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CARNETUL
FLĂCĂRII

Reporterii au fost întotdeauna Ispitiți 
de asociații și calcule surprinzătoare. De 
pildă, și-au imaginat ce se întîmplă în 
aceeași zi, și în aceeași oră, în diferitele 
orașe ale lumii. Cîte accidente sînt po
sibile, într-o secundă, pe diferite meri
diane ; cu imaginație șl statistică apro
ximativă, ctțl pași pot face cele trei 
miliarde de exemplare umane în decurs 
de un minut.

Aritmetica aceasta epatează psihologia 
amatorilor de publicitate extravagantă. 
Madam cutare are conversație cu veci
nele, depășind în amploare și Interes 
faptul divers al cartierului. Lăsînd la o 
parte gimnastica gratuită a reportajului 
de cifră senzațională, anume reflecții pot 
releva, într-adevăr, semnificații majore. 
Cele 29 de zile ale lui februarie din acest 
an, ni le-a prilejuit. O zi în plus... Ce 
se întîmplă într-o singură zi ? Ce în
seamnă o zi în contextul nostru socialist?

In cele 1ST de minute petrecute cu zeci 
de ani în urmă într-un tîrg provincial, 
Geo Bogza definea, cu metaforă simplă, 
aspectul moral al unei societăți, fișa ei 
sociologică. Pe spații întinse de geografie 
provincială nu se întîmplă nimic cu lu
nile și cu anii. Viața se desfășura într-o 
curgere lentă, abia perceptibilă, abătută 
din drumul el doar de înmormîntărl, de 
drame pasionale ori de scandaluri publice 
cu adulter șl, vorba Iul Caragiale, palme 
cafină Central.

O zi, acum, în acești ani, e o dată 
memorabilă.

într-o singură zi pot avea loc eveni
mente ca : un muncitor își la diploma 
de Inginer ; se dau în primire cheile unui 
întreg cartier de locuit ; o fabrică lan
sează un produs pentru prima oară pur- 
tind eticheta „made In Romania" ; un 
țăran ține prelegeri de știință agricolă ; 
un altul Ișl cumpără televizor — fabricat 
în țară ; producția unei zile a întreprin
derilor din București este egală cu pro
ducția obținută în 10 zile de întreprin
derile Capitalei anului 1933 ; producția 
unei fabrici realizează o cantitate de 
mărfuri pentru care In trecut era nece
sară o lună ; în trei orașe europene se 
vorbește despre arta șl cultura romî- 
nească ; în locuri unde altădată cea 
mai... sublimă formă de industrie era 
moara sau daracul, se aude sirena unei 
fabrici moderne ; zece muncitori inter
pretează o piesă de Goldoni ; se lansează 
un vas maritim ; țărani colectiviști din 
Maramureș calcă pe fostele dale regale 
șl dau cu ochii de Rembrandt și Tizlan 
în Palatul Republicii ; un film romînesc 
ia premiu la Cannes ; un cioban își pă
zește oile, ascultînd simfonia a 3-a de 
Beethoven la un aparat de radio cu tran- 
sistorl ; un pescar din Deltă devine cam
pion mondial. O zi socialistă are dimen
siuni istorice. Expresia „de s-ar întîmplă 
o minune" era folosită, în trecut, chiar 
și pentru o biată pensie sosită cu întîr- 
ziere. Acum oamenii fac minuni în fle
care zi. Oamenii simpli. „Minunile", de
venite fapte cotidiene, sînt expresia unei 
activități creatoare, asemănătoare unul 
fluviu căruia 1 s-au ridicat stăvllarele.

C. N. CONSTANTIN IU

Casa de odihnă de la Moneasa.

n ia
Acum 15 ani, cînd se topeau zăpezile și mugurii se pregăteau să 
plesnească pentru vestirea primăverii, a apărut un document istoric 
care — materializat în mai puțin de un deceniu și jumătate — 
avea să schimbe din temelii destinul a milioane de oameni din 
Romînia. Se împlinesc 15 ani de la elaborarea acestui document. 
Memoria noastră îl reține însă și acum cu prospețime : „Sarcinile 
Partidului Muncitoresc Romîn în lupta pentru întărirea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare și pentru transformarea 
socialistă a agriculturii". După apariția acestei hotărîri, în satele 
noastre au început să crească mlădițele socialismului. Reportajul 
de față va încerca să înfățișeze o suită de aspecte dintr-o gospodărie 
agricolă colectivă înființată la puțină vreme după istorica Plenară 
a C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949.



Un fost argat cu luna șl cu anul: Gheorghe Golna, președintele gospodăriei colective din Slntana, Erou al Muncii Socialiste.
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Martie 1949. Sîntănenii iau 
cunoștință de hotărîrile Plena
rei C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn.

Oamenii cei mai luminați din 
comună, membrii de partid, dis
cută despre felul cum trebuie 
muncit pentru ca hotărîrile ple
narei să fie cît mai bine înțelese, 
pentru ca într-un viitor apropiat 
și la Sîntana să se muncească 
ogoarele în chip socialist. Un om 
voinic, în puterea anilor, Gheor
ghe Goina, vorbește în cadrul șe
dinței de partid :

— Doresc să subliniez cîteva 
idei din documentele plenarei. 
Așadar, e vorba ca să facem so
cialism la sate. E un lucru ex
traordinar de frumos, dar și 
foarte greu. Munca cu oamenii, 
zic eu, să fie cea dintîi preocu
pare a noastră. Și să nu ne pri

pim. Să muncim cu dragoste și 
răbdare și atunci viitorul îl tra
gem încoace, către noi.

— Și ce vrei să spui tu, Goino, 
cu asta?

— Ce spune partidul. Sîntem 
la început. Socot că am greși 
dacă am neglija formele interme
diare de asociere.

— Și ce facem în formele in
termediare ?

— învățăm să muncim îm
preună. Ne educăm, ne pregătim 
pentru ceea ce vrem să facem : 
gospodărie agricolă colectivă.

UN SINGUR DRUM

N-a trecut nici un an și oame
nii s-au simțit în putere să 
înjghebe o colectivă.

Comuniștii din Sîntana duc o 
necontenită muncă de educație.

E greu. Unii țărani mijlocași, 
cînd aud de colectivă nu zic nici 
da, nici ba. Face omul azi cerere 
și poimîine și-o retrage. E foarte 
greu. Comuniștii întîrzie în casele 
oamenilor. Să-i convingă. Du
mitru Pantea zice că nu se în
scrie pentru următorul motiv :

— Am patru copii. Și nici 
unul n-are căbat nou. Vreau mai 
întîi să le fac căbat nou și apoi 
mă scriu.

Unul din copii, mai mărișor și 
mai mintos, îl ajută pe tatăl 
său:

— Scrie-te, tată, că atunci om 
avea și căbat nou.

în sfîrșit, în februarie 1950, la 
Sîntana are loc evenimentul: 
inaugurarea gospodăriei agricole 
colective „Viață nouă“. Sînt deo
camdată numai 35 de familii. 
Toate pe un singur dțum. E 

modestă gospodăria. La capitolul 
„animale proprietate obștească" 
are numai 10 cai. Fond de bază : 
25.432 lei. Construcții zootehnice 
— nici una. Nu face nimic. 
Așa-i la început. Oamenii sînt 
ajutați. Lîngă ei e partidul și 
umărul statului.

TREPTE

Cu fiecare an colectiva din 
Sîntana urcă noi trepte. Pe 
linia belșugului, a organizării, a 
lărgirii holdelor fără răzoare. In 
1952 gospodăria numără 521 de 
familii. Fondul de bază e încă 
mic : 492.269 lei. Deci bătălie 
în direcția aceasta și în alte 
direcții unde mai sînt multe de

Georg* CIUDAN

(Continuare în pag. 4)
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făcut. In 1959 numărul familiilor 
ajunge la 847. Fondul de bază 
a crescut foarte frumos : 
8.525.680 lei. Producțiile de ce
reale sporesc an de an. Mecani
zarea și agrotehnica își spun 
cuvîntul. în 1951 griul dă 1.601 
kg la hectar, în 1955 — 1.736 
kg, în 1963 — 2.340 kg. Porum
bul urcă și el treptele belșugu
lui : 1951 — 2.813 kg, 1959 — 
4.577 kg, 1961 — 5.347 kg. Zoo
tehnia e în continuă dezvoltare, 
în 1951 începe o intensă și sus
ținută muncă pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Ați reținut : 
la înființare gospodăria avea 10 
cai. Atît ! în cîțiva ani se obțin 
rezultate excelente : la sfîrșitul 
lui 1959 Sîntana are 249 taurine, 
1.258 porcine, 1.642 ovine, pen
tru ca la sfîrșitul lui 1963 cifrele 
acestea să fie complet modifi
cate : 1.008 taurine, 2.119 por
cine, 1.732 ovine, 7.170 păsări.

Toate acestea au reclamat și 
construcții. La acest capitol 
Sîntana a pornit de la zero. Azi 
vizitatorul numără aici peste 20 
construcții zootehnice. Toate mo
deme.

MODEL PENTRU ALTII

Poate îl obosim pe cititor cu 
atîtea cifre. Socotim însă că 
cifrele în unele cazuri pot su
plini cu succes comentariul re
porterului. Pentru că cifrele 
acestea și multe altele au făcut 
din gospodăria colectivă din Sînt
ana un punct de atracție pen
tru mulți țărani din satele înve
cinate.

La Sîntana s-a muncit cu răs
pundere, cu spirit de partid. 
Cei mai buni colectiviști au pus 
problema întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriei ca o 
problemă fundamentală, în care 
își au izvorul toate succesele de 
natură economică. Trebuie să 
amintim aici numele unor oa
meni ca Gheorghe Goina, Cosma 
David, Teodor Tăutan, Florea 
Crișan, Francisc Pop, Dumitru 
Pantea, Mihai Cașa, Dumitru 
Selejan...Ei n-au precupețit nici 
un efort pentru ca gospodăria 
colectivă să devină o unitate 
agricolă socialistă fruntașă. Con
ducerea gospodăriei și organiza
ția de bază au ținut în perma
nență seama de indicația Plenarei 
partidului din 3-5 martie 1949 : 
„Aceste prime gospodării agri
cole colective vor avea rolul 
unor gospodării colective model, 
de la care țăranii săraci și 
mijlocași neorganizați să învețe 
ce este o gospodărie agricolă 
colectivă și să se convingă cu 
ochii lor de avantajele acestei 
forme superioare de lucrare a 
pămîntului“.

Multe sînt satele din jur — 
Șimand, Șiclău, Sintea Mică, 
Avram îancu, Socodor, Șepreuș 
— pe care le-a ajutat Sîntana. 
Brigadierii de la „Viață nouă“ 
au făcut drum de multe ori în 
aceste sate. Au dat o mînă de 
ajutor în organizarea muncii 
pentru ca „în toate satele de 
cîmpie să se lucreze ca la 
Sîntana".

Vizitele care au fost organi
zate la această unitate agricolă 
socialistă fruntașă au avut darul 
să-i atragă pe calea socialismu
lui pe mulți care au voit să 

vadă mai întîi cu ochii lor 
„dacă merită ori ba să intre în 
colectivă".

ACESTEA SÎNT FAPTELE

Iarăși ne ferim de comen
tariu. Poftiți faptele : pînă în 
1964, 650 de colectiviști și-au 
construit case noi. Toate din 
cărămidă. Cu cîte 3-4 camere. 
Unele și cu baie.

Pentru ca să nu dăm prea 
multe cifre privind aragazurile, 
mobila, mașinile de cusut, de 
spălat rufe, bicicletele etc., ne 
mulțumim doar să arătăm o di
namică a vînzărilor cooperativei 
pe cîțiva ani : 1952 — 5.618.610 
lei, 1958 — 10.830.215 lei, 1962 — 
19.857.670 lei, 1963 — 22.930.114 
lei. Acestea sînt sumele care 
reprezintă valoarea diverselor 
mărfuri pe care le-a vîndut 
cooperativa colectiviștilor din 
Sîntana. Ele nu spun însă totul. 
Pentru simplul fapt că unele 
produse au fost cumpărate direct 
de la oraș și nu de la coopera
tivă. La Sîntana există 83 de 
televizoare.

Cum se explică acestea ? Prin- 
tr-un singur lucru: întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriei colective a însemnat 
creșterea permanentă a nivelului 
de trai al colectiviștilor.

Sporirea producției la hectar, 
dezvoltarea zootehniei au adus 
însemnate venituri bănești. Con
tractările cu statul au mărit 
simțitor veniturile. Dacă în 1957 
capitolul venituri bănești s-a 

De la complexul zootehnic spre saivane circulă de cîte ori este nevoie un trenuleț 
făcut de specialiștii gospodăriei. Ingeniozitatea colectiviștilor a transformat un tractor 
nefolosit într-o locomotivă pitorească care-și aduce zilnic contribuția la furajarea 
animalelor.

ridicat la 3.069.681 lei, în 1962 
acesta a ajuns la 8.368.904 lei.

Creșterea fondului de bază și 
a averii obștești au avut drept 
consecință sensibile modificări 
în ridicarea nivelului de trai. 
La ora actuală gospodăria colec
tivă din Sîntana are un fond 
de bază de 14.667.106 lei, iar 
averea ei obștească este de 
18.300.000 lei.

Acum, la sfîrșitul acestui 
capitol, ne permitem o consta
tare : colectiva din Sîntana este 
o gospodărie puternică, bogată, 
cu oameni harnici și pricepuți.

CULTURĂ, ARTĂ Șl.. 
SFECLĂ DE ZAHĂR

La Sîntana holdele au rodit 
din plin. Sfecla de zahăr a dat 
producții nemaicunoscute pe 
aici.

Dar e bine să amintim și fapte 
de altă natură. 358 copii de 
colectiviști învață la școala me
die din comună. Dimensiunile 
revoluției culturale sînt demne de 
luat în seamă : fanfară, orchestră 
de muzică ușoară, brigadă ar
tistică de agitație. Amintim că 
brigada este de două ori lau
reată pe țară în cadrul con
cursurilor artiștilor amatori. E 
bine să se știe : mulți din artiștii 
de la Sîntana care i-au ferme
cat pe bucureșteni, acum 15 
ani erau analfabeți. Au pornit 
de la o-i = oi, și într-un dece
niu și jumătate au devenit ar
tiști cunoscuți în întreaga țară.

Asta spune mult. Gîndiți-vă 
puțin.

DOUĂ POVEȘTI ADEVĂRATE

La Sîntana e un colectivist 
bătrîn. 11 cheamă Dumitru Se- 
lejan. E din părțile acestea, dar 
pînă în 1944 a umblat prin toată 

lumea. Prin „toată lumea", moș 
Selejan înțelege toată țara. A 
fost slugă la Bibescu și la Știr
bei. Nana Catița, nevastă-sa, i-a 
zis :

— Mitrule, și așa ești tu om 
sărac. Zic să te fac om bogat.

