite nu 

trebuie să ne ducă cumva la concluzia că socie
tatea burgheză contemporană ar fi pierdut sim
țul moralului. O știre primită din Austria 
prin intermediul aceluiași „St. Galler Tagblatt" 
din 4 octombrie ne poate liniști pe deplin: așa- 
numita comisie pentru protecția tineretului 
landului Salzburg a luat o măsură minunată, 
radicală, salvatoare am putea zice — pastișîn- 
du-1 pe Cațaveneu. Spre a împiedica pervertirea 
tineretului austriac (care nu are la dispoziție 
decîf. filme pornografice americane, stilouri- 
„minune", prostituție legalizată, spectacole de 
strip-tease etc., etc.), această faimoasă comisie 
a impus interzicerea pentru tineret a operetei 
„O noapte la Veneția" de Johann Strauss!

Motivarea acestei măsuri este foarte înteme
iată: în cunoscuta operetă, un erou pleacă la 
Veneția cu intenția de a seduce o femeie!

Referatul comisiei de care am amintit arată 
clar: această parte a operetei ar putea „să peri
cliteze moravurile tineretului"!

Ura! Morala a fost salvată! Negustorul din 
Eupen va face o nouă danie parohiei sale, 
doamna contesă Maresca va depune o nouă 
cauțiune (își va ridica tarifele pentru a-și scoate 
paguba!), doamnele și domnii Warren de pe 
toate meridianele lumii capitaliste își vor con
tinua, „în pace și onor" (poate fi șio aluzie la o 
„onorabilă" familie de oameni de afaceri din 
Romînia de pe vremuri...), afacerile lor.

Pentru cinism și ipocrizie: de trei ori ura!



de Fernando MAMORA
- scriitor portughez - lluslrație Je Ția pELTZ

C
ea mai îndrăgită jucărie a 
lui Jenito era toba pe care o 
primise, cu doi ani în urmă, 
cadou de ziua nașterii sale. 
Toată ziua o bătea, fără înce
tare. Cei mari ar fi vrut să i-o 
ia și s-o ascundă, dar tatăl lui Je

nito, omul cel mai bun din lume, 
prietenul cel mai apropiat al fiului 
său, îi spuse:

— Jenito, dacă mai continui 
în felul ăsta, ai să spargi toba. 
Desigur că ți-aș cumpăra atunci 
una nouă, deoarece știu cît de mult 
ții la cea veche. Eu cred însă că 
ar fi totuși mai bine dacă ai bate-o 
mai rar, să zicem, duminica.

— Bine, tată — răspunse Jenito. 
Dar pot dormi cu ea?

Cererea a fost aprobată și de 
atunci, în fiecare seară Jenito 
se culca cu toba alături, imitînd-o 
în acest fel pe surioara lui, care 
dormea cu păpușica ei cu ochi verzi.

Jenito avusese și mai înainte o 
tobă, dar nu una adevărată, ci 
desenată, pictată. Tabloul era în 
sufragerie și reprezenta o bătălie: 
soldați în mindire, cu tricornuri 
pe cap, drapele fluturînd în vînt, 
cai nervoși; în mijloc, un tînăr 
toboșar, mîndru, plin de sine, în 
poziție de drepți, cu o căciulă 
albastră. Reflexe roșiatice cădeau 
pe mîinile și toba lui, în timp ce 
restul tabloului era șters, parcă 
încețoșat. Jenito privea adeseori 
tabloul și de multe ori i se părea 
că totul prinde viață, că armăsarii 
încep să necheze și să frămînte 
pămîntul cu copitele, că soldații 
pornesc cu baionetele ascuțite, că 
drapelele fîlfîie de-adevărat. Bă
taia tobei îi însuflețea. Și-n ce 
ritm mai bătea toba! Ce sunete 
puternice chemau la luptă! Toată 
casa răsuna de bătăile tobei.

—- Tu n-o auzi, Gida? — o în
trebă o dată pe soră-sa.

Gida începea și ea să înțeleagă 
anumite lucruri care păreau de 
neînțeles pentru cei maturi. Amîn- 
doi ascultau tropăitul îndepărtat 
al cailor, vuietul însuflețit al bă
tăliei. Fetiței i se părea și ei ade
seori că soldații încep să se miște, 
să coboare din cadru și să se repeadă 
cu baionetele asupră-i. în aseme
nea ocazii o cuprindea spaima și 
printre lacrimi murmura:

— Mi-e teamă, Jenito, nu mai 
vreau s-o aud...

Nu rămînea deci altceva deeît să 
asculte doar el. O asemenea tobă 
visa Jenito în fiecare noapte; pen
tru o astfel de tobă ar fi renunțat 
la orice.

...Cînd, de ziua sa, se trezise 
cu toba alături, o bucurie nespusă 
îi năpădise sufletul. Alergă în su
fragerie, privi îndelung tabloul, 
încercă să imite expresia energică 
a tînărului toboșar, apoi începu 
să bată, de-i sculă pe toți ai casei. 
Tatăl îl mustră:

— Ai să spargi toba, Jenito...
Tatăl lui Jenito era un om excep

țional, care nu s-a plecat vreodată 
in fața cuiva. Ce interesantă era 
acea mișcare a mîinii sale, cînd 
înlătura șuvițele de păr căzute în" 
ochi în timpul discuțiilor! De 
cîte ori nu-i venise lui Jenito să-i 
spună: „un adevărat tată!“ Pentru 
el, tatăl său însemna omul cel mai 

bun, cel mai curajos, cel mai pu
ternic din lume. Lucra în uzină, 
pleca dis-de-dimineață, așa încît 
Jenito nu-1 vedea deeît. seara.

Poate de aceea băiețașul nu-i 
iubea pe acei necunoscuți care 
veneau seara la tatăl său; se închi
deau cu toții în odăița în care era 
biroul tatălui, plin cu cărți. Tatăl 
nu putea trăi fără ele.

— Mămico, cine-s oamenii aceia?
— Prietenii tatălui tău!
— Și de ce se închid în cămăruță?
— Tata le explică... Nu trebuie 

să-i deranjăm.
— Și noi de ce n-avem voie să-i 

ascultăm?
— Fiindcă vorbesc de-ale lor... 

învață... Se pregătesc pentru exa
mene.

— Și eu o să dau examene ?
— Firește... Dar examenul lor 

e mult mai greu...
Ce ciudată și misterioasă este 

lumea celor mari!
Duminicile și le petreceau îm

preună. Se plimbau prin parcul 
orașului, cîteodată mergeau pînă-n 
satul învecinat, culegeau plante 
pentru ierbar sau se duceau la 
vreun meci de fotbal. Ulițele 
strîmbe și murdare din cartierele 
celor săraci îl îngrozeau totdeauna 
pe Jenito. Oare de ce se duce atît de 
des tata acolo? Ce-ar putea spune 
ceva bun acelor oameni?

— Du-te și te joacă cu copiii, 
pînă ce termin eu...

— Tăticule, pot să le arăt toba?
— Da... dar să nu le spui nimic 

despre soldați.,. Nimeni nu tre
buie să iubească războiul.

— De ce, tăticule? Soldații nu 
sînt oameni curajoși; eroi?

— Curajul ți-1 poți manifesta 
altfel, Jenito. Trebuie să-i iubești 
pe oameni.

într-o seară se întîmplă un lu
cru neobișnuit. Un automobil frînă 
brusc în fața casei. Pași grăbiți 
se auziră pe scară, apoi bătăi ner
voase în ușă. Mama alergă la fe
reastră, dădu perdeaua de o parte 
și exclamă:

— Uite-i!
Tata alergă în cămăruță, luă 

niște hîrtii, le dădu unchiului, care 
se-ndreptă spre fereastra dinspre 
curtea învecinată. Se opri și strigă:

— Hai, Jeronimo!
Pe fruntea tatălui se conturară 

riduri adînci. Nu-și mai îndepărta 
șuvițele de păr căzute-n ochi, cu 
acel gest cunoscut al mîinii. Stă
tea calm, făcînd doar cu capul:
- Nu!
— Vino, Jeronimo, h-avem vre

me de pierdut.
— De ce?
Lovituri tot mai puternice răsu

nau în ușă. Palid, unchiul dispăru 
pe fereastră. Mama așteptă o clipă, 
apoi porni calmă să deschidă ușa.

— Jenito, treci în odaia ta!
Plecînd, copilul privi pe fereas

tră. Oamenii din strada purtau 
pălării trase pe ochi. Din mașina 
neagră coborîseră polițiști înar
mați, răspîndindu-se pe trotuar în 
dreapta și în stînga.

★
Tatăl lipsi vreme îndelungată. 

Nici prietenii lui nu mai veniră, 
ca și cum cineva i-ar fi înștiințat 
că el «Ae acasă.

Mama nu-i spunea deeît atît: 
tata a plecat.

— Cu prietenii?
— Nu, Jenito, ăia n-au fost 

prieteni.
Atunci intervenea unchiul, cu 

vocea lui tremurînd de ură:
— Prieteni? Spune-le mai bine 

bestii!
Oare de ce vorbesc cei mari 

uneori atît de neînțeles? Ce-i cu 
tata și cu unchiul? în definitiv, 
ce s-a întîmplat? Din clipa în 
care oamenii aceia — bestiile, cum 
le spunea unchiul — l-au luat pe 
tata, totul s-a schimbat în casă.

Jenito privea tot mai des ta
bloul, soldații, pe tînărul toboșar 
cu căciula albastră. O, dacă ar fi 
putut bate toba în seara aceea, cum 
s-ar mai fi speriat și-ar fi luat-o la 
fugă bestiile alea! Știa că tata nu 
a plecat de bunăvoie și că nici nu 
călătorește undeva. Dar ce-a făcut 
oare? De ce nu l-au apărat mama, 
unchiul, vecinii și chiar el? în- 
tr-adevăr, ceva nu fusese în ordine, 
lipsise ceva...

Da, lipsise toba.
Lunile treceau încet și triste 

fără tata, și Jenito începu să se 

simtă vinovat. De ce oare nu s-a 
gîndit atunci la tobă?