— Fă-mă dacă poți.
Și l-a făcut. I-a dăruit 21 de 

copii. Dar slugă fiind, i-a cres
cut cu „puțină pită și multe 
răbdări prăjite". 15 copii au 
murit din pricina mizeriei. 6 
au rămas în viață. 5 sînt la 
colectiva din Sîntana ; toți sînt 
fruntași. Unul e strungar la 
oraș. Acum, Selejan bătrînul e 
la pensie. Are grijă de nepoți, 
în fiecare an merge la băi la 
Moneasa, stațiune unde gospo
dăria are o casă de odihnă pen
tru 100 de oameni.

— Ai mai fost la Moneasa, 
baci Selejan ?

— Fost. Cînd eram tînăr. Da’ 
nu m-am dus să mă hodinesc 
și să prind pește. Eram „ne
gustor". Făceam fluiere și le 
vindeam la domni.

Alta. Cînd au venit moții la 
Sîntana purtau opinci grele d-J 
cauciuc. Mai tîrziu, cînd gospo
dăria a devenit tot mai puter
nică și oamenii au răzbit la un 
trai mai bun, au înlocuit opin
cile cu cizme de box și cu bo
canci. Dar opincile nu le-au 
aruncat. Continuau să le păs
treze. Unii le așezau chiar la 
vedere. Intr-o zi, Goina a che
mat vreo zece foști opincari :

— Mîine să vă bărbieriți și 
să vă îmbrăcați în hainele cele 
mai bune.

— Mergem cu lămurirea, to
varășe președinte ?

— Nu, 'mergem în altă parte.
— Ce facem ?
Goina zîmbea :
— Facem... o crimă. Pe șo

seaua națională.



Vacile se simt bine în grajdurile moderne care strălucesc de curățenie.

Oamenii nu știau ce să creadă.
Goina a precizat:
— Să veniți și cu opincile.
A doua zi dimineață, dumi

nica, s-au urcat moții în ca
mion, toți puși la punct, și au 
pornit spre șosea. In șir, veneau 
tractoarele. Cînd au ajuns în 
dreptul lor, Goina a spus mo
ților :

— Aruncați opincile sub trac
toare !

— Ce-i asta, tovarășe pre
ședinte ?

— Asta-i crima de pe șoseaua 
națională. Nu ne pedepsește ni
meni pentru ea. Ce naiba, pînă 

cînd să mai ținem semnele să
răciei în casele noastre ?.

„Crima" aceasta are o mare 
valoare simbolică. Cui îi dă 
mîna, s-o , transpună într-o 
schiță.

DISTINCTII

La sediul gospodăriei numă
răm peste 20 de distincții. 
Diplome de onoare pentru pro
ducții mari de cereale (premiul 
II pe țară la concursul pentru 
cultivarea porumbului), pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
pentru recolte mari de sfeclă 

de zahăr, pentru curci, pentru 
gîște, pentru păuni, pentru mac 
etc., etc.

La toate acestea Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne a adăugat o înaltă distinc
ție : Ordinul Muncii clasa I. 
De la înalta tribună a Sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale din aprilie 1962, pre
ședintele acestei gospodării a 
vorbit în fața a 11.00P de oa
meni : „Eu, fost argat cu luna 
și cu anul, la care primarul sa
tului nici nu se uita, am ajuns 
să mă bucur de cea mai înaltă 
prețuire din partea conducerii 

statului nostru, să mi se acorde 
această Stea de aur, titlul de 
Erou al Muncii Socialiste... în 
numele meu și al gospodăriei 
colective din Sîntana, pe fruntea 
căreia va străluci Ordinul Mun
cii clasa I, mă angajez în fața 
partidului și a statului, în fața 
dv. personal, scumpe tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că voi 
munci în- fiecare zi mai bine 
pentru ca gospodăria noastră să 
strălucească mereu, așa cum stră
lucesc razele acestor distincții".

PE ALTE FRONTURI

Problemele pe care și le pune 
gospodăria la ora actuală sînt 
noi. Pămîntul, orice i-ai face, 
nu se întinde, nu-i de cauciuc. 
Producția cerealieră trebuie să 
crească. De aceea se caută noi 
căi în acest sens. Se urmărește 
în primul rind folosirea celor 
mai productive soiuri care se 
pretează la condițiile pedoclima
tice ale Sîntanei. Gospodăria 
de aici are un sector zootehnic 
puternic. Dar trebuie mers mai 
departe. Fără bază furajeră pu
ternică și ieftină nu se poate 
face zootehnie. Dacă intri cu 
baza furajeră în pămîntul dc’U- 
nat cerealelor o-ai făcut nimic. 
Cîștigi într-o parte și pierzi 
în alta. De aceea, la ora actuală, 
colectiviștii din Sîntana sînt 
preocupați de organizarea unei 
baze furajere productive și ief
tine. Vor realiza-o prin folosirea 
•plantelor cu capacitate mare de 
producție. Fapt pentru care extind 
irigațiile. Anul trecut sîntăne- 
nii au cultivat cu legume 40 
hectare. Anul acesta legumicul
tura se va întinde pe 104 ha. 
în aceste zile constructorii gos
podăriei muncesc pentru reali
zarea unei sere mari: pe un 
hectar.

Probleme noi, unele de Ioc 
ușoare, și le pun colectiviștii 
din Sîntana. Nu încape nici o în
doială că ele vor fi duse la 
capăt cu succes. Realizările de 
pînă acum sînt mărturii eloc
vente în acest sens.

★
Acum cînd se împlinesc 15 

ani de la istorica Plenară a Co
mitetului Central al partidului 
nostru, avem un sentiment de 
legitimă mîndrie. Partidul a 
deschis țărănimii calea spre fe
ricire și belșug. Lucrul acesta 
îl dovedesc mii și mii de gos
podării colective. Noi am vorbit 
doar despre una din părțile 
Crișanei : cea de la Sîntana.

George CIUDAN

Fotografii de Traian PROSAN

La ora actuală sectorul avicol al G.A.C. „Viață nouă" numără 7.170 păsări. Pe cîmpia 
Sîntanei nu curge nici un riu. Colectiviștii folosesc însă apele freatice pentru'irigații 
(fotografia din dreapta).
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Acum 2000 de ani, 
astăzi
și în anul 2000

Un raport al Academiei de științe din S.U.A., 
publicat recent, cuprinde date interesante asu
pra creșterii populației pe globul, pămîntesc. 
După evaluările specialiștilor americani, sporul 
anual al populației globului — considerată în 
ansamblul ei — este de circa 2%. în anul 2000 
populația globului ar urma să depășească cifra 
de șase miliarde, în anul 2070 ea ar putea fi 
de douăzeci și cinci de miliarde, iar peste 200 de 
ani, de o sută cincizeci de miliarde.

demii de dumă mureau populații întregi, re
giuni întinse devenind pustii. în sfîrșit, o bună 
parte a populației europene rămînea celibatară 
(intra în mănăstiri sau în tagma preoțească) ori 
nu putea să-și întemeieze un cămin din cauza 
interdicțiilor impuse de seniorii feudali.

Populația globului a început să crească con
stant abia după anul 1500, adică în epoca de 
mare avânt a descoperirilor și invențiilor, de în
mulțire a mijloacelor de producție și a celor 
de comunicație. Iar în ultimii 200 de ani, adică 
după 1750 (dată considerată, desigur, ca un 
punct de reper și nu ca un hotar rigid) pro- 
gresele tehnicii, medicinei și ale științelor na
turii în genere au permis omenirii nu numai să 
producă mai mult și mai ieftin și să poată trans
porta la mari depărtări o producție de masă, dar 
să și reducă simțitor mortalitatea copiilor și a 
mamelor și să înlăture în cea mai mare parte 
epidemiile devastatoare.

1 MILLIARDE

500000 JAHRE

2miujarden

80 JAHRE

3 MIUJARDEN

30 JAHRE

Se înțelege, sînt estimații bazate pe calcule 
mai mult sau mai puțin precise și care pot fi 
luate sub beneficiu de inventar. Un lucru este 
totuși cert: populația globului crește într-un 
ritm rapid. Pe vremea lui luliu Cezar, acum 
2000 de ani, pe întreg teritoriul imperiului ro
man nu trăiau mai mult de 40 de milioane de 
locuitori. După 1500 de ani — mai exact în 
anul 1500 — pe aceeași întindere a globului 
locuiau 67 milioane de oameni. Pe cînd acum, 
pe aceeași suprafață viețuiesc peste 400 mi
lioane de semeni de-ai noștri.

Mai mult, specialiștii au socotit că omenirea 
a avut nevoie de 500.000 de ani spre a ajunge 
la un miliard de inși, de numai optzeci de ani 
spre a se dubla (în 1930) și de numai treizeci 
de ani spre a spori cu încă un miliard (în 1960 
— trei miliarde de locuitori). Ei apreciază că în 
prezent pentru ca populația globului să crească 
cu încă un miliard de oameni nu vor mai fi 
necesari decât 15 ani. Așadar, în 1975 vor trăi 
pe globul pămîntesc patru miliarde de oameni.

Cum se explică oare acest salt rapid interve
nit într-un răstimp atît de scurt din istoria 
omenirii ?

într-un articol apărut în revista elvețiană 
„Schweizer Illustrierte“ se arată cîteva din 
cauze :

De la apariția speciei umane și pînă către 
sfârșitul evului mediu epidemiile, foametea, duș
măniile de tot felul, războaiele decimau mereu 
populația și o mențineau cvasi-staționară. Din 
cinci copii care se nășteau, trei nu apucau să 
crească; din zece femei lăuze, patru-cinci nu 
se mai sculau din pat. în cursul marilor epi-

4milliarden

15 JAHRE

Oamenii au dobîndit posibilitatea de a trăi 
mai îndestulat și cu mai puține cheltuieli; foa
metea izbucnită într-o regiune sau alta a putut 
fi atenuată în consecințele ei datorită sporirii 
circulației bunurilor.

Toate acestea au făcut să crească nu numai 
cifra populației globului, ci și durata vieții oa
menilor. Acum circa 2000 de ani durata medie 
a vieții unui om era de 22 de ani ; în veacul 
al XI-lea, de 31 de ani; către 1780, de 35 de 
ani ; astăzi este socotită mică cifra de 70 de 
ani.

Cercetările de specialitate arată că, datorită 
dezvoltării impetuoase a științei, punerii în va
loare a uriașelor întinderi de pămînt încă ne
cultivate sau pustii, utilizării unor noi resurse 
alimentare omenirea va putea face față cu succes 
acestei creșteri a rîndurilor ei.

„Un enorm 
și tragic bluff"

Astfel e caracterizat în presa franceză așa- 
zisul „ser anticanceros Anablast", preparat de 
un anume Gaston Naessens, originar din Rou
baix, ce se autointitulează „biolog" fără a avea 
vreo diplomă universitară.

Descoperirea, datînd încă din 1950, n-a fost 
niciodată supusă vizei obligatorii pentru utili
zarea medicamentelor. în 1954, unul din prie

tenii lui Naessens l-a pus în legătură cu un pro
fesor de la Facultatea de farmacie, care s-a ară
tat dispus să-i experimenteze preparatul pe 
oameni și animale, cu condiția să-i cunoască 
compoziția, dîndu-i bineînțeles asigurări asu
pra păstrării secretului și a eventualei priori
tăți științifice. Din motive pe care nu le-a de
clarat, Naessens a respins această ofertă și și-a 
continuat „cercetările" pe cont propriu în „la
boratorul" său din Chelles, aplicînd tratamente 
unor creduli cărora le percepea rotunda sumă 
de 5.000 franci vechi pentru fiecare „ședință", 
costul întregului tratament depășind de trei ori 
onorariul pentru o operație făcută de un pro
fesor chirurg. în 1958 o bolnavă, suferind de 
cancer al colului uterin într-un stadiu operabil, 
a dispărut din spitalul în care fusese internată 
pentru operație, ca să urmeze tratamentul 
Naessens ; în scurt timp ea a murit, iar „bio
logul" a fost judecat și condamnat pentru exer
citarea ilegală a medicinei.

Dar Naessens reapare cu serul său în 1963, 
în Corsica, instalat în casa părinților unuia din
tre pacienții săi, micul Bernard Ferran, bolnav 
de leucemie, despre care lansează zvonul că 
i-ar fi ameliorat starea. Sprijinit de o zgomo
toasă publicitate, organizată din culise de per
soane interesate de aspectul mercantil al afa
cerii, Naessens reușește să-și introducă serul 
spre experimentare la spitalul din Ajaccio. Nu- 
meroși părinți desperați din Franța, Anglia și 
alte țări încep să sosească în Corsica, sperînd 
într-o ultimă șansă de salvare, fără a da cre
zare avertizărilor apărute în presă asupra acestei 
escrocherii.

între timp Naessens desfășoară o largă acti
vitate de valorificare a „descoperirii" sale, acordă 
interviuri, se deplasează la Paris și Edinburgh, 
se pregătește pentru o călătorie în -Statele 

x Unite, intră în contact cu diferite cercuri in
teresate în comercializarea acestui „panaceu".

„Miracolul" Naessens se apropie însă de sfîrșit. 
La Paris a fost dat publicității comunicatul Mi
nisterului Sănătății Publice care anunță că ex
pertiza efectuată asupra serului „Anablast" la 
Institutul Gustave Roussy de la Villejuif — sub 
conducerea profesorului Denoix, directorul pen
tru Europa al Uniunii internaționale împotriva 
cancerului — dovedește că acest ser e „lipsit de 
orice însușire terapeutică anticanceroasă sau anti- 
leucemică". în consecință, dosarul Naessens a 
fost înaintat justiției.

Gaston Naessens acordlnd interviuri presei...
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NU, armelor nucleare!

Francisco Goya ; Autoportret.

Goya la Londra
Transportat, din motive de siguranță, într-un 

tren de marfă, ascuns îndărătul a 37 de lăzi cu 
roșii, un colet misterios a străbătut nu demult 
o distanță de 2.500 de kilometri, fiind apărat 
rfnd pe rând de spanioli, francezi și englezi.

Păzitorii — polițiști în civil, agenți de asigu
rare și oameni de artă — știau însă că acel 
colet care călătorea în chip atît de ciudat din 
Spania în Anglia conținea două din cele mai 
celebre tablouri ale lui Francisco Goya — 
„Maja desnuda" și „Maja vestida".

O dată cu alte 100 de opere ale lui Goya, cele 
două tablouri au fost aduse din Spania la „Ro
yal Academy of Arts" din Londra, unde — îm
preună cu încă 240 de pînze adunate din 13 țări 
— sînt expuse pînă la 1 martie, în cadrul celei 
mai mari expoziții de opere ale vestitului pictor 
spaniol organizate pînă acum. Muzeul londonez 
și-a putut procura sumele necesare pentru trans
portul, asigurarea și paza acestei neprețuite 
comori numai prin vînzarea unui desen de 
Leonardo da Vinci.

Publicul londonez apreciază efortul depus și 
vizitează cu interes expoziția, care prezintă 
o vastă retrospectivă a uluitoarei arte de portre
tist a lui Goya și a graficii lui amare, cu 
subiecte inspirate de grozăviile războiului („De- 
sastres de la Guerra") și de viciile omenești 
(„Caprichos", „Proverbios").