în cele din urmă, însă, tatăl 
se-ntoarse; dar nu mai era cel 
dinainte. Slăbise, se-ncovoiase, a- 
vea privirea tristă, abătută, fire 
argintii îi apăruseră în păr. Jenito 
se ascundea adesea într-un colț 
al cămăruței și plîngea amarnic. 
Nu întreba nimic, se simțea jig
nit: de ce oare nu i se destăinuiau 
și lui întîmplările din lumea cea 
tainică în care tatăl său își trăise 
o parte din viață?

Apoi, încetul cu încetul, totul 
reintră pe făgașul obișnuit. Reînce
pură vechile plimbări, dar tatăl 
nu vorbi niciodată despre cele 
întîmplate.

într-o zi se duseră la ștrand. 
Pe spatele ars de soare, musculos, 
al tatălui, văzu niște cicatrice 
proaspete.

— Ce-ai acolo, tată?
— A, nimica; am căzut pe un 

morman de cioburi...
— Dar eu nu te-am văzut cu 

haina ruptă...
— Nu... eram fără haină.
Tatăl mințea. Jenito simți că-1 

podidesc lacrimile. își acoperi 



fața cu mîinile. Iși mușcă buzele 
Șentru a nu-1 năpădi plînsul.

atăl îl mîngîie pe umeri și-i spuse:
— Ascultă, Jenito... cicatricele 

pe care le-ai văzut nu sînt... Cum 
să-ți explic?...

Jenito suspină și-și șterse ochii:
— Atunci, cine ți le-a făcut?
— Iți amintești de seara aceea 

cînd m-au luat?
— Ei au făcut asta?
— Da!
— Dar de ce te-ai lăsat luat?
— Băiețașule, sînt lucruri pe 

care copiii nu le pot înțelege.
Jenito își plecă capul, străduin- 

du-se să găsească cuvintele:
— Dar eu... și eu sînt bărbat!
Tatăl se făcu că n-aude și-i arătă 

o barcă ce se apropia de debarcader.

Niciodată pînă acum lui Jenito 
nu i-a apărut atît de străină și 
atît de neînțeleasă lumea celor 
mari, ca-n acela zile neliniștite. I 
se părea că oamenii sînt asemenea 
furnicilor care trăiesc în mușuroaie, 
în cuvintele, în gesturile și pînă 
și-n veselia lor era parcă ceva nela
locul lui, ceva foarte-foarte rezer
vat. Tatăl, mama, unchiul nu mai 
erau atît de posomoriți ca altădată 
și discutau agitați.

Tata cumpăra zilnic trei-patru 
ziare și comenta indignat cu prie
tenii lui ultimele știri. La fel se 
comportau și vecinii: se agitau, 
citeau ziarele, pe care le smulgeau 
de-a dreptul din mîinile vînzători- 
lor. Oare ce se petrecea? Nimeni 
nu-i răspundea. Simțea că nu mai 
e în stare nici să respire ca înainte.

Era însă convins ca ceva se va 
întîmpla, foarte curînd.

într-o seară, tatăl și unchiul 
venîră tîrziu acasă. Nu observară 
că el și Gida nu dorm. Agitat, 
tata îi spuse mamei:

— Strada-i plină de polițiști. 
Lîngă canal sînt tancuri...

Tancuri... Tata a spus „tancuri”. 
Acum e ușor de înțeles. în curînd 
vor începe deci lupte, cu desfă
șurări de steaguri, cu bătăi de 
tobă. Și tata — o știe bine Jenito — 
își va procura de undeva arme.

A doua zi tata a dejunat mai 
devreme. înainte de a pleca, l-a 
luat deoparte.

— Trebuie să-mi promiți că nu 
ieși din casă.

Jenito nu răspunse.
— îmi promiți?
— De ce, tată?
— O să fie zarvă mare pe stradă, 

oamenii or să strige... Orice s-ar 
întîmpla însă, tu să nu ieși.

— Oameni pe strada noastră?
— Pe toate străzile; dar poate 

că aici vor fi mai mulți decît 
în altă parte. îmi promiți?

— O să pot să privesc de la fe
reastră?

— Da, dar să fii atent.
-— Tată, ce-o să fie? Paradă?
— Va fi primit cineva. în cu

rînd va sosi. Pe el îl vor conduce. 
Probabil că vor trece și prin fața 
casei noastre.

— Cine-î tată? Vreun fotbalist 
mare?

— Nu, nu-i fotbalist... îmi pro
miți?

— îți promit — spuse Jenito, 
fără nici o convingere.

Tatăl își puse haina. După o 
oră, Jenito auzi un vuiet slab, 
care, pe măsură ce se apropia, 
creștea întocmai ca o furtună. 
O neliniște inexplicabilă îl cu
prinse; ar fi vrut să alerge, să stri
ge, să lupte, să-nfrunte vijelia. 
Privi pe fereastră. Pe cele două 
trotuare se înșirau polițiști. Curînd, 
sosiră întăriri. Două plutoane de 
soldați blocară trecerea peste pod.

— Gida, Gida, vino-ncoa, ia 
privește!

Gida se cățăra pe scaun. Mama . 
nu era în cameră; trebăluia undeva 
în bucătărie, în curte sau poate era 
în stradă.

Polițiști, pretutindeni polițiști, 
dar oamenilor nu le păsa de ei

Deodată, la capătul străzii își 
făcu apariția mulțimea tăcută. Pe 
măsură ce se apropia, tăcerea ei 
părea tot mai amenințătoare, mai 
apăsătoare... Oameni, în șiruri 
lungi... Mii și mii de oameni... 
Și veneau într-una, fără încetare. 
Se apropiau cu pași siguri, cu 
hotărîrea de a spulbera pe oricine 
li s-ar fi pus în cale. Polițiștii 
începură să dea înapoi. Era război, 
dar fără drapele și bătăi de tobă. 
Jenito însă simțea că oamenii 
aceștia se pregătesc de atac, întoc
mai ca și soldații din tablou. Și, 
dintr-o dată, i se lumină înțelesul 
vieții adulților.

îl văzu pe tatăl său în mulțime.
— Privește, Gida! Tata! Uite-1 

pe tata!
Tata era acum soldat și părea 

neînfricat în fiuntea mulțimii.
— Tată!—strigă Jenito, dar 

vocea i se topi în liniștea nefirească.
Coloana de oameni se opri de

odată, ca și cum uraganul ar fi 
silit-o s-o facă. Strada era plină 
de polițiști cu baionete amenin
țătoare. Rumoare surdă. Lui Jenito 
începu să-i bată puternic inima. 
Ar fi vrut să vadă eroismul cucerin- 
du-i pe oamen.i, ar fi vrut să le 
vadă explozia mîniei și apoi să le 
elogieze curajul.

Mulțimea porni din nou, dar 
polițiștii cu baionetele o siliră 
să se retragă. Rîndurile se răriră. 
Oamenii începură să se împrăștie. 
Cu un gest al mîinii, același gest 
pe care-1 făcea și tatăl său, Jenito 
își șterse broboanele de sudoare de 
pe frunte. Nu, tata nu poate fi 
învins. Se uită la tablou: cai 
fornăind, soldați, toboșarul... Da, 
e nevoie și de tobă. Dar a promis... 
Nu, nu poate sta...

începu să bată de cum coborî. 
Se strecură prin mulțime. Ajunse 
în capătul coloanei.

După cîteva ore, curioșii pri
veau urmele gloanțelor în ziduri. 
Căutau balta de sînge unde căzuse 
un băiețaș cu o tobă. Sîngele fuse
se spălat. Oamenii spun că polițiș
tii, ori de cîte ori ucid, fac să dis
pară petele de sînge. Dar urmele 
gloanțelor pe ziduri rămîn.

in romînețte de V. ANTON

CÎND BARONUL MUNCHHAUSEN SPUNE ADEVĂRUL...

F
 aptul este cunoscut: înaintea fiecărei premiere 

capătă o înfățișare tragică și abia după ce publicul 
„a văzut și plăcut" începe iar să-și împartă glu
mele (adică, așa cum spusese cîndva, „să joace 
pe textul său"). Da, este vorba despre Nicolae 
Gărdescu. De curînd însă, tristețea accentuată a 

figurii sale părea că anunță... două premiere con
secutive. Cauza? Au aflat-o cei care, în seara zilei de 
31 octombrie, l-au văzut apărînd pe Scaur din „Fîntîna 
Blanduziei", purtat în lectică de către artiști de seamă 
ai Teatrului Armatei. Explicația: Nicolae Gărdescu 
împlinea 35 de primăveri... comice și se afla la spec
tacolul său jubiliar.

— Cum orice aniversare este un bun prilej de amin
tiri, credeți că ați putea face un scurt bilanț al activi
tății dv. în slujba numeroaselor muze? — îl întrebăm 
noi pe proaspătul sărbătorit, cunoscut atît spectatorilor 
de operetă, revistă, teatru sau film, cît și auditorilor 
emisiunilor în care, de mai bine de zece ani, îl prezintă 
pe baronul Munchhausen sau pe faimosul Tartarii! 
din Taraseon. O paranteză explicativă ar putea scuza 
întrucîtva tehnicitatea termenului „bilanț" în acest 
debut de conversație. în mijlocul ambianței sale 

O scenă familială care, fără â fi de... comedie, e cît se poate de veselă: maestrul Gărdescu și cele două fete ale 

sale, Dannie a și Irina. (Fotografie de A» SĂGEATĂ)

casnice, mobilată CU ediții princeps, fotografii cu Tony 
Bulandra, Ion Manolescu, Vraca, Timică, Dacian, cu 
bibelouri sau cu un impozant scrin — care adăpos
tește fișele unui viitor dicționar al teatrului romînesc 
—șugubățul baron devine o persoană foarte serioasă și 
nemaipomenit de ordonată. Doriți să știți care sînt 
cele 614 roluri interpretate pînă acum de Gărdescu? 
Răsfoiți catalogul său, liniat contabilîcește, în care se 
poate vedea pînă și numărul reprezentațiilor Ia care a 
participat — nu mai puțin de 8.000.

— De fapt am devenit actor — îmi dă replica 
Gărdescu — printr-o serie de farse făcute familiei, care 
mă dorea avocat, și apoi maestrului Nottara, pe care 
l-am convins că în monologul recitat la primirea în 
Conservator, și care necesita o vorbire afectată, gra
seierea mea era... simulată. Mi-am făcut apoi intra
rea în dramă cu roluri — nu zîmbiți, vă rog — de 
june prim. Camil Petrescu s-a întrebat chiar, într-un 
articol, dacă nu aș fi eu cumva „acel mult așteptat 
prim amorez al teatrului romînesc!?!"

— Și ce v-a făcut să treceți la ceva mai... serios?
— Mărturisesc că, deși îmi place mult drama, am 

avut de la început dorința să fac roluri de compoziție

„serioasă" în comedie. Un timp am oscilat între 
scena operetei, a teatrului de revistă și a celui de 
proză. Publicul a decis și iată-mă, definitiv, actor 
de comedie.

— Pentru că pînă nu demult erați cunoscut mai ales 
ca interpret de operetă, care rol vă este, pe acest tărîm, 
mai drag?

— Ultimul, adică cel al marinarului Filip din „Vînt 
de libertate", a cărui primă interpretare pe scena 
noastră îmi aparține.

— Ca să nu vă mai pun aceeași întrebare pentru co
medie, dramă sau film, poate e mai bine să faceți un 
„potpuriu" din rolurile care vă sînt mai aproape de 
suflet.

— Ar trebui să vorbesc atunci cam despre toate rolu
rile interpretate în ultimii 15 ani. Să nu vă mirați 
dacă am să încep cu Stanei u, bucătarul din piesa 
amicului meu N. Tăutu, „Furtuni de primăvară". El 
aduce în scenă un vechi deziderat al meu — rolurile 
comice pozitive; laișnița din „Căsătoria" lui Gogol; 
pisălogul ridicul Chicaneau din „ împricinați!" lui 
Racine (spectacol care este, în cariera mea de regizor, 
cel de-al 23-lea pus în scenă); Don Alvaro din „Văduva 
isteață" a lui Goldoni sau chiar tipul odios al senato
rului Wilier din „Vocea Americii" de Lavreniev, în 
care am avut de luptat nu numai cu înfățișarea mea, 
ci și cu... obișnuința publicului de a rîde cînd apar pe 
scenă. Toate acestea mi-au dat posibilitatea să aplic 
învățăturile realismului socialist în teatrul nostru, 
în ceea ce privește filmul, mă... topesc și acum de 
plăcere la amintirea omului de zăpadă din „Fetița 
mincinoasă".

— Despre Scaur din „Fîntîna Blanduziei" nu ne 
spuneți nimic?

— Istoria acestui rol „jubiliar" al meu e ceva mai < 
lungă. Prima dată am fost Scaur la producția de Conser
vator: un Scaur ieșit din mina maestrului Nottara. 
Acum însă, mi-am permis să calc întrucîtva tradițiile 
de interpretare a rolului (aceasta fiind și viziunea 
regizorului Al. Șahighian) și cred că n-am greșit dacă 
am văzut oarecum altfel acest personaj: dintr-un indi
vid brutal și necioplit, am realizat acum un ridicol 
parvenit al banului din societatea romană. Istoria 
acestui spectacol spune de altfel esențialul despre 
noile realități ale scenei noastre: Teatrul Armatei a dat 
cu această piesă — avînd în rolul principal pe artistul 
poporului George Vraca — în 6 ani peste 200 de specta
cole, în timp ce vechiul Teatru Național, deși avusese 
și el o distribuție strălucită, nu a reușit să dea decît 100 
de spectacole în... 35 de ani.

...O convorbire cu Nicolae Gărdescu poate dura 
ceasuri de-a rîndul. După ce mi-a răspuns conștiincios 
la întrebările reportericești, a scos dintr-un sertar 
cîteva caiete din care a început să-mi citească scene 
autobiografice, amintiri din teatru, întîmplări din 
vechiul București. Pana de fost gazetar ocazional a 
lui Gărdescu a reconfirmat în aceste „Amintiri", ținute 
deocamdată în sertar, candidatura sa la mîna muzei 
literare.

Maria PREDUT
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nVIATA MEA E IN MÎINILE DUMITALE!"
șa-mi trebuie! Că sînt deș
tept! Sînt «> figură! Cine 
n-a auzit de mine, da’ ci
ne?..- Vreți bilete Ia me

iul cutare? Faceți o listă și 
iați-o încoace! Zece, o sută... 
îți or fi — nu importă. Mîine 
nă înființez cu biletele! Am eu 
amenii mei! Parcă ce, sînt 
rost să vă povestesc c-am dîr- 
Sit Ia coadă pînă mi-a ieșit 
ufletul!?... în schimb, ia gîn- 
iți-vă! Să-i vezi acolo, pe toți 
um își mai dau coate: „Mă, ce 
le relații are ăsta’* Sau cînd 
vorba de cereri, de adeverințe— 

ic: „Lasă, frate, ce să-ți mai 
ierzi timpul, s-aștepți pînă ți-o 
eni rîndul?!... Nu-1 am eu 
colo pe directorul general? Pe 
utărică?... Dă-neoace numărul 
e înregistrare și mîine dimi- 
teață...* §i mîine dimineață 
ac de fapt ce fac și ceilalți 
olicitanți: îmi aștept frumușel 
îndul Ia ghișeu, mă interesez, 
urmăresc cererea, iau aprobarea 
i p-ormă... P-ormă să vezi amă
nunte, explicații Ia birou: cum 
ot-a primit directorul general, 
um l-am scos dintr-o ședință... 
um am fumat împreună „Ori- 
nt*...

Alaltăieri cu cine credeți că 
nă întîlnesc?... Cu amărîtul 
e Crețu — Fănică Crețu de la 
.P.P.D.C... Ei, bravo! Mie-mi 
pui cine-i Fănică? Parcă nu 
-aș cunoaște! Măcar de ar fi 
oți încasatorii de la I.P.P. D.C. 
a Fănică. Un bănuț dacă i-o 
ipsi din geantă, e în stare să 
iu mai închidă ochii nici ziua, 
lici noaptea, pînă nu-i află urma.

Alaltăieri dimineață, cînd l-am 
ntîlnit, era cătrănit rău, topit.

— în sfîrșit! — îmi strigă de 
eparte. Bine că te văd. De 
dumneata am nevoie. Nu mă 
ăsa? Ajută-mă! îl cunoști pe 
Jrîndoi?

— Pe cine? Pe Cezar Brîndoi? 
»e inspectorul general de la 
. P. P. D. C.? Pe Cezărică?... 
Nu știu dacă schimbasem cu el 
sece cuvinte pînă atunci). Da’ 
um să nu! — zic. Prieteni la 
ataramă!

— Atunci scrie-i! Scrie-i să 
nu mă nenorocească. Viața mea 
e-n mîinile dumitale.

Am simțit că mi se taie picioa
rele. Știam că o zi mai înainte 
avusese loc un control inopinat.

— Nu cumva...?
Fănică își lăsă capul în jos. 

Am înțeles.
— Și... mult, nenorocitele?... 

Spune!
— Două sute șaizeci de lei — 

suspină.

I-am făcut numaidecît scri
soarea.

Și acum... urmarea. In aceeași 
zi. La cantină... Ce credeți 
dumneavoastră că aflu? Că Fă
nică, Fănică ăsta al nostru, cin
stea personificată, e un... es
croc. Da, da! Și încă ce escroc! 
Ce nu s-a pomenit de cînd e el 
I.P.P.D.C.-ul. întrebați-i și pe 
Boțoagă, pe Encioiu, pe Piticaș 
de la „plan-finanțe*... Păi știți 
dumneavoastră cit îi lipsește 
pînă acum din geantă? N-o să 
mă credeți! 26.000 (douăzeci 
și șase de ihii), în cifre și-n litere! 
Și pe chitanță — c-avea două 

chitanțiere, escrocul — la varsă- 
mînt, două sute șaizeci de lei.

Drept care eu...
Dar cred că e mai bine să vă 

povestesc cum mi-am petrecut 
după-amiaza...

Sînt orele 13,45. Escrocul nu 
e acasă. Nu sînt nici cinci mi
nute de cînd a plecat. A lăsat 
vorbă că se duce să-l întîlnească 
pe inspectorul șef Cezar Brîndoi. 
Fuga după escroc. Să-mi dea 
scrisoarea. Nenorocita de scri
soare prin care... Și încă îmi 
mai sună, prevestitoare, pline 
de un anume tîlc, cuvintele lui 
Piticaș de la plan-finanțe: „...Și 
mai are obraz să-mi vină și 
după intervenții. Că poate-1 cu
noști pe Brîndoi* — zice...

Ghinion! Inspectorul șef e la 
I.P.P.D.C. înapoi la I.P.P.D.C.! 
Acolo trebuie să-I aștepte și 
escrocul de Fănică. Trebuie să 
pun mîna pe scrisoare.

Orele 18,05: „Tovarăș’ in
spector șef lipsește momentan 
din birou — spune portarul. E 
dus pînă la Giurgiu. Adineaori 
a plecat. Veniți dumneavoastră 
mîine de dimineață. Cine?... 
Tovarăș’ Crețu de la „încasări*? 
Nuuu! Nici n-a dat pe aici!...* 

înapoi la Fănică. Trebuie să-l 
găsesc=..

Orele 21; tîl harul parcă a 
intrat în pămînt. Nu e nici 
acasă, nici la mătușă-sa, pe Ver- 
gului, nici pe Mîntuleasa, la 
un văr de-al doilea, nici... nică
ieri. Nu e și nu e.

S-a făcut de 23,30. Stau și mă 
gîndesc: ce e de făcut? încotro 
s-o mai apuc?... Și conștiința 
de acolo: „Ei! e bine?* Parcă 
voiai să fii cineva... O figură... 
Să-și dea oamenii coate cînd 
te văd!“

0-1-2-3,30... toată noap
tea n-am închis ochii. M-am 
frămîntat, m-am zvîrcolit... 
mi-am luat nenumărate angaja
mente și c-o fi... c-o s-o rup 
definitiv cu toți prietenii... pînă 
la director general (inclusiv) că 
>. etc. etc.