Punct de atracție al expoziției, cele două 
„Maja" se află expuse privirilor îndărătul unor 
geamuri prin care nu pot răzbate nici un fel de 
gloanțe. Detectivi spanioli și britanici urmăresc 
cu atenție mișcările vizitatorilor, dat fiind că ni
meni n-a uitat încă la Londra de furtul unui 
alt tablou al lui Goya, portretul ducelui de Wel
lington. De aceea Charles Wherler, președintele 
lui „Royal Academy", nu este stăpînit numai de 
un sentiment de grijă pentru buna desfășurare 
a marii manifestări artistice, ci și de o speranță 
pe care ar dori-o cit mai curînd materializată : 
aceea de a-i vedea pe necunoscuții hoți pocăin- 
du-se. De altfel, într-o scrisoare publicată în 
„Times" Charles Wherler i-a invitat să depună 
în ascuns tabloul furat printre tablourile din 
expoziție sau să-l trimită Academiei într-un 
pachet.

„Ce înseamnă război 
atomic?"

Sub acest titlu, ziarul „Neue Politik" din Ham
burg publică un articol în care, comentîndu-se 
potențialul de distrugere într-un război modern, 
se arată că urmările războiului atomic sînt ca
tastrofale. In limbaj militar, ele s-ar traduce 
astfel :

„O bombă «obișnuită» cu hidrogen, de 10-20 
megatone, are o putere de distrugere egală cu 
10-20 milioane de bombe folosite în ultimul 
război mondial...

O bombă de 20 megatone ar transforma în
tr-o clipă în cenușă unul din orașele cele mai 
mari ale lumii.

12-20 de asemenea bombe ar pulveriza în
treaga Germanie Federală... Să ne închipuim pen
tru o clipă — spune autorul — că Germania 
Federală ar dispune de o rețea de adăposturi 
împotriva bombelor atomice, care ar putea apăra 
jumătate din populația țării (ceea ce nu e cazul, 
căci adăposturile de azi nu pot cuprinde decît 
cel mult 100.000 de oameni). Să ne închipuim 
că adăposturile sînt aprovizionate cu alimente și 
apă pentru primele 14 zile de război. Să pre
supunem că două treimi din adăposturi au re
zistat exploziilor atomice. Ce se întâmplă mai 
departe, când oamenii trebuie să iasă din adă
posturi ? Ce-i așteaptă pe pămînt ? O bombă 
cu hidrogen de 20 megatone distruge totul, pe 
o rază de 18 km de Ia epicentrul exploziei... 
în afara cenușii... nu va rămîne nici un copac, 
nici un fir de iarbă. Ce e de făcut atunci ? 
înapoi în adăposturi ? Acolo nu mai sînt nici 
alimente, nici apă. Să cauți hrană în acest deșert 
infestat de precipitații radioactive ? Tot moartea 
îl pîndește și pe supraviețuitor..."

Deși un război atomic n-ar putea firește nimici 
omenirea, totuși consecințele lui ar fi catastro
fale. De aceea opoziția față de înarmările nu
cleare continuă să capete o amploare tot mai 
mare în lumea întreagă. Infățișînd proporțiile 
monstruoase pe care le-ar putea avea un război 
atomic, ziarul sus-amintit nu pomenește însă 
nimic tocmai despre uriașa forță pe care o 
reprezintă mișcarea mondială care se împotri
vește războiului și care face ca balanța să se 
încline tot mai mult în favoarea păcii.

Șansele lui Goldwater
Anul 1964 fiind anul alegerilor prezidențiale 

din Statele Unite, presa occidentală și îndeosebi 
cea americană a început încă de pe acum să 
analizeze șansele diferiților candidați în alege
rile din toamnă. Una din candidaturile care a 
suscitat aprinse discuții este cea a senatorului 
republican Barry Goldwater, ale cărui atît de 
numeroase ieșiri s-au evidențiat nu numai prin- 
tr-o serie de rizibile retractări, dar mai ales 
prin zgomotoase manifestări 'belicoase. Iată de ce 
„New York Times" punea întrebarea : „Iși 
poate permite partidul republican să-l lase în 
continuare pe senatorul Barry Goldwater să se 
dezlănțuie ?“ Iar Alain Clement, într-un articol 
publicat în cotidianul francez „Le Monde" este 
și mai categoric : „Senatorul nu are nici o 
șansă să ajungă la Casa Albă în ianuarie 1965 
și el trebuie să fie conștient de acest lucru. Va 
primi oare Goldwater învestitura partidului re
publican ? Lucru destul de îndoielnic, deși sta

rea de confuzie totală în care se află partidul 
republican nu permite nici un pronostic serios".

După cum se știe, guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, tinde și el spre în
vestitura republicană. „Este foarte probabil — 
continuă ziarul — că liderii republicani — în 
măsura în care se poate vorbi de lideri — vor 
căuta în mod automat «un al treilea om», pen
tru a evita un duel crincen între cei doi can
didați antagoniști"...

După declarația în care a anunțat că aspiră 
la desemnarea drept candidat al partidului re
publican la postul de președinte al S.U.A., Gold
water și-a expus părerile politice într-o decla- 
rație-program televizată. în totală contradicție 
cu spiritul de destindere, care prevalează în 
momentul de față în relațiile internaționale, el 
a asătat că Tratatul de la Moscova pentru in
terzicerea parțială a experiențelor nucleare nu 
ar fi „avantajos" pentru S.U.A. și a promis că 
în cazul cînd va fi ales președinte se va pro
nunța pentru denunțarea tratatului „dacă se va 
constata că efectuarea de experiențe în atmo
sferă este în avantajul S.U.A.".

Referindu-se Ia politica față de Uniunea So
vietică, Goldwater nu s-a dat în lături să declare 
că va folosi amenințarea cu ruperea relațiilor 
diplomatice cu U.RiS.S. drept mijloc de pre
siune Ia tratativele ou această țară, încercînd 
totodată să demonstreze că este totuși în fa
voarea tratativelor.

Printre alte puncte ale programului său, Gold
water s-a pronunțat pentru sprijinirea contra
revoluționarilor cubani, precum și pentru ieșirea 
S.U.A. din O.N.U. dacă această oi^anizație ar 
primi R. P. Chineză în nudul membrilor săi.

Aceste declarații, reprezentând tot atîtea ră
bufniri ale războiului rece, nu fac decît să în
tărească aprecierea ziarului „Le Monde" potrivit 
căreia senatorul nu are nici o șansă să ajungă 
la Casa Albă. Iar observatorii politici consideră 
că programul lui Goldwater îl scutește încă de 
pe acum de orice emoție electorală..

Cerno
fonul

Karoly Cser și instru
mentul care-i poartă 
numele.

Industria producătoare de instrumente muzi
cale din R. P. Ungară este pe cale să-și îmbo
gățească gama produselor cu încă unul : cer- 
nofonul.

Tonurile emise de cemofon sînt absolut noi 
pentru urechea omenească, iar sunetul se apro
pie doar de acela al vibrafonului electric.

Instrumentul cântărește numai 16 kg și poate 
fi așezat pe o masă. Claviatura se folosește fără 

. dificultate. Ca și în cazul pianului, volumul se 
amplifică printr-o apăsare mai pronunțată a cla
pelor. Atunci cînd cernofonul este folosit într-o 
orchestră, poate lipsi chiar violoncelul, deoarece 
noul instrument reproduce și efectele de pizzi
cato ale acestuia.

Cernofonul oferă totodată o serie de noutăți 
tehnice interesante. Un mare avantaj prezentat 
de instrument rezidă în faptul că rămîne acordat 
ani de zile. Comparând cernofonul cu vibrafonul, 
se constată că în timp ce vibrația acestuia din 
urmă durează doar 4 secunde, cernofonul vi
brează timp de 20 de secunde. Atunci cînd 
dispozitivul de intensificare este închis, se poate 
obține un sunet mai catifelat.

Despre noul instrument doar atît. Și acum 
câteva cuvinte din partea inventatorului său, 
Kâroly Cser : „Am învățat arta de a construi 
instrumente muzicale la Szekesfehervâr — spune 
el. Aveam treisprezece ani cînd a părăsit ate
lierul prima vioară construită de mine și încă 
de pe atunci visam să creez ceva original. 
Această dorință nu mi-a dat pace niciodată și 
probabil că tocmai de aceea am fost stimulat 
să îmbogățesc familia instrumentelor muzicale cu 
încă unul, complet nou. Am lucrat la el un 
sfert de veac. In prezent simt, și părerea ex- 
perților a confirmat acest lucru, că cernofonul 
a atins un stadiu în care pot să-l las, fără grijă, 
să se descurce singur".



File din arhivă brio;
• Unde au dispărut 200.000 de opere 
și obiecte de artă sustrase de hitle- 
riști din muzeele Europei o Musso
lini vinde Leonardo da Vinci, Tinto
retto, Veronese... • Reichsmarschall 
Goring—„regele tuturor piețelor ne
gre"— repartizează o Cum opera Co
misia Rosenberg pentru „ocrotirea 
monumentelor de artă" e Hitler și 
Gestapoul în goană după comorile fa
buloase e„Cit valorează totul?" o „Este 
aproape imposibil de evaluat!"...

Doamna cu hermina (Portretul Ce- 
ciliei Gallerani). Pictură de Leonardo 
da Vinci furată din muzeul 
Czartoryski din Cracovia pentru 
„Fuhrermuzeum" din Linz.



La numai cîțiva kilometri de lacul Toplitz, devenit celebru, în 
salinele de la Alt-Aussee, au fost găsite, între altele, o mie două

O fotografie-document: Hitler și Goring la împărțirea unui 
transport de picturi furate. Scena se desfășoară în castelul 
lui Hitler din Obersalzberg, încărcat pînă la refuz cu obiecte 
artistice jefuite.

sute de picturi de mare valoare, furate de naziști din muzeele de 
la Budapesta și Gyor.

IZII MUZEELOR
In întunecații ani ai agresiunii hitle- 

iste, pe lingă celelalte orori, omenirea a 
unoscut și unul din cele mai monstru- 
■ase jafuri de opere de artă. în secolul 
iostru s-au mai săvîrșit numeroase fur
uri de opere de artă celebre. Dar oricît 
le mare a fost „virtuozitatea1' hoților 
pecializați în astfel de delicte, oricît de 
enzaționale au fost la vremea lor fur
urile respective, totuși analele criminali- 
ății n-au cunoscut încă nici un caz 
are să poată egala jaful practicat de 
iitleriști.

1 producem din text: „1. Toate picturile în
semnate cu H sînt pentru Fuhrer (o ladă 
A. H. pentru mine). 2. Cele însemnate cu G 
sînt pentru mine... 3. Toate lăzile negre spe
ciale sînt pentru Fiihrer... Lucrurile mele, 
picturi-mobile-argintărie-goblenuri, vor fi 
plasate în camerele mele"...

de artă, 583 goblenuri, covoare, 7.370 por
țelanuri, ceramică, bijuterii și pietre 
scumpe... Herr Eckdorf, ce fel de bijute
rii, ce fel de pietre ?

— Piese antice, Herr Reichsmarschall 1 
Sînt și cîteva exemplare moderne însă 
foarte frumoase... Și colecția din timpul 
Renașterii e fără pereche!...

— Cam puțin — constată nemulțumit 
Goring. Comisia lui Rosenberg a lucrat 
mai bine. Probabil că au și „colecționat" 
de sub nasul nostru cele mai frumoase 
exemplare...

— Nici noi n-am lucrat prost! Printre 
picturile noastre sînt: Rubens, Rem
brandt, Velasquez, Murillo, Goya, Frans 
Hals, Palma Vecchio... Din pictura fran
ceză din secolul al XVIII-lea avem pînze

Ion AS ZODY
(Continuare în pag. 10^11)

CÎND GALERIILE UFFIZI 
NU POT RĂSCUMPĂRA...

Cu cîtva timp în urmă, un oarecare 
ohann Meindl și soția sa, germani emi
grați în S.U.A. în 1950, s-au prezentat la 
onsulatul Italiei din Los Angeles, ofe- 
ind spre vînzare două tablouri de Anto- 
lio del Pollaiolo. Erau celebrele tablouri 
,Hercule ucigînd hidra" și „Hercule și 
knteu" pictate de maestrul italian, la co- 
nanda lui Lorenzo di Medici. Cum au 
ijuns aceste tablouri în posesia soților 
Meindl ? La început, Meindl a declarat 
:ă le-a primit în dar. Apoi, a susținut că 
e-ar fi cumpărat la Miinchen în 1945, 
a o licitație... N-a fost însă greu de sta- 
>ilit că, în acea perioadă, la Miinchen n-a 
ivut loc nici o licitație. Experții au eva- 
uat cele două pînze la 200.000-500.000 
lolari ! De unde la început soții Meindl 
eruseră un preț moderat, ei și-au urcat 
Lintr-o dată pretențiile. Rodolfo Siviero, 
•reședințele comisiei italiene pentru re
găsirea operelor de artă, și Maria Luisa 
Jecherucci, directoarea galeriilor Uffizi, 
-au deplasat la Los Angeles, cerînd 
lutorităților sechestrarea provizorie a 
ablourilor, pînă la elucidarea problemei.
în iulie 1944 cele două picturi, datînd 

lin secolul al XV-lea, se mai aflau încă 
n galeriile Uffizi din Florența. în timp ce 
rupele. anglo-americane înaintau spre 
icest oraș, pînzele lui Pollaiolo împreună 

cu alte 60 de tablouri celebre erau furate 
de naziști și transportate la reședința lui 
Goring de lîngă Miinchen. Reapariția ne
așteptată a celor două tablouri ale lui 
Pollaiolo a scos la iveală noi amănunte 
privind jefuirea muzeelor italiene de că
tre aliații naziști.

De fapt însuși Mussolini inițiase jaful. 
Hitler, Goring și Ribbentrop primeau de 
la el orice tablou pe care-1 cereau. Mu
ssolini vindea în dreapta și-n stînga 
pînze de Leonardo da Vinci, Tintoretto, 
Veronese... între 1937 și 1943 din Italia au 
fost transportate în Germania foarte 
multe sculpturi antice și tablouri.

în septembrie 1943, după căderea lui 
Mussolini, hitleriștii au trecut ei înșiși la 
jefuirea aliaților lor. Dintre operele de 
artă furate cu douăzeci de ani în urmă 
din Italia, un număr de șapte șute n-au 
fost găsite nici pînă azi.

CONSILIU PREZIDAT 
DE GORING

— Cine reprezintă Ministerul de Fi
nanțe ?

— Eu, Reinhardt. Ordonați!
— Herr Reinhardt, spune-i șefului du- 

mitale să suprime taxele vamale dintre 
Germania și Franța. Ce nevoie mai are 
de vamă o regiune a imperiului ger
man ! ?... Numai ca să încarce prețul lu
crurilor aduse de acolo ? Sînt de acord 
că trebuie să avem grijă de aparențe și 
că obiectele aduse nu pot fi etichetate 
„pradă de război", însă toată povestea 
asta vamală este de fapt o indiscreție și 
contravine intereselor Comisiei de arte 
frumoase. Dacă ați uitat, vă aduc aminte 
că rostul comisiei este tocmai acela de a 
aduce din Franța obiecte de artă fără 
cheltuieli, dar și fără multă zarvă...