„...Și nu mâ lăsa, dragă Fă
nică — îmi încheiam eu bile

țelul pe care Ia ura 4,30 dimi
neața, sub privirile mirate ale 
măturătorului, i-1 strecuram sub 
ușă — te rog, te implor, treci încă 
în dimineața asta pe la mine, 
înainte să dai ochii cu inspecto
rul. Ajută-mă! Nn mă nenoroci! 
Viata mea e-n mîinile tale! 
P.S. Adu și scrisoarea 1“

Morala (hîrtioara aceasta am 
găsit-o azi dimineață pe birou). 
„Povestea cu Fănică e de la noi 
citire... Noi ți-am aranjat-o. 
Să te-nveți minte altă dată“.

Semnat: Fănică Crețu (înca
sator și pe mai departe) — C. Bo- 
țoagă — M. Encioiu — Piticaș 
etc., etc.

Silviu GEORGESCU

Epitaf unui șofer grăbit

De viteză amețit
— Ce să mă mai mir! —
Din beție te~ai trezit 
într-un cimitir...

Locatarilor unui imobil 
neîngrijit, care-și trec cu 
vederea reciproc nepăsarea 
față de curățenie

Nu-s locatarii vinovați
Că n-au prea dat cu măturoiul: 
Se-acopăr unii pe ceilalți — 
Pe toți i-acoperă gunoiul...

A. MALIN

O PREDICĂ 100% 

AMERICANĂ
-o predică a pas- 
american Norman 

Peal: „Banii pot fi un 
blestem, iar sărăcia o bi- 
necuvîntare“...

— Adevăr vă spun: „Ferice 
De acei sărmani!"
Jiu rîvniți—scriptura zice— 
Blestemății bani".
Dar pe mulți ce-n erezie 
Și-n ispită cad
Bani string! nd cu frenezie. 
Pot să-i scap de iad: 
Pot obține o minune 
De la sfinții mari, 
Pentru o cauțiune 
De cincizeci dolari!...

(Din „Krokodil")

Unei operatoare de la 
„03“ care le lasă fără răs
puns

Te-ntrebi de-i fermecată...
Aievea e? Sau vis?
Te-ascultă, și îndată 
Dispare în abis.

Unui director de teatru 
refractar față de genul 
comic

A rîs în viață doar odat’: 
După lectura unei cronici 
Ce-1 lăuda c-a stimulat 
Și comedia, și pe comici.

PESCADOR

$0*0

— De ce fe iii așa de mîndru? Doar 
eu dau ora exactă ca și tine I
— Da, dar eu sînt extraplat I. ______

SKU.IAU*

C0MEME

RE LON-PERLON-NYLON

Fără cuvinte.

UN O.C.L. CU INIȚIATIVĂ

— O să vă trebuiască, se rîde cu 
lacrimi...

După cum vedeți, aveți de unde 
alege I Pe care o dorii! ?

— Pe aia de acolo I...

Toamna în parc, se astern covoare!..

//y de n«h cobar



VREI, NU VREI, BEA GRIGORE...
j m încheiat o zi de lucru, încet, mă îndrept spre casă, 

/I Pe jos. Mai fac puțină mișcare. Nevastă-mea nu e în 
oraș, așa că nu mă așteaptă nimeni.

Pe la ora 17,30, agale, îmi fac intrarea în bloc și tot 
agale descui ușa locuinței.

Țrrr... țrrr... țrrr... Telefonul. După sunet parcă ar fi 
provincii. Mă grăbesc spre receptor. O fi nevastă-mea de la 
mare. Ridic receptorul: „Pregătiți-vă să vorbiți cu băile Victoria!" 
Apoi, clac, și 09 închide. Am avut dreptate, în parte. Toi 
de la băi, dar nu de la mare. Dar de unde și pînă unde băile 
Victoria? îmi scrutez memoria: n-o fi plecat cumva vreun prie
ten în localitatea anunțată? De unde! Toți prietenii mei au 
picioare sănătoase tun! (Știți, băile Victoria... reumatismul). 
Atunci, cin’ să fie? Evrica! Să știi că-i soacră-mea (locuiește 
prin apropierea băilor Victoria), Tot spunea ea că ar avea 
nevoie de băi. Și vrea acum să ne vorbească de la băi. Simplu — 
nu? Și frumos din partea unei soacre.

Cam acestea mi-erau gindurile, cînd, din nou telefonul: 
„Vorbiți cu Victoria!“ „Stai, tovarășă" — întrerup eu opera
toarea. Și începe un dialog:

— Cine mă cheamă de la Victoria?!
— Cum cine vă cheamă?! Dumneavoastră ați făcut comanda. 
— Nu eu, tovarășă. Am Venit acum cinci minute.

Nu se poate, tovarășe. Nu sînteți numărul X, casa Y? 
— Exact.
— Atunci dumneavoastră ați făcut comanda.
— Pentru numele lui dumnezeu! Cum să fac eu comanda, 

dacă eram pe stradă?
— Pe stradă, pe nestradă, dumneavoastră ați cerut Victoria 

sau altcineva din apartament.
— Nu, tovarășă! Vecinii sînt plecați la Sinaia (și ei erau 

în concediu).
— Poate soția.
— Și ea lipsește (v-am spus că era la mare).
— Tovarășe, pe mine nu mă privește. Vorbiți sau nu vorbiți, 

de plătit tot veți plăti.
Uite domnule, cum înnebunește omul! îmi frămînt mintea: 

cu cine să vorbesc? Dacă tot plătesc, barem să știu pe ce dau banii. 
Nu cunosc pe nimeni acolo. Să întreb cum e vremea? Cum se 
simt vilegiaturiștii ?

Operatoarea revine cu un calm îngeresc:
— Ce faceți, vorbiți sau nu vorbiți?
— Nu vorbesc, tovarășă!
— Atunci plătiți!
— Dati-mi operatoarea șefă!

Operatoarea șefă:
— Ce doriți, tovarășe?
îi explic de-a fir-a-păr toată situația, mă jur pe toți sfinții 

că nu eu am făcut comanda.
— Aveți dreptate, tovarășe, dar n-avem ce face. Veți plăti.
—• Cum, tovarășă, dacă am dreptate? (Simțeam „Centralul" 

pe aproape) .
— Poate că vreun prieten v-a făcut farsa.
— Chiar așa să fie! De ce nu cereți confirmarea comenzii? 

Pentru 0,50 de lei, la 05, cînd ceri să fii trezit la o oră oare
care, ți se cere confirmarea, iar în cazul de față, pentru o 
sumă mai mare, nul De ce? Tot păgubașul e vinovat?

— Este, nu este, Telefoanele nu *pot păgubi.
— Bine tovarășă, dar dacă eu vreu să-ți fac o farsă și chem 

în numele dumitale, să zicem, Budapesta, ce spui?
— Nu veți putea, că nu-mi știți numărul.
Și cu asta basta. A trecut ceva vreme de atunci. Mi-a venit 

între timp și nota de plată. Am făcut haz de necaz și am... 
plătit. Dar am rămas cu o nedumerire: am sau n-am dreptate?

Romulus SCURTU

Sfaturi practice

DESPRE CARNEA CONGELATA

A
uzim uneori cite o gospo
dină spunînd: „Nu iau carne 
congelată, pentru că n-are 
gust". Sau: „Nu iau, pentru 
că e periculoasă". Și într-un caz, 

și în altul, gospodina care vor
bește astfel nu dovedește decît 
ignoranța ei în ceea ce privește 
alimentul care se numește „car
ne congelată" sau lipsa ei de 
pricepere în prepararea acestei 
cărni.

în primul rînd, e bine să se 
știe că nu orice carne care nu se 
vinde în stare proaspătă e con
gelată. Generalizarea noțiunii 
duce la confuzii înșelătoare. 
Congelată este numai acea car
ne care se prezintă tare ca lemnul 
și în care apăsarea degetului nu 
lasă nici o urmă.

Cînd carnea nu e proaspătă, dar 
se prezintă totuși moale la 
pipăit, nu înseamnă că s-a des- 
congelat din lipsa de condiții a 
unității de vînzare, ci că e vorba 
fie de o carne refrigerată — 
adică supusă unei temperaturi 
scăzute, dar mai puțin scăzute 
decît cea necesară pentru con
gelare — fie de una înghețată 
pe cale naturală. Acestea din 
urmă nu se pot păstra prea mult, 
e adevărat, dar o bună gospodină 
știe acest lucru și nu-și procură 
decît cantitatea necesară pentru 
o zi sau două.

Să revenim acum la carnea 
congelată. Pentru a evita ca 
aceasta să-și piardă gustul, tre
buie s-o descongelăm în anumite 
condiții. Nu e nevoie să dezghe
țăm o dată toată cantitatea pro
curată, ci numai atît cît ne tre
buie Ia gătitul din ziua respec
tivă, restul păstrîndu-se foarte 
bine în răcitor. Pentru dezghe

țare nu e recomandabil s-o 
plasăm brusc la o temperatură 
ridicată. Cel mai indicat proce
deu este s-o tăiem în bucăți 
și s-o punem într-un vas pe 
fundul căruia am așezat un 
grătar. O ținem astfel într-un cu
rent de aer uscat care — dacă 
se poate — să nu depășească 
temperatura de 13-15 grade. 
Zeama care se scurge din ea 
în acest timp, se aruncă. Apoi, 
cînd s-a dezghețat, i se înlătură 
pielițele și grăsimea și se pune 
la gătit (trebuie să se știe că 
atît zeama care se scurge cît și 
grăsimile și pielițele, dacă nu 
sînt îndepărtate, alterează gus
tul cărnii). De aceasta depinde, 
deci, lipsa de gust a cărnii con
gelate de care vorbesc unele 
gospodine și nicidecum de faptul 
că înghețarea i-ar răpi acest gust. 
Dovada cea mai bună e că un 
mușchi fezandat la gheață nu-și 
pierde niciodată gustul.