Goring se îndreaptă spre masa în ju
rul căreia .stau smirnă membrii comisiei. 
Apoi ia o hîrtie din mapă și citește:

— ...137 de vagoane, 5.965 de picturi, de
sene și miniaturi, 2.500 piese de mobilă

wit, 
juJM ruizj.-l
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Facsimilul indicațiilor personale date de 
Goring la 11 februarie 1941 privind împărți
rea obiectelor de artă furate din Franța. Re-
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Sculptura lui Michelangelo: Madonna dm 
Brugge, furată de Goring din Belgia.

unice care nu pot fi văzute nici în cele 
mai mari muzee germane : Boucher, Wat
teau, Rigaud, Nattier, Fragonard, Pater, 
Jean-Francois de Troy. Nu ne lipsesc nici 
opere ale maeștrilor olandezi din secolele 
XVII-XVIII: Van Dyck, Salomon și la- 
cob Van Ruysdael, Terborch, Wouwerrnan, 
Weenix, Gabriel Metsu, Pieter de Hooch. 
Mobilele și goblenurile franceze, covoa
rele persane sînt și ele de o mare va
loare...

— Și cam cit valorează totul ? — în
treabă Goring.

— Este aproape imposibil de evaluat 
Herr Reichsmarschall — răspunde cel in
terpelat.

— Bun — aprobă mulțumit Goring și 
continuă în șoaptă : ascultă, Eckdorf, 
oamenii lui Rosenberg au îngrămădit în 
sălile Luvrului o mulțime de picturi și 
sculpturi care, după părerea lui, nu sînt 
demne de idealurile național-socialiste. 
Prea multă goliciune negermanică, zice 
profetul nostru, e în stare să nimicească 
aceste idealuri. Or fi reprezentînd ele o 
artă degenerată și nu pot fi expuse în 
Reich, dar valorează mulți bani. Așa că 
aveți grijă de ele...

Nu este greu de sesizat ce urmărea de 
fapt Goring.

,.COMISII" ȘI COMORI

Deși pare de necrezut, totuși această șe
dință a avut loc. Și chiar dacă vorbele 
rostite atunci n-au fost consemnate cu 
exactitate, conținutul discuțiilor însă a 
fost redat întocmai. A existat o comisie 
Goring, o comisie Rosenberg, o comisie 
Ribbentrop, după cum a existat și o co
misie a Gestapoului pentru jefuirea co
morilor de artă din țările ocupate.

în Franța Gestapoul a avut o rețea de 
birouri denumită „Organizația Otto“, diri
jată de agenții Hermann' Brandl și Ro
bert Poeschl. Pe lîngă oțel, cupru, cauciuc 
și mercur, stofe fine, vinuri și coniac, 
ciorapi de mătase și șine de cale ferată, 
aceștia „achiziționau" pietre prețioase, bi
juterii și opere de artă. După război, au 
fost găsite într-un castel din Champagne 
lăzi pline cu pietre prețioase. La locuința 
lui Brandl, precum și la unii din prietenii 
lui s-au găsit pînze ale maeștrilor Renoir, 
Boudin, Pissarro, tapiserii de epocă, mo
bile de o valoare neprețuită, colecții de 
timbre rare. în 1946 Brandl a fost ares
tat și s-a spînzurat în celula sa. .

Comisia lui Rosenberg, denumită cu fă
țărnicia proprie naziștilor „Corp pentru 
ocrotirea monumentelor de artă", se 
ocupa cu înzestrarea așa-zisului „Fiihrer- 
muzeum" de la Linz din Austria, unde 
Hitler intenționa să organizeze „o formi
dabilă colecție de artă frumoasă neîntre
cută în Europa". Goring susținea activi
tatea lui Rosenberg, dar în același timp 
achiziționa pe cont propriu tot felul de 
comori pentru muzeul său personal pe 
care l-a înființat la Karinhall. Dat fiind 
că și ceilalți conducători hitleriști se în
deletniceau cu furtul obiectelor de artă,

File din arhiva

BRIGANZII 
MUZEELOR

Hitleriștii i-au prădat pînă și pe aliații 
lor. Iată, în fotografie, un camion cu opere 
de artă jefuite din Italia și readuse la 
Florența in 1945.



La moșia lui Hitler din Bad Aussee au- fost 
găsite trei tablouri celebre ale lui Rafael, fu
rate din diferite locuri ale Europei.

Auguste Renoir: Portret de fată. 
Pictură furată din Franța.

între diferitele comisii s-a angajat o luptă 
furibundă de concurență. Metodele între
buințate de Goring s-au dovedit atît de 
eficace pentru „completarea" colecției sale 
particulare, încît au stîrnit pînă și ului
rea lui Hitler determinîndu-I să adauge 
la titulaturile „celui de-al doilea om al 
Reichului" și pe cea de „rege al tuturor 
piețelor negre".

Metodele de jaf erau diferite. în afară 
de furtul fățiș, Hitler, Goring și ceilalți 
au mai achiziționat opere de artă și prin 
cumpărare. Aceasta nu era decît o altă 
formă a jafului, căci banii cu care se 
plăteau erau în hîrtii fără valoare, tipă
rite de naziști în țările ocupate. Unul din
tre acuzatorii francezi la procesul crimi
nalilor de război din Nurnberg a arătat 
că hitleriștii au și vîndut în țările neutre 
unele dintre aceste comori, primind în 
schimb devize. O parte din sumele reali
zate pe această cale au fost depuse — 
pe nume false — de către Goring, Goe
bbels, Himmler, Ribbentrop la diferite 
bănci din străinătate.

Pe lîngă toate acestea, se poate oare 
evalua uriașul număr de monumente de 
artă distruse de naziști în timpul războiu
lui ? Nici o statistică nu poate cuprinde 
pagubele imense aduse de ei culturii 
umane. Ruth și Max Seydewitz publică, 
în cartea lor „Doamna cu hermina", une
le cifre din care ne putem face o idee 
asupra proporțiilor acestui jaf. Ei afirmă 
că nu este exagerat dacă presupunem că 
fasciștii germani au sustras din Franța, 
Belgia și Olanda 25 mii de obiecte de artă. 
Dar numărul acestor obiecte furate din 
Polonia și Uniunea Sovietică este de cî- 
teva ori mai mare, ținînd seamă că na
ziștii au jefuit în aceste țări pînă și bi
sericile. Dacă mai adăugăm la acestea și 
jaful comis în Austria, Cehoslovacia, Un
garia, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, pre
cum și Italia, ajungem la cifra de 200 de 
mii opere și obiecte de artă, manuscrise 
rare etc., fără a pune la socoteală milioa
nele de cărți distruse sau însușite într-un 
chip sau altul de hitleriști în cadrul ce
lui mai mare jaf din istoria omenirii.

Revista vest-germană „Der Spiegel" re
latează că imediat după capitularea ar
matelor hitleriste autoritățile americane, 
în numele aliaților, au întreprins cerce
tări în Elveția pentru a descoperi valo
rile ascunse acolo de conducătorii hitle
riști. Cercetările, care s-au dovedit a fi 
extrem de dificile, au scos totuși la iveală, 
între altele, celebra pictură a lui Van 
Gogh „Omul cu pipă", pe care Goring o 
furase de la Paris. Numai o mică parte 
din fabuloasele comori jefuite de naziști 
a fost regăsită. „Fără îndoială, multe 
pînze ale maeștrilor continuă să putre
zească în vreo ascunzătoare sigură, ală
turi de argintăria înnegrită și de hîrtiile 
de valoare ce se degradează" — spune 
Jacques Delarue în cartea sa, „Istoria 
Gestapoului".

SUBMARINUL LUI ROMMEL

încă nu s-a putut stabili cu precizie 
locul unde se află epava submarinului 
feldmareșalului Rommel, scufundat de 
flota aliaților. După unele presupuneri ea 
s-ar afla în apropierea coastei spaniole, 
în dreptul portului Alicante, iar o altă 
versiune susține că epava ar zăcea pe 
lîngă insula Corsica.

Silit să părăsească teatrul operațiilor 
militare din Africa de nord, Rommel a 
avut totuși grijă să pună la adăpost do
cumente secrete, precum și numeroase lu
cruri de valoare printre care și opere de 
artă furate în timpul campaniei. Fiul 
feldmareșalului întreprinde în prezent 
febrile investigații pentru a regăsi subma
rinul. Scafandrii lui Manfred Rommel fac 
cercetări atît în golful corsican Bonifacio, 
cît și lîngă Alicante. Se pune întrebarea : 
cine finanțează aceste cercetări atît de 
costisitoare ? Cei care știu ce comori as
cunde submarinul lui Rommel ar putea 
da probabil un răspuns...

Ion ASZODY
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Nick se ridică. N-avea nimic, 
ba capătul drumului văzu lu
minile vagonului dispărînd 
după o cotitură. De o parte și 
de alta, drumul era mărginit 
de apă, apoi de mlaștini, de 
brazi.

Iși pipăi genunchiul. Panta
lonul îi era sfîșiat, pielea 1 se 
cam luase, mîinile îi erau ju
puite și sub unghii îi Intrase 
nisip și cenușă. Ajunse la mar
ginea drumului și coborî pe 
rambleu ca să-și spele mîinile. 
Și le spălă cu grijă în apa 
rece, curățind toată murdăria 
de sub unghii. Se aplecă să-și 
spele genunchiul.

Ce ticălos și frînarul ăla bă- 
trîn ! Odată și odată tot o să-i 
cadă el în gheare. O să-1 gă
sească el. în ce chip s-a pur
tat !

— Vino încoace, puiule — îi 
spusese. Am să-ți arăt ceva...

Căzuse în cursă. Ca un mic 
fraier ce era. N-o să-1 mai în- 
hațe, așa, altă dată.

— Vino încoace, puiule, am 
să-ți arăt ceva.

Și atunci, bum ! Zburînd prin 
aer, se pomenise jos, pe pă- 
mînt, de-a bușilea, lîngă linia 
ferată.

Nick își frecă ochiul. Avea 
o umflătură zdravănă. îl du
rea. Păcătosul ăla de frînar !

își pipăi cu atenție umflă
tura de deasupra ochiului. Nu 
era decît un cucul. Dfti toată 
pățania se alesese doar cu 
atîta. Scăpase ieftin. Ar fi vrut 
să-și observe ochiul, privin- 
du-se în apă, ca într-o oglindă, 
dar nu era chip. Se făcuse în
tuneric. își șterse mîinile de 
pantaloni, se ridică în picioare 
și începu să se cațere pe ram
bleu pînă la șinele de tren.

O luă de-a lungul liniei. Te- 
rasamentul era bine întreținut, 
nisip șl pietriș îngrămădite în
tre traverse, ceea ce îi făcea 
mersul ușor și sigur. Drumul 
acesta neted se întindea ca un 
dig de-a curmezișul mlaștinii. 
Nick mergea într-una. Trebuia 
să ajungă undeva.

Sărise într-un tren de marfă 
în clipa în care acesta își în
cetini mersul, prin fața maga
ziilor, în apropiere de Walton 
Junction. Trenul, cu Nick pe 
acoperiș, străbătuse Kalkaska 
pe cînd începea să se lase în
tunericul. Mancelona trebuia 
să fie nu prea departe. Cinci, 
șase kilometri de mlaștină.

Acum Nick o ținea mereu pe ' 
terasament, printre traverse, 
iar mlaștina apărea fantoma
tică, prin negura ce se lăsa. îl 
durea ochiul șl-i era foame. 
Mergea într-una, fără să-și dea 
seama, lăsînd în urma lui ki
lometri de cale ferată.

Mai încolo întîlni un pod. îl 
trecu făcînd să răsune a gol 
barele metalice. Jos, jos de tot 
printre golurile dintre traverse, 
se zărea apa neagră. Nick 
dădu cu piciorul într-un șurub 
rătăcit și-l zvîrli în apă. De 
partea cealaltă a podului se ri
dicau coline.

Erau înalte și întunecate, 
proiectîndu-se și pe o parte și 
pe alta a drumului. Deodată, 
în fața lui se ivi pîlpîirea unui 
foc.

Fără să coboare de pe șine, 
înalntă cu precauție. Nu zărise 
decît reflexele luminii. Dru
mul trecea printr-un luminiș 
șl în locul unde ardea focul 
cîmpia se deschidea, iar în 
fund se zăreau pîlcuri de ar
bori. Coborî cu atenție de pe de Ernest HEMINGWAY



rambleu și se înfundă în pă
dure, cu gîndul să se apropie 
e foc la adăpostul arborilor. 

Era o pădure de fagi și sim
țea cum calcă peste jir. Focul 
se vedea acum strălucitor, 
chiar la marginea pădurii. 
Lingă foc stătea un bărbat. 
Nick se opri în spatele unui 
fag ca să-l poată examina mai 
bine. Omul părea să fie sin
gur. Sta acolo nemișcat, cu 
capul în mîini, și privea la 
flăcări.

Nick ieși din pădure și îna- 
intă în plină lumină.

Omul privea într-una la flă
cări. Nu se mișcă nici cînd 
băiatul se opri foarte aproape 
de el.

— Halo ! — spuse Nick. 
Omul ridică capul.
— Cine te-a decorat așa 7 
— M-a zvîrlit jos un frînar. 
— Din mărfar 7
— Da.
— L-am văzut pe ticălosul 

ăsta — spuse omul. A trecut pe 
aici cam acum o oră și jumă
tate. Mergea pe acoperișul va
goanelor dînd din mîini și cîn- 
tînd.

— Canalia !
— Se bucura desigur că te 

azvîrllse jos — rosti omul cu 
seriozitate.

— O să-1 zvlrl și eu jos.
— Cînd o să-1 mai întîlnești, 

aruncă în el cu pietre — îl 
sfătui omul.

— Chiar așa am să fac și o 
să-1 ochesc bine.

— Tu ești un băiat rău, nu-i 
așa 7

— Nu — răspunse Nlck.
— Voi, puștii, sînteți cu toții 

răi.
— De nevoie — răspunse 

Nick.
— E tocmai ceea ce spuneam.
Bărbatul îl privi pe Nick și 

surise. La lumina focului, Nlck 
văzu că avea figura tare slu
țită. Nasul îi era vîrît înăun
tru, ochii mari, niște buze ca
raghioase. Nick nu-și dădu 
seama de toate astea dintr-o 
dată, observă numai că figura 
necunoscutului, care avea o 
înfățișare foarte curioasă, era 
mutilată. Avea o culoare găl
bejită și la lumina focului pă
rea cadaverică.

— Nu-ți place mutra mea 7 
— întrebă necunoscutul.

Nlck se simți încurcat. 
— Ba da.
— Privește asta — spuse omul 

scoțîndu-și șapca.
Nu avea decît o ureche, 

foarte groasă și lipită de cra
niu. In locul celeilalte urechi 
nu era decît un ciot de carne 
diformă.