Cît despre calitățile nutritive 
ale cărnii congelate, analizele 
chimice au arătat că acestea se 
păstrează în întregime, ca și la 
carnea proaspătă. O calitate în 
plus pe care o prezintă carnea 
congelată este aceea de a fi mult 
mai fragedă și mai ușoară la 
digerat decît cea proaspătă. 
Procesele de maturație care se 
petrec în ea în timpul congelării 
o fac de asemenea mult mai asi
milabilă pentru organism. în 
sfîrșit, chiar unele microorga
nisme (vezi botulinus) sau para- 
ziții periculoși (cum ar fi tenia) 
sînt distruși în timpul congelării.

Ca atare, gospodinelor, renun
țați la prejudecăți!

JOSIANA

Cuvinte încrucișate

DE-ALE TEATRULUI

. ORIZONTAL: 1) Primul tea
tru al țării — Diviziune în des
fășurarea unei piese de teatru. 
2) Teatru muzical — instituția 
din temă. 3) A da bir cu fugitii — 
— Interpret. 4) Tudor Șoimaru 
— A juca teatru în viața de toa
te zilele — Bine! 5) Administra
tor... zgîrclt — Piesa, la început 
— Lama care produce sunetele 
la instrumentele de suflat. 6) Me
toda care promovează și în

La întrebările cititorilo

CE ESTE, PE SCURT, HIBERNAREA
Toe. Traian Cemătescu, meca

nici din Orașul Stalin, ne cere 
unele amănunte. în legătură cu 
fenomenul de hibernare, a anima
lelor. li răspundem prin materia
lul de mai ios;

Hibernarea este o stare de 
amorțeală în care-și petrec unele 
animale iarna. Fenomenul însă 
nu se produce la fel la toate 
animalele despre care se spune 
că hibernează. Ursul, veverița 
și bursucul, spre exemplu, cad 
iarna într-o stare de toropeală 
și imobilitate, în vizuinile, 
grotele sau scorburile lor, fără 
să-și modifice prea mult meta
bolismul. Ele cad în această 
stare de toropeală sub acțiu
nea frigului, care le încetinește 
toate procesele chimice ale me
tabolismului. Dar aceste ani
male își mențin temperatura 
corpului aceeași în tot timpul 
și se trezesc din cînd în cînd 
spre a consuma din rezervele 
de alimente depozitate în jurul 
lor sau spre a-și satisface ne
voile de excreție. Acest lucru 
se întîmplă de altfel și Ia unele 
populații nordice, care în 
timpul Iernii își duc viața într-un 
somn aproape continuu, din 
care nu se trezesc decît spre a-și 
satisface aceleași necesități de 
care am amintit mai sus și la 
animale.

Animalele despre care se poate 
spune că hibernează cu adevărat 
sînt: ariciul, hîrclogul, popîn- 
dăul, marmota, pîrșul cenușiu 
și Ijliecii. La acestea, în timpul 
hibernării modificările metabo
lismului sînt mult mai accen
tuate. La sfîrșitul toamnei ele 
intră în. locurile de adăpostire 
dinainte pregătite șl, printr-o 
prelungire crescîndă a somnului 
obișnuit,trec în somnul hibernal, 
din care nu-și mai revin decît 
primăvara. O dată intrat în 
hibernație, corpul unui asemenea 
animal prezintă o temperatură 
în unele cazuri, mai scăzută de
cît cea externă, iar în tot timpul 
acestui somn ele nu se hrănesc 
cu nimic. Aparatul digestiv 
li se micșorează, secreția tuturor 
glandelor încetează, Iar fermenții 
devin inactivi. Respirația șl 
circulația sîngelui sînt conside
rabil micșorate. Liliecii, spre 
exemplu, ajung de Ia 120 la 
7 respirații pe minut.

E interesant însă că la trezi
rea normală din hibernare, care 

teatru redarea trăsăturilor tipice 
ale vieții — Unul care nu spu
ne nimic. 7) Fruntaș — Actele... 
timpului — Recuzită de debut 
a subretei. 8) Oficiul de spec
tacole — Organul cel mai pre
țios al actorului — Specie de 
arahide. 9) Strofe de patru 
versuri — O sută de metri pă- 
trați de teren. 10) Personaje 
întîlnite în piesele pentru copii 
— împodobit. 11) Scop — A 

se produce primăvara, cînd 
temperatura de afară începe să 
crească, corpul animalului își 
reia funcțiunile normale în mai 
puțin de 4-5 ore, iar glandele 
lui cu secreție internă se arată a 
fi suferit o adevărată regenerare. 
Somnul de hibernare pare a fi, 
deci, în ultimă instanță, un 
regulator al funcțiunilor orga
nice. Dovadă că fenomenul hiber
nării se produce sub un impuls 
nervos la anumit moment, așa 
cum se produce și trezirea din 
hibernare. Intrarea în hibernare 
nu poate fi provocată prin sim
pla supunere a animalelor la

101 FOLOSIRI ALE ANTIBIOTICELOR
Carnea balenelor se alte

rează rapid, neputînd fi tot
deauna prelucrată la timp. Pen
tru a contracara acest inconve
nient, pescarii de pe baleniere au 
început să folosească o metodă 
interesantă: în obuzul folosit 
pentru uciderea uriașului mami
fer se introduce o doză (bineîn
țeles că o doză „de balenă") de 
biomicină. Cînd animalul este 
harponat, biomicină pătrunde în 
sîngele lui, răspîndindu-i-se în 
tot corpul. O dată ajuns în sînge, 
antibioticul distruge toate bacte
riile, printre care și pe cele de 
putrefacție, ceea ce îngăduie ca 
prelucrarea slăninii de balenă 
să nu se mai facă în pripă.

Adăugarea biomicinei la 
apa și gheața în care se tine 
peștele pescuit dublează termenul 
păstrării lui. Rezultat direct: 
pescadoarele se pot depărta mult 
mai mult decît pînă acum de ba
zele lor.

@ în combinatele de carne 
s-a încercat să se injecteze ani
malelor, cu cîteva ore înaintea 
sacrificării, o soluție de anti
biotice și s-a constatat că, în 
felul acesta, carnea lor a putut 
fi păstrată în stare bună timp de 
cîteva zile, chiar la temperatura 
camerei.
• Cu ajutorul biomicinei și 

al altor antibiotice, laptele poate 
fi ferit de acrire timp de cîteva 
zile; de asemenea, se poate 

accentua rostirea anumitor 
plici. 12) Antract — Astfel.

VERTICAL: 1) Maestru 
primei noastre scene, de la 
cărui moarte s-au împlinit, 
15 octombrie, 25 de ani — ! 
crețituri. 2) Cea mai apreci: 
piesă de teatru a lui Barbu De 
vraneea (3 cuv.). 3) Coardă 
metal la un instrument muzi 
— In dramaturgie! — Coloa 
ornamentală (poate fi și 
decorul unei scene). 4) Diafr; 
ma aparatului de filmat — N< 
muzicală — Soare deasuj 
piramidelor. 5) în coală — Ui 
din cei mal populari eroi c 
piesele lui Caragiale. 6) Teat) 
la microfon (pi.). 7) Armă: 
— începe repetiția — Serv 
te-te. 8) Sinceră—Notă de tro 
petă — Oprea Niculesc 
9) Plantă decorativă — Teatr 
atunci cînd e reușit. 10) Mone 
asiatică — Cu vocea îngroșs 
(mase.). 11) Se ocupă cu istm 
teatrului sau cu critica de teat 
— Nume feminin. 12) Deplasl 
ale unor echipe de teatru pi 
diferite localități sau țări... 
...Și cel care organizează acei 
deplasări la noi în țară.

Dezlegarea jocului „DEA LU 
GUL Șl DE-A LATUL U.R.S.I 

apărut în nr. 44

ORIZONTAL: 1) Maiakovs 
— Im. 2) Elbrus — Tamai 
3) Ri — Ataman — Oka. 4) I 
muri—ARLUS. 5) De — Azil 
— Net. 6) Ira — O — Ata - 
Ușa. 7) A — Neva — RSS — I 
8) Neam — Scitia — C. 9) Eu 
Ashabad — Rt. 10) Xanta — 
— Eroi. 11) Riga — Talare: 
12) Uniți — Sevan — A.

frig, după cum nu poate fi s 
primată prin sustragerea lor • 
la frigul iernii.

Este, după ultimele cercetă 
histologice și fiziologice, u 
repaus necesar regenerării glai 
delor și țesuturilor interne a 
animalului — impus de sist, 
mul nervos central — iar fapti 
că acest fenomen se produt 
iarna nu e altceva decît 
adaptare la mediu. In modi 
acesta animalul trece fără suf 
rințe prin sezonul critic al iern 
și se găsește în pline forțe i 
cel îmbelșugat în hrană, a 
verii.

evita degradarea legumelor 
fructelor.

£ Antibioticele și-au găsit , 
plicarea pînă și în vinificați 
fiind folosite pentru evitarea fe 
mentării vinurilor dulci.

Cu ajutorul antibioticeh 
și al altor mijloace de conservai 
este posibil să se poată obții 
în curînd „conserve proaspete' 
care să păstreze mult timp guști 
și potențialul nutritiv al dive 
selor alimente.



POȘTA REDACȚIEI
P. DAN și alți cititori din Orăștie și EȘANU VITALIE — Bacău, 
irele tenor Mario Lanza s-a născut la 31 ianuarie 1921 la 
iiiadeiphia iS.U.A.), din părinți de origine italiană. Datorită 
oii sale remarcabile el a jucat tn mal multe filme, dar cel mai 
ire succes l-a dobîndlt în filmul „Caruso". în urma unui atac 
cord, Mario Lanza a încetat din viață la 6 octombrie 1959, 

Ir-o clinică din Roma. Unele reviste străine au relatat că Lanza 
i îmbolnăvit de inimă ca urmare a curei de slăbire pe care a 
st nevoit s-o facă la cererea producătorilor de filme, întrucît la 
moment dat se îngrășase prea mult. In martie 1960 a încetat din 

iță și soția cîntărețului. Nu se cunosc cauzele morții sale. De 
urma căsătoriei soților Lanza au rămas 4 copii: 2 băieți șl 

ete. Imaginea pe care am publicat-o în „Flacăra" nr. 39 cuprinde 
uă fotografii: în prima e Lanza de mînă cu fetițele, iar în cea
tă, soția sa, ținînd de mînă băieții. Fotografiile au fost făcute 
perioade diferite.

MĂRGINEANU OCTAVIAN — Teiuș. Numele tovarășei al cărei 
rtret a apărut pe coperta „Flăcării" nr. 39 este Ștefanla Neacșu, 
:ușeră la cooperativa „Fotografia populară", unitatea nr. 22, 
icureștl, str. Edgar Quinet nr. 7.
MIHAI CAROL — Vulcan. Rubrica noastră „Colțul fotografului 

iator“își va continua apariția cu materiale referitoare la practica 
tografică. Ne vom strădui ca această rubrică să apară cît mal 
țulat, iar conținutul ei să fie cît mai divers și mai interesant.

ODA MANTOUL DE IARNĂ

De vorba cu medicul

— Mantoul meu de anul tre- 
ii a „obosit". Nu știu ce să fac.

o piesă prea importantă în 
trderoba mea, ca s-o înlocuiesc 
e nechibzuite cu o haină din 
aierial ieftin. Și dacă-mi cum- 
ir o stofă scumpă, intru în 
.Iernă: dacă-l fac prea modern, 
i următorul an va fi demodat; 
xcă aleg o croială „în afara 
mpului", nu va avea șic... 
e-i de făcut ?
—Dilema nu-i chiar atît de... 

agică! Moda de anul acesta nu 
'ezintă extravaganțe care riscă 

îmbătrîneascd intr-un sezon, 
ir notele ei caracteristice vor 
mtinua să placă mult timp, 
u apărut în comerț stofe infere
nțe, care promit să străbată cu 
icces mai multe sezoane: tui- 
tri, lodenuri flaușate, stofe cu 
ypeuri, bucleuri, carouri...
— Cînd mă voi duce să cumpăr, 
voi ruga să mă însoțești. Vrei? 

ingură n-aș ști ce să aleg...
— Bine, dragă. In privința 

ilarilor să știi că tonurile 
bre, care se poartă anul acesta, 
mvin de minune unei haine 
i iarnă. în game de mar on, 
if, galben, negru, verde și al- 
istru vei găsi, fără îndoială, 
aanța care-ți place. Foarte la 
odă sînt și materialele reversi- 
Ue.

— Dar ce spune moda în mate
le de linie?

— Linia e fie dreaptă (și în 
izul acesta haina poate fi des- 
icată în părți pe circa 20 de 
intimetri de la poale), fie ușor 
cazată, dar nu mai atinge acea 
mploare exagerată, caracteris- 
că trecutelor sezoane.
— Dă-mi și cîteva idei de 

'ansformare. Poate mă vor scuti 
e un mantou în iama asta.

— Există mai multe soluții: 
acă mantoul de anul trecut a 
)st încheiat la două rînduri de 
asturi, îl poți moderniza su-

primînd un șir de nasturi, astfel 
încît haina să rămînă încheiată 
lateral: asimetria e doar una din 
caracteristicile modei actuale. Dacă 
gulerul vechi e prea uzat, îl 
poți înlocui cu vinul de blană 
(vulpe sau lup. căci firul lung 
e în mare revenire!) sau cu unul 
din tricou gros. Modeme și foarte 
călduroase sînt gulerele înalte, 
rotunde sau cu linia șal. Pentru 
cine nu are gîtul îndeajuns de 
înalt, pretabil la asemenea guler, 
se recomandă formula „eșarfă". 
Gulerul-eșarfă poate fi confec
ționat din materialul mantoului, 
din blană cu firul scurt sau din 
imitație de blană, urson etc. 
Amatoarele de soluții radicale 
(și cele care nu suferă de amigda- 
lită) pot adopta formula „fără 
guler", care degajează frumos 
linia gîtului.

— Dar haina mea e uzată și 
la canturi, nu numai la guler. 
Există vreun remediu?

— Cum să nu: ți-am mai spus că 
se poartă foarte mult haina rever
sibilă. îți propun să exploatezi 
ideea. Dublînd mantoul cu o 
stofă uni de culoare contrastantă, 
părțile roase vor intra în cusături. 
Dacă mai pui un șir de nasturi 
de piele în culoarea dublurii, 
haina ta va căpăta o nouă tinerețe!

STRECHE SANDA — Cioara. 
Suferințele mamei dv. se datoresc 
unor tulburări locale de circu
lație. Ar fi bine să 1 se facă osci- 
lometrla, după care 1 s-ar putea 
indica un tratament medicamen
tos eficace. Credem de asemenea 
că ar da rezultate bune băi de 
acid carbonic și mofete la Tușnad.

Simplul fapt că prietena dv. 
simte, în fiecare dimineață, sa
liva amară nu ne- poate pune pe 
drumul diagnosticului. Avem 
nevoie de mult mal multe amă
nunte pentru a-1 putea stabili 
și pentru a indica tratamentul 
necesar.

TICU M. — Buzău. împotriva 
cataractei congenitale nu există 
alt tratament decît intervenția 
chirurgicală de .specialitate. Va 
fi deci necesar să-l internați pe 
fratele dv. într-un serviciu de 
boli de ochi. Abia după aceasta 
1 se vor recomanda ochelarii ne
cesari.

ADAM G. — Brăila. Din in
dicațiile date de dv. este vorba 
de o inflamație a glandelor Iui 
Cowper. Vă veți prezenta unui 
serviciu de urologie, care să vă 
facă explorările necesare.

N.M.V. — Focșani. Vă reco
mandăm să faceți zece Injecții 
de ser neurotonic și cinci injec
ții de Testosteron de 10 mg., 
urmate de alte cinci injecții de 
Testosteron de 25 mg. Injec
țiile de Testosteron se tac una 
la două zile. Tratamentul aces
ta îl veți repeta lunar, de 4-5 
ori. Hrăniți-vă cu alimente 
care conțin mal multe pro
teine, cum sînt: carne, ouă, brîn- 
ză, lapte șl produse lactate. Prac
ticați sportul, faceți plimbări 
în aer liber. Situația se va 
ameliora în mod sigur.

FULGA — Loco. Medicamen
tele pe care le folosiți pot avea, 
la vlrsta dv., efectul de care vă 
plîngeți. în loc de HiposerpH 
puteți folosi și alte medicamente 
pe care vl le va indica medicul 
dv. De asemenea, renunțați' la 
Sedonal. In orice caz, dv. fiind

Un sfat cosmetic pe săptămînă
VITAMINELE Și HORMONII ÎN COSMETICĂ

In dorința de a avea un ten 
Cît mai frumos, multe femei 
comit imprudența de a 
folosi cu mult înainte de a 
avea nevoie și fără a cere păre

rea unui om de specialitate 
cremele cu vitamine și hormoni. 
Lansate acum cîțiva ani. fără 
a fi însoțite de explicațiile 
necesare asupra folosirii lor, 
a existat — și există încă — 
pericolul ca, dintr-un produs 
util, ele să devină de-a dreptul 
dăunătoare.

Trebuie să știți că aceste 
creme se folosesc uneori doar de 
două ori pe an, la începutul 
primăverii și la începutul toam
nei; alteori este bine ca ele să 
fie folosite în timpul unul 
regim de slăbire. De obicei însă, 
folosirea lor permanentă este 
necesară abia de la 40-45 de 
ani șl în fun'cțle de felul șl de 
comportarea epidermei.

în dorința de a preîntîmpina 
șl întîrzia fenomenele de dege
nerare a pielii, care progre
sează cu vîrsta, cercetătorii 
în domeniul cosmeticii — după 
lungi studii de laborator ce sînt 
încă departe de a fi terminate 
— au ajuns la concluzia că se 
pot obține rezultate favorabile 
prin folosirea de creme hrăni
toare, care introduc în piele 
substanțe regeneratoare, revi- 
talizante.

Cele mai folosite vitamine în 
cosmetică sînt: vitamina A, o 
serie de vitamine ale comple
xului B, vitamina C, vitaminele 
D și D„ E și F. Un exemplu 
de cremă grasă hrănitoare, cu 
vitamine, îl constituie următoa
rea formulă: ceară de albine 
5 gr, unt de cacao 5 gr, lanolină 
20 gr, ulei ’de măsline (sau 
parafină pentru uz intern) 
30 gr, vitamina F 3%. De o 
deosebită apreciere se bucură 
crema „Velur" cu vitaminele 
A, D și F și crema „Femina" 
cu vitamina F, ambele fiind 
produse ale industriei noastre 
cosmetice.

un hipertensiv, nu neglijați tra
tamentul acestei boli. Efectul 
secundar de care vă plîngeți în 
urma tratamentului poate fi tre-

CROITORU C. — Iași. Dacă e 
vorba de o splină bifidă mare 
lombosacrată cu semne neurolo
gice obiective, se recomandă un 
tratament neurochirurgical sau 
radioterapie pe coloană, în doze 
antlinflamatorii, completate cu 
infiltrații de novocaină — 20-25 
ml, în soluție de 0,50%. Dacă 
este vorba de o splină bifidă 
mică, se tac numai infiltrații epi- 
durale cu soluție de novocaină 
0,50 la sută. Utile sînt și mij
loacele de educare cu golirea 
vezicii înainte de culcare și fotuși 
evitarea ingestiei de lichide după 
ora cinci după-amiază.

CONF. T.A. La dv. este vorba 
de Una din formele de laringită 
cronică, în care este indicată 
cura de tăcere. Cum însă pro
fesiunea dv. cere tocmai contra
riul. vă recomandăm următoa
rele: instllații endolaringiene 
cu ulei eucallptolat 1%. inha
lați! cu aerosol de antibiotice 
(penicilină sau streptomicină) 
— 10-20 ședințe. Mai puteți face 
ionizărl prelaringiene cu novo
caină 1 % sau cu iodură de po
tasiu 2-4 la sută, 10-15 ședințe. 
Acestea le puteți face numai 
la serviciile de specialitate din 
policlinică. Mai este recoman
dabilă cura heliomarină sau cre- 
noterapia sulfosalină la Govora.