— Ai mal văzut așa ceva 7 
— Nu.
11 cam lua cu sfîrșeală.
— știam să încasez — spuse 

omul. Nu crezi că știam să în
casez, puștiule 7

— Dacă o spuneți !
— Și-au zdrobit cu toții mîl- 

nlle dînd în mine — spuse omul 
scund. Mie nu-mi făceau rău.

II privi pe Nlck.
— Șezi. Vrei să mănînci 7
— Nu vă deranjați — spuse 

Nlck. Merg pînă în oraș.
— Ascultă, spune-mi Ad.
— Bine.
— Ascultă — continuă băr

batul. Eu nu sînt ca toți oa
menii.

— Ce înseamnă asta 7
— Sînt nebun.
Iși puse din nou șapca pe 

cap. Lui Nick ii veni să rîdă.
— N-aveți nimic — spuse eL 
— Ba da, am ceva, sînt țic

nit. Ascultă, tu ai fost vreo
dată nebun 7

— Nu — răspunse Nlck. Cum 
vă apucă 7

— Nu știu — spuse Ad. Cînd 
te apucă, nu bagi de seamă. 
Mă cunoști, nu 7

— Nu.
— Ad Francis.
— Glumiți 7
— Nu crezi 7
— Ba da.
Nick simțea că omul spune 

adevărul.
— Știi cum le vin eu de hac 7 
— Nu !
— Am pulsul rar. Doar pa

truzeci de bătăi pe minut. 
Pune mîna.

Nlck șovăi.
— Haide o dată — spuse o- 

mul apucîndu-1 de mîna. la-mă 
de încheietură ! Apucă aici !

Omul scund avea o încheie
tură groasă și mușchii i se în
cordau pe os. Nick simți sub 
degete niște zvîcnituri rare.

— N-ai un ceas 7
— Nu.
— Nici eu. Nu poți să-ți dai 

seama dacă n-ai ceas.
Nick dădu drumul la înche

ietură.
— Ascultă — spuse Ad Fran

cis. Pune din nou mîna. Tu al 
să numeri și am să număr și 
eu pînă la șaizeci.

Cînd simți sub degetele lui 
pulsul rar și tare, Nlck începu 
să numere. 11 auzea pe omul 
scund cum număra rar, unu, 
doi, trei, patru, cinci și așa 
mai departe, cu voce tare.

— Șaizeci — spuse Ad. Asta 
înseamnă un minut. Cît al nu
mărat tu 7

— Patruzeci.
— Asta-i — zise Ad satisfă

cut. Niciodată nu merge mai 
iute.

Un bărbat coborî rambleul 
căii ferate și străbătu lumini
șul, îndreptîndu-se spre foc.

— Halo, Bugs ! — spuse Ad.
— Halo — răspunse Bugs.
Era un negru. Nlck recunoș

tea după felul cum pășea că 
era un negru. Negrul stătea cu 
spatele la ei, aplecat deasupra 
locului. Se ridică.

— Asta-i Bugs, tovarășul 
meu — spuse Ad. Și el e cam 
țîcnit.

— Incîntat de cunoștință — 
rosti Bugs. De unde spuneți 
că sîntețl 7

— Din Chicago.
— Este un oraș strașnic — 

spuse negrul. Nu v-am reținut 
numele.

— Adams, Nick Adams.
— El susține morțiș că n-a 

fost niciodată țîcnit. Bugs.
— Nu știe ce fericire îl aș

teaptă — murmură negrul, o- 
cupat să desfacă un pachet, 
mereu pe lîngă foc.

— Cînd mîncăm. Bugs 7 — în
trebă boxerul.

— Numaldecît.
— Ți-e foame, Nick 7
— Am o foame de lup.
— Auzi, Bugs 7
— Așa cum se spune de obi

cei.
— Nu asta te-am întrebat.
— Da. Am auzit ce-a spus 

acest domn.
Acum era ocupat să pună 

niște felii de șuncă într-o ti
gaie. Cînd tigaia se înfierbîntă, 
grăsimea începu să sfîrîie și 
Bugs, aplecat deasupra focului. 

întoarse feliile de șuncă și 
sparse ouăle în tigaie, clăti- 
nînd-o într-o parte șl-n alta, 
ca să stropească ouăle cu gră
simea încinsă.

Vreți să tăiați plinea, Mis
ter Adams 7 — spuse el întor- 
cîndu-se. Este în sac.

— Desigur.
Nlck băgă mîna în sac și 

scoase <o pîlne. Tăie șase felii. 
Ad, care îl privea, se plecă 
înainte.

— Dă-ml să-ți văd cuțitul, 
Nick I

— Nu, fără glumă, Mister 
Adams — spuse negrul. Ține
ți-vă cuțitul.

Boxerul se ridică.
— Vreți să-mi dați plinea. 

Mister Adams? — întrebă Bugs. 
Nick i-o întinse.

— Vă place plinea înmuiată 
în grăsimea de șuncă 7 — În
trebă negrul.

— Cum să nu ! .
— Poate că-i mal bine să mal 

așteptați puțin. E mal bună la 
sfîrșltul mesei. Poftiți I

Negrul luă o felie de șuncă 
și-o puse pe una din bucățile 
de pîlne, pe urmă mai puse 
deasupra un ou.

— Vreți, vă rog, să mai pu
neți deasupra o felie de pîlne 
ca să faceți un sandviș și să-1 
dați Iul Mister Francis 7

Ad luă sandvișul și începu să 
mestece.

— Fiți atent, curge oul — îl 
preveni negrul. Asta-i pentru 
dumneavoastră. Mister Adams. 
Restul e pentru mine.

Nick mușcă din sandviș. Ne
grul ședea în fața lui, alături 
de boxer. Șunca fierbinte și 
ouăle aveau un gust nemaipo
menit.

— Adevărat, lui Mister A- 
dams îi era foame — spuse ne
grul.

Scundul, pe care Nick îl știa 
după nume ca pe un vechi 
campion de box, tăcea în- 
tr-una. Nu mai scosese o vorbă 
de cînd negrul intervenise cu 
privire la cuțit.

— Pot să vă ofer o felie de 
pîlne înmuiată în grăsime cal
dă 7 — întrebă Bugs.

— Bucuros, mulțumesc fru
mos.

Scundul cu pielea de culoa
re gălbejită îl privi pe Nlck.

— Vreți să gustați din asta, 
Mister Adolph Francis 7 — îi 
oferi Bugs o felie, aplecat 
peste tigaie.

Ad nu răspunse. II privea pe 
Nlck.

— Mister Francis... — se auzi 
vocea blîndă a negrului.

Ad nu răspunse. îl privea în
tr-una pe Nlck.

— Vă vorbesc dumneavoastră, 
Mister Francis — rosti negrul 
cu blîndețe.

Ad continua să-1 fixeze pe 
Nlck. Ișl ținea șapca pe ochi. 
Nlck se simțea prost.

— Ce te-a găsit, fir-ai să 
fii? — strigă cu o voce aspră de 
sub șapcă. Cine te crezi tu, 
fir-ai să fii 7 Ești un mucos 
neisprăvit. Vii aici fără să fii 
poftit de nimeni, le mănînci 
oamenilor bunătățile și cînd ți 
se cere să împrumuți șl tu cu
țitul, faci pe grozavul.

Privirile îi erau ațintite asu
pra lui Nlck, fața îl devenise 
albă și ochii aproape îi dispă
ruseră sub șapcă.

— Ești o mutră scîrboasă. 
Cine te-a poftit să vil aici, 
lua-te-ar să te ia !

— Nimeni !
— Al perfectă dreptate, ni

meni. Și nici nu țl-a cerut ci
neva să rămîl. Vii aici și faci 
pe obraznicul din pricina mu
trei mele caraghioase, îmi fu
mezi țigările, îmi bel băutura, 
îți ștergi botul de cămașă și 
apoi vorbești ca un mucos 
obraznic. Cum crezi că or să 
se sfîrșească toate astea, fir-ar 
să fie?

Nick nu răspunse. Ad se ri
dică în picioare.

— Ți-o spun eu, pungaș de 
Chicago, pul de năpîrcă. O 
să-țl sparg capul. Al înțeles 7

Nlck se dădu îndărăt. Scun
dul se apropie de el încetișor, 
înaintînd pe picioarele lui 
plate. Călca cu piciorul stîng, 
iar pe dreptul îl tîra.

— Lovește-mă — spuse el 
mișcînd capul. încearcă să mă 
lovești.

— N-am poftă să vă lovesc.
— N-al sa scapi așa ușor. O 

să-ți trag o mamă de bătaie, 
ai înțeles 7 Vino și lovește tu 
întîi.

— Nici nu mă gîndesc — răs
punse Nick.

— Cu atît mai rău pentru 
tine, derbedeule.

Scundul privi la picioarele 
lui Nick. în timp ce le tot pri
vea, negrul, care se ținuse me
reu aproape de el după ce se 
îndepărtase de foc, ridică bra
țul și-l Iovi în cap pe la spate. 
Boxerul căzu cu fața în jos, 
iar Bugs lăsă să-i cadă în iar
bă măciuca învelită în piele. 
Celălalt zăcea întins, cu nasul 
în iarbă. Negrul îl ridică în 
brațe, cu capul atîrnînd, șl-1 
duse lîngă foc. Fața lui, cu 
ochii deschiși, avea un aer jal
nic. Bugs îl așeză cu grijă, pe 
pămînt.

— Vreți să-mi dați găleata 
cu apă, Mister Adams 7 Ml-e 
frică să nu-1 fi lovit prea tare.

Negrul zvîrli cu mîna puțină 
apă peste obrajii boxerului, 
după care îl trase ușor de 
urechi. Ochii i se închiseră.

Bugs se ridică.
— E bine — spuse el. N-avem 

de ce să ne îngrijorăm. îmi 
pare rău, Mister Adams.

— Nu-i nimic.
Nick, cu ochii puțin aple

cați, privea spre omul scund. 
Văzu măciuca în iarbă și o 
ridică. Avea un miner suplu 
și se îndoia în mînă. Era aco
perită cu piele neagră veche, 
Iar capătul cel gros era înfă
șurat într-o batistă.

— Are un mîner foarte inge
nios — spuse negrul surîzînd. 
Nu se mai fac din astea. Nu 
știam dacă v-ați fi putut apăra 
și, oricum, nu voiam să-i fa
ceți rău sau să-1 aduceți în- 
tr-un hal și mai rău decît e.

Negrul surise din nou.
— Dar dumneavoastră i-ați 

făcut rău. Dumneavoastră...
— Eu, eu știu cum s-o fac. 

N-o să-și amintească de nimic. 
Cînd îl apucă, nu-i altceva de 
făcut cu el.

Nick privea mereu la omul 
scund care zăcea întins, cu 
ochii închiși, luminat de foc. 
Bugs puse cîteva cioturi de 
lemn pe foc.

— Nu vă mai faceți griji din 
cauza lui, Mister Adams. L-am 
mal văzut de multe ori în sta- 
rea asta.

— De unde i se trage nebu
nia 7 — întrebă Nick.

— Oh I Dintr-o mulțime de 
lucruri — răspunse negrul, aple
cat peste foc. Vreți să luați o 
ceașcă cu cafea, Mister A- 
dams ?

îi întinse lui Nick ceașca și 
mai potrivi vesta pe care o 
pusese sub capul nebunului 
leșinat.

— Mal întîi, a încasat prea 
multe lovituri — spuse negrul 
sorbind din cafea. Dar asta, 
cum s-ar spune, numai l-a în
dobitocit. Și pe urmă sora lui 
îi era manager și se poves
teau mereu în ziare istorii cu 
frați și surori și cum ținea ea 
la frate șl el la soră... Pe urmă 
S-au căsătorit la New York, și 
asta le-a pricinuit o grămadă 
de neplăceri.

— îmi amintesc.
— Bineînțeles, ei nici vorbă 

să fie frate și soră, dar erau 
atîțla cărora nu le plăcea nici 
așa, nici altminterea, și pe de 
altă parte ei începură să se 
certe, așa că într-o bună zi ea 
l-a părăsit și nu s-a mai în
tors.

Iși sorbi cafeaua și-și șterse 
buzele cu palma trandafirie.

— A înnebunit. Mai vreți 
puțină cafea, Mister Adams ?

— Mulțumesc.

— Am văzut-o o dată sau de 
două ori — continuă negrul. Era 
o femele tare bine. Ea îi se
măna destul ca să-1 iei drept 
gemeni. Nici el n-ar fi urît 
dacă n-ar avea fața atît de 
bușită.

Se opri. Povestirea se părea 
că s-a terminat.

— Unde 1-ațl cunoscut 7 — 
întrebă Nlck.

— L-am cunoscut la închi
soare. După ce îl părăsise fe
meia, tot timpul nu făcea alt
ceva decît să ia la bătaie pe 
cine întîlnea. De aceea l-au 
băgat la închisoare. Eu am fost 
condamnat pentru că am fă
cut să curgă puțin singe.

Surise șl continuă cu glasul 
Iul blind :

— Am ținut la el de cum 
l-am văzut și cînd am ieșit din 
închisoare m-am dus să-1 gă
sesc. îl face plăcere să creadă 
că sînt și eu nebun, dar mie 
puțin îmi pasă de asta. Mă 
simt bine cînd sînt alături de 
el și-mi place să cutreier țara 
— și astfel n-am nevoie să fur 
nimic...

— Ce faceți amîndoi 7 — în
trebă Nick.

— Oh, nimic. Ne plimbăm, 
asta-i tot. El are bani.

— Trebuie să fi cîștlgat mulți 
bani.

— Cu siguranță. Dar a chel
tuit totul. Sau i-au fost luați. 
Ea îl trimite bani.

El ațîță focul.
— E într-adevăr o femele 

nostimă — spuse el. îi seamănă 
îndeajuns ca să-i iei drept ge
meni.

Negrul privi spre omul 
scund, care zăcea întins și res
pira greu. Părul blond îi că
dea pe frunte. Figura mutilată 
avea, cînd era liniștită, un aer 
copilăros.

— Pot să-1 fac să-și revle 
cînd vreau, Mister Adams. 
Dacă nu vă este, cum să spun, 
cu supărare, cred că ar fi bine 
să plecați. îmi pare rău că nu 
sînt prea ospitalier, dar s-ar 
putea să se înfurie din nou 
dacă v-ar vedea. Nu mi-ai 
place de loc să fiu obligat să-1 
dobor încă o dată, dar cînd îl 
apucă criza, nu-1 altceva de 
făcut. Trebuie, cum s-ar spune, 
să-1 țin departe de lume. Nu 
vă plictisesc toate astea. Mister 
Adams 7 Nu, nu-mi mulțu
miți, Mister Adams. V-aș fi 
prevenit, dar avea aerul că vă 
este foarte binevoitor. Cre
deam că totul o să meargă 
bine... O să întîlniți un oraș 
la trei kilometri de aici dacă 
o țineți pe calea ferată. Se 
numește Mancelona. La reve
dere. Aș vrea bucuros să vă 
poftesc să petreceți noaptea 
aici, dar e cu neputință. Nu 
vreți să luați puțină șuncă și 
pîine cu dumneavoastră ? Nu ? 
Luați atunci cel puțin un sand
viș.