Forțarea vocii în timpul vor
birii poate avea un efect dăună
tor. Evitați fumatul, alcoolul, 
atmosfera cu praf și alimen
tația iritantă. Controlați-vă la 
un serviciu de specialitate pen
tru a vedea dacă nu aveți și 
alte afecțiuni ca: faringoamlg- 
dalită, sinuzită, ozena sau 
traheobronșltă. Asupra organe
lor enumerate de dv. vorbirea 
prelungită nu poate avea efecte 
dăunătoare.

Dr. Silviu GHEREA

Folosirea hormonilor în cre
mele cosmetice a dat naștere la 
discuții foarte vii și la obiecții 
din partea medicilor, dat fiind 
consecințele neplăcute ee pot 
surveni ca urmare a întrebuin
țării lor neraționale. Folosite la 
întîmplare, fără dlscemămînt, 
ele pot provoca accidente supă
rătoare, ca iritațil ale pielii, 
însoțite de mîncărimi sau de 
creșterea anormală a părului 
pe față. Cremele cu hormoni sînt 
categoric interzise femeilor în
sărcinate. Aceste creme pot da 
însă rezultate foarte bune atunci 
cînd sînt folosite cu avizul 
medicului dermatolog, rostul 
lor fiind de a stimula epiderma 
obosită.

In legătură cu utilizarea hor
monilor în cosmetică, amintim 
și despre cremele cu adaos de 
placentă, sub a cărei acțiune 
pielea se regenerează și se îm
prospătează.

ileana VIDRAN

CITITORII CĂTRE CITITORI

Rosner Francisc din Arad, bd. Armatei Poporului nr. 24, do
rește să facă schimb de insigne sportive.

Munteanu Ioan din Simeria, str. Andrei Mureșanu nr. 33, do
rește să corespondeze cu tineri și tinere din toată țara despre 
prietenie, sport, filme, muzică ușoară și să.facă schimb de ilustrate.

Voicu I. Ion din Pitești, str. Filimon Sîrbu nr. 172, dorește să 
corespondeze pe teme filatelice, probleme de artă, literatură, im
presii de la odihnă, precum și să facă schimb de cărți poștale 
ilustrate.

Vor să facă schimb de cărți poștale ilustrate:
Jeni Marinescu, Tîrgoviște, str. Brîncoveanu nr. 18; Nuțl 

Olteanu, Tîrgoviște, aleea Sinaia nr. 5; Virginia Ionescu, Craiova, 
str. Jiului nr. 80; Kurta Filip, Bocșa-Romînă, str. I. V. Stalin 
nr. 368; Veronica Fărcășescu, com. Bocșa-Vasiovei, str. dr. Bor- 
lovan nr. 9, raionul Reșița; Magdalena Sarcadi, Cluj, str. Budai 
Nagy Antal nr. 100; Coca Vintilă, Pitești, Șccala medie nr. 3; 
Daniela Savu, corn. Valea Mare, raionul Pitești; Mașca Marina, 
Reșița, bd. 23 August nr. 63; Anamaria Ovdiean, Cluj, str. 
F.M. Dostoievskl nr. 69; Mihai Clofu, corn. Hoceni, raionul Huși.

Vînătoru! și pescarul 
sportiv

MISTREȚUL

T
oamnă tîrzie. Pe coasta 
repezită în sus, pe sub fagii 
văduviți de frunză, urcă 
pieptiș vtnătorii înșiruiți 
pe potecă. Sînt doisprezece. 

Nimeni nu vorbește, nimeni nu 
fumează. Toți pășesc cu grijă să 
nu trosnească vreo crenguță, 
să nu se rostogolească vreo 
pietricică.

Cel ce merge în frunte face un 
semn; un vînător rămîne pe 
loc, încarcă arma, caută din ochi 
un loc și se așază pe un ciot 
după un fag gros. Mai sus rămîne 
altul, apoi altul...

Deodată liniștea se sparge. 
Izbucnește o cascadă de pocni
turi, pufnituri și zgomote de 
crengi rupte. Pufăind ca o loco
motivă, țîșnește din tufe o na
milă colțată, un mistreț. Armele 
se descarcă. Vînatul cade...

...Mistrețul, strămoșul por
cului domestic, este răspîndit 
în țara noastră aproape peste 
tot: în Delta Dunării, în pădu
rile de la șes și deal, în munți 
pînă aproape de creste. Adăpostul 
și-l are totdeauna în cele mai de 
nepătruns desișuri, prin care» 
însă el se strecoară ca o ghiulea, 
datorită formei corpului său. 
Hrana lui preferată; jir, ghindă, 
mere și pere pădurețe. Cînd nu 
Ie găsește, mănîncă cu aceeași 
poftă și ciuperci, rădăcini, larve 
de insecte, rîme și șoareci, pe 
care-i scoate din pămînt cu rîtu-1 
puternic. Vara și toamna _mai 
dă iama în culturile agricole, 
îndeosebi la porumb, făcînd 
pagube. Trăiește în turme, mai 
ales iarna cînd trebuie să se 
apere de lupi și uneori de urși. 
Din aceste turme lipsesc întot
deauna vierii mari, solitarii. 
Aceștia trăiesc singuri, fiindcă 
pot să se apere singuri. Și apoi 
nici halta de lupi și nici ursul nu 
se încumetă să atace o namilă 
lungă de peste doi metri, care 
cîntărește uneori aproape 300 
de kilograme și e înarmată cu 
niște colți ca iataganele!

Mistrețul nu atacă omul fără 
a fi provocat ; dar nici să nu în
drăznești să prinzi un purcel, 
că va fi vai și amar de tine. 
Scroafa, dezlănțuită, nu cunoaște 
frica și de multe ori nici copacul 
nu este un refugiu sigur. De ase
menea cea mai mică imprudență 
în atacarea unui mistreț rănit îi 
poate ti fatală vînătorulul.
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SATUL MOIUfflUTELIR 
ISTOHIGE 

de KOVÂCS Bele
oralitatea Bujăk, înconjurată de desi
șul străvechi al codrilor din munții 
Cserhât din R.P. Ungară, pare o neste
mata între ghearele de aur în care a 
prins-o un iscusit bijutier. $i a fost 

într-adevăr odinioară o nestemată, șlefuită 
de istorie. Viitoarea anilor i-a dat cîteodată 
strălucire, alteori a lăsat să-i pălească 
luciul.

Cînd valul pustiitor al năvălirilor tătarilor 
s-a revărsat asupra Ungariei, locuitorii de 
pe aceste meleaguri s-au adăpostit în munți, 
în adîncul codrilor. Tătarii, obișnuiți cu 
întinderi nesfîrșite, nu s-au încumetat să 
pătrundă în creierul munților. Ceea ce l-a 
determinat pe regele Bela al IV-lea ca, după 
năvălirea tătarilor, să ridice o cetate pe 
culmile înalte ale munților Cserhât. Așa s-a 
înălțat, pe o stîncă uriașă, lingă cetatea 
de la Bujăk, cetatea Hollăkă. Turcii însă, 
atunci cînd s-au năpustit asupra țării, nu 
s-au mai oprit la poalele munților. După 
ce au asediat zadarnic cetatea Eger, au atacat 
și cetățile Buj&k și Hollâko. De pe Gomb- 
hegy (muntele Nasturelui), 50 de tunuri 
turcești au bătut cetatea Bujăk pînă cînd o 
ghiulea a lovit în plin magazia de pulbere, 
care a sărit în aer. în anul 1552 Aii Pașa a 
ocupat și cetatea Hollăko. Abia după despre
surarea Vienei, Ioan Sobiețki, regele Polo
niei, a recucerit-o. După ce cetatea a fost 
stăpînită de conți și baroni, Habsburgii, 
temîndu-se ca localnicii să nu o transforme 
într-un loc de rezistență antiimperială, au 
aruncat-o în aer.

Astăzi, doar ruinele cetății de altădată 
și vechile case, clădite într-un stil original, 
mai vorbesc despre trecut și despre rolul 
istoric al acestui sat. Casele de aci nu sînt 
construite pe o fundație, de aceea fațadele lor 
dinspre stradă sînt ocrotite de un zid înalt 
de piatră, pe care se sprijină de fapt casele. 
Pe acest zid este construită prispa, căreia i 
se zice pe aici „hambit" (după latinescul 
ambitus).

Aceste case vechi, care se înșiră una lîngă 
alta formînd o stradă lungă, sînt sortite 
să îmbogățească acum tezaurul monumen
telor istorice din R.P. Ungară.

® Pitorețtile meleaguri ale munților Cserhât.

® Ruinele cetății Holloko.

® Aspectul unei străxl din sat.

® O casă declarată monument Istoric, cu 
prispa caracteristică, numită pe aici .hamblt*.

Ttnărâ fată din Bujâk, în pitorescul port 
popular maghiar.

CEL MAI VECHI 
METROU DIN EURO
PA este cel din Buda
pesta. Construcția lui 
a început încă la sfâr
șitul secolului al 
XIX4ea. I m agi nea 
înfățișează un aspect 
din acea vreme, de 
pe șantierul de con
strucție a metroului 
din Budapesta.

PIPA CU 7...PIPE, una pentru fiecare zi a săp- 
tămînii, duminicii fiindu-i rezervată cea mai mare 
face parte dintr-o colecție, unică în felul ei, apar- 
ținind unui colecționar englez.

OPERAȚIA Nr. 2G.000! Vreme de 30 de ani 
Institutul de cercetări neurochirurgicale din Mos
cova a efectuat 26.000 de operații dificile, toate 
încununate de succes. Fotografia reprezintă o 
tumoare craniană în greutate de 120 gr, extrasă 
cu prilejul celei de a 26.000-a operații.

PEȘTE... DE US
CAT. Se credea că a- 
ceastă specie de pește, 
denumită Coetaean- 
thus e dispărută de 40 
de milioane de ani. 
Iată insă că a fost 
descoperit recent un 
exemplar din această 
specie, a cărei princi
pală caracteristică 
este aceea că, folosind 
ca ni^e labe aripioa
rele cu care Înoată, se 
deplaseaxă destui de 
user și pe uscat.

TRUFA GIGANT. 
Micuțul Karel Lepsik, 
în vîrstă de 8 ani, a 
descoperit la Jenisor 
(R. S. Cehoslovacă) o 
trufă uriașă cîntărind 
2,150 ^g și avînd un 
diametru de 44 cm.



NU EXISTĂ OBSTACOLE DE NEÎNVINS!

© Acesta e începutul. S-a legat cablul special 
bfluvial din șlep, cu malul.

(2) Derulîndu-se încet de pe toba imensă, cablul 
va lăsa pe fundul Dunării pe măsură ce va-

I se depărtează de mal.
® în mijlocul Dunării se continuă pozarea ca- 
j|ui. Remorcherul „Mihail Eminescu" e gata 
intervină în caz de nevoie.

© Scafandrii coboară să controleze felul în care 
blul se pozează pe fundul apei.

Printre oamenii pentru care nu există 
obstacole de netrecut sînt — alături de 
mineri, petroliști, siderurgiști etc. — 
și betoniștii, liniorii, tractoriștii, ingi

nerii și zburătorii, lucrători din sectorul 
montajelor electrice, care, vara și iarna, pe 
timp frumos sau pe viscol, înaintează mon
tând linii de înaltă tensiune peste prăpăs
tii și piscuri înalte, peste mlaștini și pă
duri seculare. Tot ca și păsările călătoare, 
despre care oamenii știu că atunci cînd 
sosesc e semn neîndoielnic al primăverii, se 
știe despre acești călători îndrăzneți că, 
acolo unde trag ei firele, întunericul se 
va risipi și, ca din pămînt, vor răsări fa
brici și uzine.

★
Ca să lege Dobrogea de sistemul energetic 

național, ei au realizat 140 de kilometri de 
linie montată peste rîuri, sate, căi ferate și 
șosele, peste mlaștinile din Lunca Dunării 
și de lîngă Medgidia. Aceasta înseamnă 679 
stîlpi, cu fundații totalizînd 10.000 metri 
cubi de beton; datorită unei bune organizări 
s-au obținut economii importante și lucrarea 
a uzat cu 50% mai puține utilaje (macarale, 
tractoare, camioane etc.); viteza de înain
tare a fost în medie de aproximativ 1 km pe 
zi.

Dar iată că între stîlpul 49 și 50 a apărut un 
obstacol, neobișnuit: Dunărea! 750 metri 
stăpîniți de luciul jucăuș al apei, de curenți 
puternici și capricioși.

Pentru îndrăzneții noștri constructori, 
înarmați cu tehnica cea mai înaltă, obstaco
lele, oricît ar fi ele de grele, sînt învinse, 
lată-i în fotografiile care urmează, montând 
cablul special subfluvial de 110 kv între 
Vadul Oii și Giurgeni, între malul dobrogean 
și cel muntean al bătrânului Danubiu.

Fotografii de E. IAROVICI
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CD Stadionul 23 August 
a găzduit duminica tre> 
cută două partide de 
fotbal care au constituit 
surprize prin rezultatele 
lor: Minerul-C.C. A. 2-0 
(1-0) și Știlnta Cluj-Ra
pid 1-0 (0-0). Fotografia 
prezintă unicul gol al 
partidei dintre studenții 
clujeni și feroviarii 
bucureșteni.

(g) în cadrul campiona
tului republican de bas
chet s-au intilnit dumi
nică în sala Floreasca 
formațiile C. C. A- și 
Știința Timișoara. Mili
tarii au cîștigat cu 78-64 
(32-31).

@ Scorul de 13-0 cu care 
rugbiștii de la C.F.R. 
Gri vița Roșie au cîștigat 
partida cu Dinamo ex
clude orice comentariu 
asupra comportării celor 
două echipe.

„AM PRIMIT BANI 
DE LA ADVERSARI"...

de Al. MIRODAN

A izbucnit scandalul în Anglia...
De multă vreme se șoptea, se murmura, se schimbau surîsuri 

și Încruntări tn tribune. De multă, multă vreme Ia sediul ligii 
britanice de fotbal se discuta, mai pe față, mai pe ascunselea, 
despre vorbele din cetate. De multă vreme un vînt bolnav bătea 
în ferestrele fotbalului englez. Acum a izbucnit scandalul!

De multă vreme se zicea, eu temei pare-se, că meciurile (unele, 
adică) din campionat erau falsificate. De multă vreme se constata 
că echipe care porneau net și limpede favorite pierdeau în fața unor 
adversari care, la rîndu-le, porneau net și limpede fără mai nici o 
șansă. De multă vreme se aruncase în gazete, printre rînduri, 
sămînța îndoielii în onestitatea unor jocuri .și jucători, socotin- 
du-se că, precum la cursele de cai sau în boxul american, meciurile 
s-ar aranja (cumpăr—vînd) dinainte pentru lovitură la pariuri.

Și acum a izbucnit scandalul!
De multă vreme se zicea că la bursa pariurilor „particulare" 

(în Anglia se organizează felurite pariuri între grupuri de amatori) 
cantitatea „surprizelor" este excesivă iar numărul celor care pierd 
mizînd pe favoriti, asemenea. De multă vreme se sugera la ureche 
că un jucător sau altul se lasă cumpărat de afaceriștii pariului, 
contra lire sterline, pentru a marca un gol sau (e mai ușor) pentru 
a nu marca sau (e și mai ușor) a primi unul în poarta culorilor 
proprii lor și dragi. De multă vreme, ancheta, purtată cu discreție, 
semnala niște victorii stranii și niște înfrîngeri ciudate.

Deodată însă a izbucnit scandalul!
De multă vreme, un jucător, dintre cei mai iubiti și mai cu 

nume în lumea fotbalului, suferea de oarecare insomnie. De multă 
vreme un jucător știa dedesubturile, pentru că Ie trăise el însuși. 
De multă vreme un Jucător, un mare jucător, simțea (ideea de 
sport obligă la conștiință) nevoia, cu orice risc, să vorbească, să 
strige, să urle adevărul, aruncîndu-1 ca o bombă în stradă.

Și a izbucnit scandalul!
Roy Paul, idolul de cîțiva ani al publicului britanic, interna

țional din Tara Galilor și fost — în atîtea rînduri... — căpitan 
al echipei „Manchester City" și fost, deci — în atîtea rînduri — 
reprezentant al fotbalului englez peste hotare a publicat în gazeta 
„The People" un articol în legătură cu fair-play-ul, făcînd, după 
cum comentează comentatorii, să sară în aer publicul pariurilor, 
federația și fair-play-ul.

„Da, scrie Roy Paul, am primit bani de la adversari în două 
rînduri. Prima oară am luat 500 lire pe care i-am împărțit cu un 
alt jucător. A doua oară am încasat 25 lire sterline, iar coechi
pierul meu, 30, în vreme ce alți jucători, ca să tacă, primiseră 
fiecare cîte 5 lire".

Și a izbucnit scandalul!...

FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNI

„CAD FRUNZELE" (foto 1), 
producție a studioului din Tallin, 
se inspiră dintr-o serie de fapte 
și date reale, pentru a ne istorisi 
într-o desfășurare captivantă ac
țiunea întreprinsă de autoritățile 
sovietice, sprijinite de populație, 
împotriva unui mănunchi de 
spioni imperialiști parașutați pe 
teritoriul Estoniei Sovietice. 
Filmul are meritul de a îmbina 
senzaționalul cerut de genul fil
mului de aventuri cu descrierea 
psihologică, bine fundată, a fie
cărui personaj. Portretul odios 
al spionilor — oameni fără că- 
pătîi, lași și tocmai din pricina 
aceasta capabili de crimă, ne dă 
o Imagine grăitoare asupra mate
rialului uman prin mijlocirea 
căruia acționează agenturile de 
spionaj imperialiste. Demascarea 
și prinderea mercenarilor trans
fugi devine o necesitate colectivă; 
societatea sovietică face zid de 
netreeut împotriva dușmanilor 
țării și îi doboară pînă Ia ultimul. 
Un film lucrat cu claritate și in
teligența, bine interpretat de o 
echipă omogenă.

„OAMENI ȘI STÎNCI" (foto 2), 
o producție a studiourilor ceho
slovace, ne pune în prezența 
unui puternic conflict dramatic 
declanșat de un accident întîm- 
plat pe un important șantier. 
Căutarea vinovatului și stabili
rea responsabilităților duce la 
descoperiri neașteptate: omul 
apreciat de toată lumea pentru 
firea lui deschisă și veselă era, 
în fond, un superficial, un egoist, 
o ființă lipsită de simțul măsurii 
și al corectitudinii. Dimpotrivă, 
celălalt personaj, taciturn, tot
deauna rezervat, se dovedește un 

om integru, drept, curajos. Iată 
ce surprize poate aduce uneori un 
moment de cumpănă. încă o dată 
se adeverește că oamenii nu tre
buie judecați de la prima vedere, 
după aparențele exterioare.

„HANUL DIN SPESSART" 
(foto 3), producție a studiourilor 
din R.F. Germană, reia într-o 
versiune nouă și modernă, soră 
bună cu parodia, o povestire a lui 
Wilhelm Hauff în care există: o 
bandă de tîlhari fioroși conduși 
de un căpitan tînăr, frumos și, 
bineînțeles, invincibil; o contesă 
Ia rîndul ei frumoasă, tînără, 

curajoasă, logodită prin voința 
paternă cu un baron bătrîior, 
fricos și meschin; un conte pe 
cît de bogat, pe atît de avar; 
două calfe de meseriași cu inimă 
de aur; un maior de poliție prost 
ca noaptea; doi hoți ceva mai 
cinstiți și alte asemenea perso
naje... E clar ce pol face laolaltă 
și încă într-o comedie muzicală, 
toți acești eroi! Vă dezvăluim 
finalul care Ia rîndul său paro
diază cele mai clasice canoane: 
contesa, în rochie de mireasă, 
se Iasă răpită (cu plăcere) de 
tînăra căpetenie a bandiților

care, de fapt, are suflet no 
și se trage din cea mai autenti 
familie de conți italieni... în» 
țiți de prezentarea ironică a < 
mentatorilor filmului, cei i 
aleargă, în caleașca aurită, s| 
fericire. Acidulată și amuzai 
parodie cinematografică, pe ci 
o apreciază și cel mai morocăi 
spectator.