Spuse toate astea cu vocea 
lui de negru, joasă, blîndă și 
politicoasă.

— Bine. Atunci, la revedere. 
Mister Adams. La revedere și 
noroc.

Nick se îndepărtă de foc și 
străbătu luminișul în direcția 
drumului de fier. Ajuns în 
afara razelor de lumină ce le 
arunca focul, se opri să as
culte. Se auzea vocea joasă și 
blîndă a negrului. Nick nu 
deslușea cuvintele. Pe urmă îl 
auzi pe omul scund spunînd :

— Mă doare capul îngrozitor, 
Bugs.

— O să vă treacă. Mister 
Francis — îl consolă negrul. 
Beți ceașca asta cu cafea 
caldă.

Nick sări peste rambleu șl o 
porni la drum. Observă că ți
nea în mînă un sandviș cu 
șuncă și-1 băgă în buzunar. 
Privind din vîrful pantei, mai 
înainte ca drumul să cotească 
printre coline, zări încă o dată 
lumina focului în luminiș.

n romînește de Tatiana ULMU 
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Christine (dreapta) și-Marielle Goitschel.

Sportul preferat: schiul 
inieruiu cu cnristine și măciulie Goiiscnel

într-una din zilele Concursului internațional de schi de la Po- 
iana-Brașov, la o măsuță, dintr-un hol din hotelul „Sport", două fete 
tinere ale căror figuri te fac să-ți pui imediat întrebarea „unde 
le-am mai văzut, oare ?“ stau liniștite de vorbă despre una, de
spre alta...

Sînt surorile Christine și Marielle Goitschel, care și-au legat 
atît de strîns numele de ediția Iodurilor Olimpice de iarnă din acest 
an. Și parcă pentru a demonstra că cele patru medalii (două de aur 
și două de argint) cucerite la Innsbruck mu s-au datorat nicidecum 
întâmplării, Christine și Marielle și-au continuat activitatea compe- 
tițională încă în această iarnă, obținând alte răsunătoare sUccese...

Dar mai bine să le lăsăm să spună singure câteva cuvinte citi
torilor „Flăcării".

Așadar :
— în România, ca pretutindeni, succesele dv. din iarna aceasta 

sînt binecunoscute și v-au atras multă simpatie. Am dori însă să 
cunoaștem oițe ceva din ceea ce considerați că a însemnat pregă
tirea pentru aceste succese.

Christine: în general mi-e cam teamă de întrebările, uneori 
întortocheate, ale gazetarilor. De data aceasta însă întrebarea mi se 
pare simplă — simplu e și răspunsul. Pregătirea pentru titlul de 
campion olimpic am început-o cînd aveam 5 ani.

— E o glumă ?
Christine : Absolut de loc. Evident, asta nu trebuie înțeles în 

sensul că la cinci ani aveam în vedere — conștient — dobîndirea 
titlului. Dar nici nu poate fi pus la îndoială că, început atît de timpu
riu, sportul preferat îți va aduce mai tîrziu satisfacții certe.

— Ați spus : spartul preferat, referindu-vă la schi. Mai practicați 
și alte sporturi ?

Christine : Da. Tenis, voleibal, înot și chiar schi pe apă... Și n-aș 
spune că toate acestea n-au o strinsă legătură cu succesele de la 
schi... Bineînțeles, împreună cu cultivarea calităților morale ce se 
cer unui sportiv de performanță : voință, dârzenie, mult spirit de 
disciplină, adesea renunțări la unele distracții care-1 pot tenta pe 
orice tînăr.

— Prima victorie ?
Christine : La 9 ani, titlul de campioană școlară la schi. Vă rog 

să mă credeți că victoria aceasta a fost la fel de bogată în emoții 
și bucurii ca și cele din anul acesta, de pildă.

— Alt succes înainte de Olimpiadă ?
Christine : La Campionatul mondial de la Chamonix, în 1962, 

cînd am obținut locul 8... Dar despre Chamonix mai bine întrebați-o 
pe Marielle;.

— Domnișoară Marielle, vă putem întrerupe câteva clipe din 
tricotat — care pare o adevărată a doua pasiune a dv ? (în timpul 
liber Marielle poate fi foarte rar văzută fără andrele și ghemul 
de lînă.)

Marielle : Dar nici nu mă întrerupeți... Dacă e vorba de Chamonix 
(și mâinile continuă să tricoteze harnic), am obținut acolo locul I la 
coborîre, locul II la slalom special, locul IV la uriaș (luertitrile erau 
spuse ca și cum n-ar fi avut altă semnificație decît: „două pe față, 
două pe dos, două pe față...").

— Proiecte de viitor, planuri ?
Christine : Evident. Să continuăm să practicăm schiul cu asidui

tate. Eventual să răstumăm unele cifre fatidice cu privire la limita 
de vîrstă în schiul conipetițional. De aici, un plan mai concret : 
Grenoble — 1968...

.— Ce ne puteți spune despre cele cîteva zile petrecute în țara 
noastră ?

Christine (Marielle, cu o andrea în gură, însoțește răspunsul 
surorii mai mari cu aprobări din cap) : Despre București nu putem 
spune prea multe... Abia l-am văzut. Brașovul însă, și mai ales Poiana, 
ne-au lăsat o impresie excelentă. Ca și oamenii din țara dv., amabili 
și îndatoritori...

★

E tîrziu. Surorile Goitschel, admirabile exemple de disciplină 
sportivă, își respectă cu strictețe programul care, acum, indică odihna. 
Le-am urat deci noi succese, iar în zilele următoare m-am bucurat 
laolaltă ca atîți alți simpatizanți ai celor două tinere din Val 
d' Isere-Savoie că ele și-au putut continua și pe pîrtiile romînești 
șirul victoriilor lor sportive.

E. DASCĂIU



..CE FACI DESEARĂ?*1 „CE FACI DUMINICĂ?**
Sînt întrebări de toate zilele ia care răspunsurile pot fi o 
mie și unu. Fie că mergem la un spectacol sau într-o 
excursie, fie că rămînem acasă să citim O carte, ceasurile 
libere, nelăsate să se scurgă printre degete, devin folositoare 
ore ale frumosului, ale împlinirii spirituale.

REDACȚIA

DUMITRU
MIRONESCU

Vrînd să aflăm cum își petrec timpul liber oamenii 
din orașul Sibiu i-am invitat la o discuție în jurul 
mesei rotunde pe cîțiva tovarăși care, printre preocu
pările lor zilnice, o au înscrisă și pe aceea de a oferi 
sibienilor modalități plăcute și în același timp in
structive de consumare a orelor libere.

Oaspeții noștri au fost: Dumitru Mironescu, pre
ședintele Comitetului orășenesc pentru cultură și artă, 
Radu Gheorghe, secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M., Gheorghe Jula, secretar al Clubului sportiv 
Sibiu, Livius Bera, membru în Comitetul de partid al 
uzinelor „Independența**, Mircea Velica, directorul 
Școlii populare de artă, directori de cluburi și de bi
blioteci.

Intr-un oraș cu o îndelungată tradiție culturală, 
cum este Sibiul, desigur că locuitorii lui așteaptă din 
partea instituțiilor culturale spectacole variate și de 
calitate, pe măsura exigențelor unui spectator de 
astăzi; v-am ruga să ne spuneți care sînt preocupă
rile actuale ale Comitetului orășenesc pentru cultură 
și artă, de a veni în întîmpinarea dorințelor 
sibienilor ?

Din mulțimea preferințelor artistice ale oamenilor din 
orașul nostru, se pare că teatrul întrunește cei mai 
mulți admiratori. De aceea, în colaborare cu Teatrul 
de stat, ne-am străduit să asigurăm ritmicitatea pre
mierelor în această stagiune, în așa fel încît, la in
tervale de timp nu prea mari, iubitorul artei teatrale 
să fie invitat la un spectacol nou. „Rețeta fericirii" 
de A. Baranga, un interesant recital de poezii — 
înscenate — din operele lui Coșbuc, „Dracul uitat" de 
scriitorul ceh Jan Drda sînt cîteva din ultimele 
noastre premiere. Pentru lunile următoare pregătim, 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării, 
piesa lui Titus Popovici „Pasacaglia", iar anul Sha
kespeare va fi sărbătorit în teatrul nostru printr-un 
spectacol cu „Cymbeline". Nici melomanii nu au fost

REDACȚIA

RADU 
GHEORGHE

uitați; întrucît mulți și-au exprimat dorința de a 
asculta mai des muzică simfonică în interpretarea 
unor cunoscuți soliști, i-am invitat la filarmonică pe 
artistul poporului Ion Voicu, pe Ștefan Ruha, Mihai 
Constantinescu, Vladimir Orlov. E interesant de 
observat că în rîndul ascultătorilor crește din ce în 
ce mai mult numărul tinerilor; ei au cumpărat peste 
400 din abonamentele permanente.

Tineretul, pentru care timpul — după cum prea bine 
spune o poetă — este deopotrivă „frumos și sever", 
vrea ca unele distracții să poarte pecetea vîrstei, a 
elanului propriu tinereții. Ce ne-ar putea împărtăși, 
în această privință, tinerii din Sibiu?

Oricît ar fi de banal, trebuie să încep cu poezia. In 
zilele de primăvară și vară, o dată pe săptămînă, 
parcul Subarini devine un adevărat sediu al versului. 
„Serile de poezie", în care avem ca oaspeți recitatori 
îndrăgiți din rîndul profesioniștilor și amatorilor, sînt 
pe cale să devină o tradiție. Se înțelege, sînt urmate 
de dans.

In lunile de iarnă, tinerii s-au întîlnit mai des în 
sala lor din oraș. Ca să nu se poată pune semnul 
„egal" între obișnuitele „joi ale tineretului" și restul 
acțiunilor noastre (căci, să recunoaștem, monotonia 
plictisește), ne-am gîndit să organizăm cîteva con
cursuri „Cine știe, cîștigă" mai ample, desfășurate pe 
etape, cum este bunăoară „Cinematografia romî- 
nească" (finala va avea loc la sfîrșitul lunii martie) 
și unele „seri tematice" care totdeauna au stîrnit in
teres prin ineditul lor. Le spunem „seri tematice" 
din obișnuință, de fapt sînt un fel de dezbateri co
lective pe seama unui subiect ce-1 întîlnim deseori în 
discuțiile tinerilor. O astfel de dezbatere, numită „Să 
trăim și să muncim în chip socialist", a atras în sală

Magdo MIHĂILESCU

(Continuare in pag. 18)
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cîteva sute de tineri din întreprinderi și școli; unii 
dintre aceștia, mai certați cu disciplina, au avut 
multe de învățat și, desigur, asta am și urmărit. Am 
vrea să-i invităm acum pe tineri la un colocviu 
„Despre eroism**. E un subiect despre care, cum e și 
natural, ei vorbesc mult. Trei colective, unul format 
din tinerii ce se documentează în fabrici, altul din 
profesori și celălalt din actori (aceștia vor interpreta 
cîteva fragmente din piese), îi stabilesc deocamdată 
conturul.

E lucrd știut că tineretului îi place poezia, ori să 
discute despre eroism, că ar vrea să afle totul despre 
tehnica secolului nostru, mă rog, îi plac o mie și 
unu de lucruri, dar dintre acestea, cred că nu chiar 
al o mie unulea sînt muzica ușoară și dansul. In 
școala noastră, mulți din cei 600 de elevi — fie că 
sînt înscriși la pictură sau Ia teatru — fac casă bună 
cu genul așa-zis ușor. Iubitorilor de muzică din oraș, 
elevii secției de muzică le-au oferit nu demult, la 
începutul lunii februarie, o surpriză : au prezentat o 
primă audiție din seria celor dedicate exclusiv muzi
cii ușoare. Spectacolul a avut și un caracter de
monstrativ : în locul formației obișnuite de muzică 
ușoară spectatorii au ascultat o orchestră alcătuită în 
întregime din acordeoane, iar alta din chitare. Toate 
acestea, pentru a zdruncina puțin șablonul, pentru 
a arăta că unele melodii, în aparență șterse, fără ritm, 
pot să capete prospețime printr-o orchestrație în
drăzneață. Sperăm că aceste concerte vor fi nu 
numai ore de destindere, ci și mici lecții asupra fe
lului cum trebuie privită muzica ușoară.

Cu Păltinișul la doi pași, cum s-ar spune, cu Valea 
Oltului nu prea departe, sibienii sînt deprinși ca în 
multe ore libere să pornească la drum. Ar fi intere
sant însă să-i cunoaștem și într-o altă ipostază decît 
aceea de turiști.

LIVIUS 
BERA

E drept. De altfel chiar mi se pare prea știut faptul 
că locuitorii orașului au îndrăgit excursiile (nu numai 
în împrejurimi, ci în toată țara), concursurile de 
orientare turistică. Este ca și cînd am releva în chip 
de noutate un lucru foarte obișnuit, cum ar fi, bună
oară, acela că mulți oameni din Sibiu au vizitat 
Muzeul Brukenthal de cite 9-10 ori.

Cred că despre patinatorii noștri nu se știe mai 
nimic, pentru simplul motiv că acum o lună și jumă
tate patinele se odihneau încă, neavînd unde să fie 
folosite; pe patinoarul natural de curînd amena
jat, vin acum zilnic cite trei, patru sute de amatori; 
sportivii ce nu fac parte din asociații, cei care vor 
să-și petreacă o parte a timpului liber jucind tenis 
de masă sau șah au o sală a lor, anume. Aci are loc 
o activitate sportivă de recreare, necompetițională, 
neînsoțită de arbitraje.

In zilele cînd oamenii din întreprinderile dv. nu se 
duc la teatru, la un concert sau la o expoziție și nici 
în excursie, cînd vor să stea câteva ore la clubul 
Independența ce le oferă acesta, tovarășe Bera?

ELISABETA 
SÎRBU - 
directoarea 
clubului ,7 
Noiembrie**

Am citit undeva o frază care se pare că circulă 
foarte des printre unii oameni din țările capitaliste. 
După ei „distracțiile sînt un mijloc de a compensa 
absența satisfacțiilor**. M-am gindit deseori ‘că o 
săptămînă din activitatea oricărui club muncitoresc 
este cel mai bun contraargument. Mai bine poate 
decît în altă parte, se observă aici, cum, sub ochii 
noștri, cuvîntul „distracție** prinde sensuri noi. Ve
deți, sînt seri în care oamenii ce ies de la club nu 
spun „m-am distrat grozav** ci : „am petrecut cîteva 
ore plăcute** (unii vor adăuga: „folositoare"). N-a 
fost nici dans, nici spectacol, ci să spunem, o seară 
tematică cu subiectul: „Istoricul secției «lanț cu 
role»-** (un sector din uzina noastră, mult dezvoltat în 
ultimii ani). „Istoricul" a fost prezentat de cei care 
au pus umărul Ia progresul acestei secții, iar în în
cheiere a fost vizionat un film ce prezenta o secție 
asemănătoare complet automatizată. Peste cîtva timp, 
ca un lucru firesc, cabinetul tehnic a primit de la 
„lanț cu role" cîteva propuneri de inovații.

Astfel de seri tematice alternează cu manifestările 
celor 350 de artiști amatori din întreprindere. Zilele 
acestea ansamblul folcloric pune la punct un specta
col inspirat din viața uzinei, iar echipa de teatru pre
gătește „Un vis în viitor", o piesă a unui inginer din 
uzină.

Ca orice club, avem cîteva acțiuni tradiționale dar 
care nu se arată de loc a fi îmbătrînite, cum ar fi 
expozițiile pictorilor amatori și ale copiilor unor mun
citori din fabrică, sărbătoarea veteranilor, serile de 
călătorii imaginare cu ajutorul proiecțiilor însoțite de 
muzică. Fiindcă veni vorba de călătorii, trebuie să 
spun că acestea au inspirat „o seară" mult apreciată 
la club : „Povestiri din excursie". întrucît în uzină 
sînt foarte mulți iubitori de turism (anul trecut au 
plecat în drumeție peste 1.400 de muncitori) cărora Ie 
place nu numai să bată drumurile, ci și să asculte 
relatările altora, am încetățenit obiceiul ca, Ia în
toarcerea din excursiile cele mai interesante, parii - 
cipanții, invitați la club, să povestească, cu întîmplă- 
rilc hazlii de rigoare, itinerarul excursiei.

O idee interesantă, pe care am putea s-o adoptăm 
și noi. Cu atît mai mult cu cit și în fabrica noastră 
excursiile sînt la loc de cinste. Ee preferăm însă 
pe cele în locuri mai puțin cunoscute de noi: am 
rizitat în ultima vreme hidrocentrala Sadu V, am 
călătorit pe Dunăre șa.

Ce faci deseară ? Ce faci duminică ? întrebărilor de 
acest fel sibienii le răspund cu numele vreunei acțiuni 
din cele amintite de interlocutorii noștri sau cu altele 
din șirul celor care n-au putut fi cuprinse în spațiul 
restrîns al unei discuții. Căci în ceea ce privește pe
trecerea plăcută și folositoare a timpului liber, răs
punsurile pot fi o mie și unu.

Magda MIHĂILESCU 

Fotografii de Aurel MIHAILOPOl
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Pentru orice vorbitor al lim
bii romîne, sensul unor expre
sii ca de-a valma sau a da 
în vileag e cit se poate de 
limpede. Dar cîți dintre noi 
ar putea să răspundă la între
barea : ce înseamnă valma și 
vileag 1

Cercetarea limbii vechi și a 
unor graiuri regionale ne dă 
informațiile cerute : expresia 
de-a valma are la bază sub
stantivul valmă ( = mulțime, 
grămadă), iar a da în vileag 
conține cuvîntul care în
seamnă „public, obște". Așadar 
a da în vileag are sensul „a 
face cunoscut tuturor, a face 
public". Pentru cei care nu 
cunosc substantivul vileag de- 
cît din expresia discutată, 
adăugăm că el nu lipsește din 
operele unor mari scriitori. 
Caragiale serie, de pildă :

„Are să meargă la biserică 
și cînd o fi tot vileagul strîns, 
o să strige în gura mare... că 
fără omul ăsta înnebunește".

Cazul acestor expresii nu e 
izolat : despre un lucru cîști- 
gat pe nedrept care se pierde 
repede, se spune de haram a 
venit, de haram s-a dus. Dar 
ce înseamnă haram 7 La 
această întrebare poate răs
punde numai cine știe turcește 
(haram = cîștig nepermis, ili
cit). în sfîrșit, ne vom referi 
la binecunoscuta expresie a 
da tîrcoale, pe care oricine o 
înțelege și o folosește fără să 
se mire că, de fapt, nu știe ce 
e tîrcoale.

Tîrcoale e pluralul substan
tivului tîrcol, de origine bul
gărească (tărkolo), care are 
sensul „cerc, roată". A da 
tîrcoale își justifică deci foarte 
bine înțelesul de „a se învîrti 
în jurul cuiva, în jurul unul 
lucru".

Sorin STATI

LACRIMI 

DE CROCODIL

De ce plînge crocodilul ? 
Pentru că la acest animal o 
serie de fibre nervoase cu 
destinații diferite se află în- 
tr-un contact prea strîns, 
aproape că se confundă. Con
cluzie științifică care risipește 
definitiv legenda ipocriziei cro
codilului plîngînd înainte de 
a-și înfuleca victima. în le
gătură cu fenomenul „lacri
milor de crocodil", medicul 
londonez, Golding Wood s-a 
ocupat de cercetarea unei ma
ladii rare : unii bolnavi arătau 
că ori de cîte ort mănîncă îi 
apucă un plîns de nestăpînit. 
Cercetîndu-le antecedentele 
medicul a constatat că înainte 
de apariția ciudatei boli, toți 
cei în cauză suferiseră de pa
ralizii ale nervului facial. Din 
cauza acestor paralizii, a ex
plicat doctorul Wood, nervii 
salivari din vecinătatea ner
vului facial, încercînd să-i 
compenseze Inactivitatea, dau 
naștere unor mici terminații 
nervoase care se unesc cu 
glanda lacrimală, formînd un 
nou arc reflex. Și cînd bolna
vul se așază la masă, glandele 
salivare șl cele lacrimale încep 
să funcționeze concomitent, iar 
ei nu-șl poate stăpîni lacri
mile...

PRIMĂVARA

UMOR

ORIZONTAL : 1) Darurile
primăverii — Liniște. 2) Vestit 
țintaș, lucrează mai ales pri
măvara — Deține rolul princi
pal în filmul „Primăvara" ,3) 
Tărîm legendar cu primăvară 
veșnică — Autoarea poeziilor 
„Primăvara in crîng", „Frag
ment de primăvară" și „Vînt 
de martie" — Leguminoasă al 
cărei tuberculi se recoltează 
primăvara. 4) Ițe ! — întindere 
terestră — Verb la undiță. 5) 
Se adresează sărbătoritelor de 
8 martie — în stare de extaz, 
în fața simfoniei de culori, 
sunete și arome ale primăverii. 
6) Sere ! — Folosință — Pri
măvara o transformă într-un 
imens buchet înmiresmat. 7) 
Cîntăreț înaripat — Diviziune 
administrativă în Danemarca. 
8) Aur... — ... și aluminiu — 
Caracteristic înălțimilor mon
tane. 9) Ued în Algeria — 
Autorul pînzelor „Scenă cîm- 
penească" șl „în grădină" — 
Soare deasupra piramidelor. 
10) La fasole, mazăre verde 
și... săbii — Barbu Sorescu — 
„...de Mart" se intitulează un 
ciclu de poezii semnate de 
Șt. O, Iosif și D. Anghel (sing.). 
11) Cînd suflă zefirul (pl.) — 
Vulcan în Sicilia. 12) Pilcuri 
de vestitori ai primăverii —

Dezlegarea jocului .SPUSE-N FEL Șl CHIP" apărui în nr. trecut

ORIZONTAL : 1) Cinstiți — Luna. 2) Oratori — Mutul. 3) Mo
ralistă — Amu. 4) Unanim — Are — In. 5) Niță — Iscodit. 6) 
Ici — Pași — Da — F. 7) Ciudă — Etc — Rol. 8) A — Nega — Ion 
—Me. 9) Recita — Năsuc. 10) Jo — Inimă — Ulla. 11) Ușă — 
Apatice — R. 12) Stil — Imediat. 13) Țîțîit — Uituci.

ALEEA

NESFiRȘITĂ

Cadou de mărțișor. 13) De vis 
— Vestita amatoare de nectar.

VERTICAL : 1) Intr-un cu
noscut tablou al lui Ion An- 
dreescu apar în floare — Pa
sărea numită șl ciocănitoarea 
mică (pl.). 2) Lucrări agricole 
de primăvară șl de toamnă — 
Puiul caprei. 3) Familie de al
bine ce se naște în primăvară 
— Gingașe flori primăvăratice. 
4) Țese ! — Autorul poeziilor 
„Aprilie" și „Primăvara" — 
Oraș antic în Sicilia. 5) Vesti
tori ai primăverii — Distri
buire în teatru. 6) Despre el se 
spune că primăvara e îmbătă
tor — Primăvăratice cupe în
miresmate. 7) Rîu și departa
ment în Franța — Pomii 
înainte de a înfrunzi (sing.). 8) 
Găinușă de munte, pasăre cu 
preferințe pentru nuci șl alune 
(pl.) — Epocă. 9) Ca macul — 
Două petale de margaretă ! — 
Poate fi șl literar șl într-o 
floare. 10) Ene Voinescu — 
Mărțișor. 11) Primăvara — A 
înnădi. 12) Mărțișor — Se nu
mără uneori în primăveri 
(sing.). 13) Zăpada cînd por
nește primăvara în avalanșe 
— în straie înflorate cu mii 
de culori, strălucește în razele 
blînde ale soarelui.

Di PBSÎi HOTAMi

O legendă japoneză spune că 
în urmă cu 340 de ani un 
sfetnic înțelept și sărac i-a 
dăruit prințului său un copac, 
întrebat care este tîlcul aces
tui dar, sfetnicul l-ar fi răs
puns : copacul simbolizează 
veșnicia. Această legendă este 
povestită celor ce vizitează 
parcul templului Toshogu 
(sec. XVI) din Nlkko. Din 
imensul parc pornește o alee 
lungă de 40 km. Ea este stră
juită pe ambele părți de 
13.000 de arbori din specia 
cryptomenla, care au vîrsta de 
340 de ani...

— Iți dai seama de cînd tot vorbește asta ?..*



DUPĂ „VERNISAJ-

„Flacăra" a publicat nu demult un reportaj intitulat „Vernisaj la, secția 
prese", in care se vorbea despre preocupările artiștilor plastici amatori 
din Uzina de tractoare-Brașov. In urma apariției reportajului, care a tost 
citit cu interes și comentat de mulfi muncitori, preocupările artistice s-au 
extins și în rîndul tinerilor din alte secții ale uzinei noastre : mul ți dintre 
ei și-au exprimat dorința de a urma școala populară de artă și în prezent 
se pregătesc să se înscrie.

loan SAVU 
membru în comitetul de partid 
al Uzinei de tractoare-Brașov

®om
„Doresc să cunosc cîteva 

momente mai importante din 
istoria orașului Brăila*.

Toma MIHAl 
marinar. Galați

Răspunde prof. ION 
T. DRAGOMIR, directorul 
Muzeului regional de isto
rie din Galați.

Brăila este unul din cele mai 
vechi orașe ale Munteniei, fiind 
primul port al Țării Romî- 
neștî pe Dunăre. Ea este pome
nită în documentele grecești sub 
numele de Proilabum și Proila- 
va, iar în cele turcești sub de
numirea de Ibrail sau Ibrailh. 
Piese dezgropate de arheologi 
pe teritoriul Brăilei, datînd din 
neolitic (aproximativ 2700 de 
ani î.e.n.) pînă în sec. X e.n. 
atestă existența unor străvechi 
așezări omenești succesive.

în secolul al XIV-lea, Brăila 
exista ca schelă (port) pentru 
încărcarea în vase a produselor 
Țării Romînești și pentru tran
zitul mărfurilor din Brașov și 
Lemberg destinate Istanbulului, 
pe timpul domniei lui Vlaicu 
Vodă (1368). De atunci Brăila a 
fost martora frămîntatei istorii a 
Țării Romînești : în 1418 luară 
de turci, recucerită apoi dfe 
domnii romîni (în 1470 incen
diată de Ștefan cel Mare), raia 
Șt cetate turcească timp de trei 
veacuri (1540-1829).

După înlăturarea stăpînirii 
otomane, cetatea turcească e dă- 
rîmată și orașul e reconstruit 
pe baza unui nou plan. în 1836 
Brăila devine port liber, „porto- 
franc cu antrepo*, al cărui tra
fic comercial în continuă creș
tere atrage capitalurile romî-

CEVA DESPRE MEMORIE

„Metnoria poate fi regenerată"?
C. STEFAN șl I. HUTUTUC 

București
Răspunde MIRCEA STE- 

RIADE, candidat în științe 
medicale, de la Institutul de 
neurologie al Academiei R.P. 
Romîne.

La o întrebare ca aceasta, 
evident, nu se poate răspunde 
printr-un simplu da sau nu. 
Dereglările memoriei se dato- 
resc unor cauze foarte variate, 
de aceea și răspunsul este de
terminat de natura tulburării.

Fenomenul slăbirii sau pier
derii memoriei poate apare ca, o 
consecință a unor boli organice 
ale creierului, a unor leziuni — 
de o anumită extindere — ale 
sistemului nervos, produse în 
general de intoxicații, infecții, 
tulburări grave ale circulației 
sîngelui și tumori. Prin înlătu
rarea cauzei care Ie-a generat

BRĂILA DE-A LUNGUL VEACURILOR

'Vase în portul Brâila la începutul secolului trecut (litografie 
din 1826).

nești si străine, mai ales înce- 
pînd din a doua jumătate a se
colului, cînd, concomitent cu 
rapida și anarhica dezvoltare 
industrială și comercială, se for
mează și o numeroasă populație 
muncitorească.

în anul 1868 se desfășoară 
aici prima greva muncitorească 
din regiune, greva ciurarilor, 
căreia îi urmează și alte ac
țiuni greviste ale muncitorimii 
brăilene : în 1874 o grevă la

Azi, în noul centru al Brăilei.

care participă peste 4.000 de lu
crători, în 1884 greva lucră
torilor căruțași din port ; în 
1910, luptele muncitorilor por
tuari se transformă într-o grevă 
generală la care se raliază 
aproape întreaga muncitorime a 
orașului.

dispar și tulburările de memo
rie. Așa stau lucrurile, de pildă, 
cu amnezia (pierderea de me
morie), apărută în formele grave 
ale intoxicației cronice cu al
cool și caracterizată prin aceea 
că bolnavul, deși păstrează re
lativ bine amintirile vechi, nu 
mai este în stare să conserve 
nici o întîmplare de dată re
centă. O asemenea tulburare 
poate fi tratată cu doze mari 
de vitamină Bi ; dar memoria 
va fi total recuperată numai 
dacă vom suprima cu desăvîrșire 
alcoolul din viața pacientului. 
Pierderea memoriei, însoțită în 
general de dezorientarea în timp 
și spațiu a bolnavului — simp- 
tome care apar în tumori locali
zate în anumite regiuni ale 
creierului — poate fi înlăturată 
prin intervenția neurochirurgi- 
cală. După extirparea tumorii 
tulburările dispar și capacitatea 
de a reflecta din nou trecutul, 
prin păstrarea urmelor acestuia

în anii puterii populare Brăila 
cunoaște o puternică dezvoltare 
economică prin importantele 
sale obiective industriale — 
uzinele metalurgice „Progresul41 
și „Laminorul*, Fabrica de plăci 
aglomerate din lemn. Combina
tul de celuloză și hîrtie, 
al căror prestigiu a depă
șit hotarele țării. S-a schim
bat și fața orașului : impună
toare ansambluri arhitectonice, 

șiruri de blocuri de locuințe, 
noi instituții culturale, grădini 
și parcuri de odihnă se află aizi 
pe locurile bătrînei cetăți de 
odinioară, din care mai dăinuie, 
ca~ vestigii, doar denumirile 
străzilor : Citadelei, Fortifica
ției, Cetățuiei și Bastionului.

în creier, revine pe de-a-ntre- 
gul.

în afară. de această categorie 
de tulburări ale memoriei există 
și o anumită dificultate de a 
memora, ca urmare a unor 
stări de oboseală fizică șl in
telectuală, adesea însoțită de in
somnie și dureri de cap. Aici 
nu este vorba propriu-zis de 
o pierdere de memorie, ci de o 
greutate în reținerea anumitor 
fapte din cauza slăbirii capaci
tății de concentrare. într-ade- 
văr, persoanele care se plîng de 
asemenea „pierderi de memo
rie* dau răspunsuri corecte în 
diversele probe la care sînt 
supuse, dar greutatea de a se 
concentra asupra unei anumite 
probleme determină pe acești 
oameni să rețină superficial cu
noștințele și să le uite imediat.

Este de la sine înțeles ca din 
moment ce tulburările de me
morie produse de leziuni orga
nice ale creierului pot fi înlătu
rate printr-un tratament cores
punzător — cu atît mai mult 
poate fi regenerată memoria 
tulburată în mod trecător în 

cursul unei stări de oboseală a 
sistemului nervos. Nu este vorba 
numai de tratamentul medica
mentos, ci, îndeosebi, de res
pectarea unui șir întreg de re
guli privind regimul de viață 
și muncă. Trebuie evitate unele 
abuzuri, în special de tutun și 
alcool, care creează condiții de 
intoxicație cronică și de slabă 
rezistență a sistemului nervos. 
Esențialul constă într-un anumit 
mod de a munci» într-o conti
nuitate bine organizată, cu res
pectarea riguroasă a odihnei, 
dar cu înlăturarea pauzelor ne

KENYA ÎN 1964

„Doresc să apară în «Fla
căra» date despre unele proble
me actuale ale Kenyei*.

P. FALCAȘ
Chirnogenl, reg. Dobrogaa

Răspunde GABRIELA 
DOLGU, ziaristă.

Bagajul moștenit de la tre
cutul colonial reprezintă de fapt 
tocmai problemele urgente căro
ra tînărui stat keniot are să le 
facă față.

1. Caracteristica economiei 
în această țară, fie dispune po
tențial de vaste bogății ale so
lului și subsolului (cafea, ceai, 
bumbac, animale, grafit, aur, 
sare etc., etc.), este lipsa cvasi- 
absoiută a industriei. Se pune 
problema capitalurilor de in
vestit, a cadrelor tehnice și or
ganizatorice. Desigur ca foarte 
mult, dacă nu chiar totul, de
pinde de natura soluțiilor ce vor 
fi abordate.

2. în ceea ce privește agri
cultura, ea pune deopotrivă pro
bleme politice, sociale și econo
mice. Din cei aproape 9 mili
oane de locuitori ai Kenyei 
(conform recensămîntului din 
decembrie 1963) vreo 60.000 sînt 
europeni. Dintre aceștia din 
urmă, aproape o treime sînt 
mari fermieri, posedînd cea mai 
fertilă parte din pamîntul Ke
nyei, așa-numitele „White 
Highlands", o suprafață egală 
cu a Elveției — 41.000 km p 
(întreaga suprafață a Kenyei 
este de 582.646 km p). Alun
gați încă din perioada coloni
zării de pe acest podiș fertil, 
africanii sînt grupați pe pă- 
mînturi cu productivitate re
dusă, mlăștinoase sau uscate de 
secetă, cărora nu li s-a adus 
niciodată vreo ameliorare. îngri
jorați de posibilitatea unei re
forme agrare, o parte din euro
peni au părăsit Kenya, stabilin- 
du-se fie în Anglia, fie în Re
publica Sud-Africana. în plus, 
circa 1.000 de familii europene 
— funcționari în administrația 
de stat sau fermieri — și-au ex

DIN NOU — YANONAMI

„In numărul 1 al revistei 
«Flacăra», în cadrul noii rubrici 
«CADRAN INTERNAȚIONAL» 
am citit interesante relatări de
spre expediția prof. Biocca. In 
legătura cu aceasta as dori să 
aflu și alte amănunte despre ya
nonami și despre jurnalul Hele- 
nei Valero*.

Remus SUCIU
Sighișoara

Profesorul Ettore Biocca, 
conducătorul expediției, este di
rectorul Institutului de parazi- 
tologie din Roma. înainte de 
cercetările întreprinse printre 
yanonami, el a mai organizat 
alte expediții în bazinul Ama,- 
zoanelor pentru a studia în spe
cial prepararea de către băști
nași a otravei curara. în pre

justificate de lungă durată în 
cursul activității, pauze care 
reclamă în cele din urma „asal
turile* necesare pentru recupe
rarea timpului pierdut.

Alternanța dintre perioadele 
de inactivitate îndelungată și 
cele de munca împinsă la ex
trem este unul din factorii cei 
mai deși întîlniți în producerea 
stărilor de oboseală nervoasă. 
Dimpotrivă, un regim de muncă 
rațional creează condiții favo
rabile procesului de concentrare 
în memorarea cunoștințelor.

primat intenția de a pleca anul 
acesta. Oarecum liniștiți de asi
gurările date de guvernul Ke
nyatta, majoritatea europenilor 
au rămas totuși pe loc. S-au 
înarmat însă „pentru orice 
eventualitate*, transformîndu-și 
fermele în adevărate cetăți. 
Alții și-au părăsit culturile de 
pe podiș, plecînd să se stabi
lească în Kehya de nord-vest, 
în orașul Algon, în jurul căruia 
există multe pămînturi libere. 
Gestul lor, aparent mărinimos, 
este de fapt dictat de conside
rente de profit : ei au pri
mit sau yor primi compensații 
mari plătite de guvernul din 
Nairobi.

3. Răspunzi nd apelului lansat 
de primul ministru, conducă
torii partidului de opoziție și 
șefii militari ai mai multor tri
buri și detașamente armate au 
declarat sub jurămînt că rivali
tățile vor fi uitate și că se vor 
ralia efortului național pentru 
păstrarea și întărirea statului 
independent.

Se pare totuși că dorința de 
a întreține rivalitățile tribale nu 
a fost abandonată : ajutorul fi
nanciar englez (după procla
marea independenței Kenya a 
rămas în Commonwealth) este 
însoțit de o condiție — și anu
me că sumele respective pot fi 
folosite numai în provinciile 
centrale ; or, aceasta creează 
nemulțumiri în rîndurile popu
lației din alte provincii, mai 
ales din Nyanzat, unde se simte 
o nevoie acuta de irigații în 
agricultură.

4. Evenimentele de la sfîrșitul 
Iui ianuarie și primele zile ale 
lui februarie a.c. (o încercare 
de rebeliune în rîndurile unor 
unități ale armatei naționale) 
au subliniat acuitatea evacuării 
bazelor engleze existente pe te
ritoriul Kenyei : folosind pre
textul rebeliunii, trupe engleze 
au ocupat cîteva puncte-cheie ale 
orașului Nairobi și au dezarmat 
soldați kenioti. Guvernul Keny
atta insistă ’ pentru lichidarea 
acestor baze încă în cursul aces
tui an.

zent, prof. Biocca pregătește 
pentru tipar jurnalul Helenei 
Valero, care, potrivit știrilor 
din presa italiană, va apare în 
curînd. Deoarece în timpul cap
tivității sale Valero a cunoscut 
aproape toate triburile din re
giunea locuită de yanonami, 
jurnalul ei va constitui un im
portant document de interes 
științific asupra vieții și obiceiu
rilor acestor triburi. După apa
riția lucrării, vom fi în măsură 
să publicăm date mai ample. 
Pentru moment, extragem din 
relatările membrilor expediției 
următoarele amănunte : la ya
nonami, bărbații sînt .luptători 
și yînători de animale mari. 
Aprinderea focului, fiind o ope
rație foarte obositoare, cade 
tot în sarcina lor. Femeile, pe



a cititorii SPORT

Locuitori dintr-un sat vizitat de expediția condusa de prof. Biocca.

lingă* treburile casnice, se mai 
ocupa cu vînarea animalelor 
mici și cu pescuitul. în ceea ce 
privește furtul de femei,. care se 
practica la yanonami, membrii 
expediției afirmă că femeile nu 
se tem de răpire, ci dimpotrivă 
se mîndresc cu aceșt lucru, 
în multe cazuri, ele însele îi 
îndeamnă și chiar îi sprijină pe 
răpitori. în mod obișnuit însă 
bărbatul trebuie să locuiască în 
tribul femeii.

Spre deosebire de alte triburi 
cunoscute de pe Amazoane, 
yanonamii nu au instrumente 
muzicale.

Statura yanonamilor este în 
general scundă ; rareori ei ating

înălțimea de 1,68 metri. Noii 
născuți care prezintă infirmi
tăți sau malformații sînt uciși 
imediat după naștere. Printre 
bolile mai frecvente în aceste 
triburi se număra majaria și tu
berculoza. în schimb, nimeni nu 
suferă de carie dentară. Unii 
cercetători pun acest fenomen 
pe seama faptului că yanonamii 
nu consumă sare și beau o apă 
bogată în fluor.

Vîrstai unui yanonami este 
greu de stabilit deoarece lip
sesc semnele exterioare de îmbă- 
trînire, cu atît mai mult cu 
cît ei nu-și pierd dinții, nici 
părul și nici măcar nu încărun
țesc.

Onești ’964 (C. Bursuc, Bacău)

Așa se prexintâ piața din fața gării Rîmnicu-Sărat. Vă place? 
întrebarea este adresată celor ce gospodăresc orașul. fN. 
Leonte, București)

DE LA DORTMUND LA PRAGA
La 6 martie va începe, în mai multe 

orașe cehoslovace, a cincea ediție a cam
pionatului mondial de handbal în 7, care 
adună la start 16 echipe din patru con
tinente, selecționate dintr-un lot de 26. 
Un record al mondialelor de handbal.

Cele 16 echipe vor susține în zilele de 
6, 7 și 9 martie meciuri preliminarii, în 
patru grupe de cîte patru. Primele două 
clasate din fiecare grupă vor cuceri 
dreptul de a continua lupta în alte două 
serii de cîte patru.

Ce ne vor oferi aceste preliminarii 7
In grupa A (R. D. Germană, R. F. Ger

mană, Iugoslavia și S.U.A.) favorite sînt 
cele două echipe germane, fără a se 
omite însă nici pretențiile echipei Iugo
slave, care, deși învinsă recent în Franța, 
a înregistrat o victorie asupra R. F. Ger
mane și un scor strîns cu Cehoslovacia. 
In sfîrșlt, nici echipa americană nu poate 
fi cu totul exclusă din calcule, avînd în 
vedere că mingea de handbal e șl ea 
totuși... rotundă.

In seria B sînt favorițl suedezii, iar 
pentru locul doi lupta se va da între 
echipa Islandei (15-15 cu Cehoslovacia în 
1961) și cea a Ungariei. Echipa R.A.U.. a 
patra componentă a grupei, nu emite 
pretenții prea mari.

In grupa C se mizează în primul rînd 
pe șansa gazdelor, în timp ce locul doi 
pare a fl rezervat Danemarcei. Numai 
că Franța a obținut o victorie asupra 
danezilor în cursul anului trecut șl una, 
mal recentă, asupra Iugoslaviei. Așa că...

In sfîrșit, în grupa D, handbaliștii 
noștri sînt cei care întrunesc sufragiile. 
Toate celelalte trei echipe din serie — 
U.R.S.S., Norvegia șl Japonia — au fost 
învinse de echipa noastră în cursul cam
pionatului mondial din 1961 și, în ciuda 
progreselor realizate de atunci încoace 
de flecare dintre ele, în mod normal, 
nu pot bara drumul echipei noastre.

Ce se va întîmpla însă mai departe ?
Aici calculele se îngreuiază. Poate că 

marea finală de la Dortmund (Romînia- 
Cehoslovacia 9-8) se va reedita — bine
înțeles în cazul confirmării pronosticuri
lor din serii — în grupa semifinală. Se 
poate presupune în continuare că învin-

gătoarea acestui meci va fi — după toate 
probabilitățile — una din finalistele celei 
de-a cincea ediții a campionatului mon
dial.

Campionatul mondial din Cehoslovacia 
va pune din nou față în față școala 
scandinavă șl cea germană, cărora li se 
adaugă cu autoritate școala romînească. 
încă în 1961, după Dortmund, ziarul 
vest-german „Der Mittag" scotea la iveală 
originalitatea stilului de joc al echipei 
romîne, afirmînd că „romînii n-au copiat 
nimic de la nimeni".

La Dortmund, tehnica șl fantezia scan
dinavă s-au ciocnit cu ofensiva atletică 
a școlii germane, pentru ca pînă la urmă 
ambele să cedeze echipei noastre, care a 
îmbinat jocul atletic cu tehnica șl fan
tezia cu precizia. Se pare că, pentru 
actuala ediție, scandinavii au renunțat la 
purismul tehnic, consolidîndu-se atletic, 
iar germanii și-au îmbogățit arsenalul 
tehnic.

Handbaliștii noștri sînt gata pentru 
importanta competiție. Vechea gardă — 
Redl, Costache II și I, Nodea, Hnat, 
Moser, Ivănescu, Bulgaru — este susți
nută de un entuziast eșalon de tineri, 
printre care Popescu, Nica, Gruia, lacob 
și alții.

Nu trebuie să uităm că echipa noastră 
pleacă la Praga cu titlul de invidiat de 
campioană mondială. Șl cum „trăsnetele 
cad mai ales pe piscuri", ea va fi, de
sigur, ținta tuturor echipelor dornice să 
se afirme. Pentru că orice victorie îm
potriva campioanei mondiale reprezintă 
un titlu de glorie.

Avem încredere în echipa noastră. 
Sîntem convinși că ea este animată de 
același spirit de luptă care a electrizat-o 
la Westfallen-Halle din Dortmund. Ince- 
pînd de vineri, cînd echipa noastră de
butează în campionat, la Pardubice, 
întîlnind echipa U.R.S.S., toți iubitorii de 
sport (inclusiv zecile de mii de specta
tori ai primului cuplaj bucureștean 
fotbalistic al anului) vor fl alături de 
entuziaștii reprezentanți ai handbalului 
romînesc.

loan CHIRILA

CADOURI FRUMOASE Șl UTILE 
PENTRU 8 MARTIE GĂSIȚI DE 
VlNZARE LA MAGAZINELE CO
OPERATIVELOR DE CONSUM.



O producție a studiourilor „Hunnia" din R. P. Ungara
SCENARIUL: Dezso Radvânyi, Mariann Șzemes, Jănos Erdody. REGIA : Zoltăn Vărkonyi. IMAGINEA : Istvăn 
Hildebrand. MUZICA: Frigyes Hidas. în rolurile principale: Eva Ruttkai, Zoltăn Latinovits, Antal Pâger, 
Miklos Szakâts, Maria Sulyok, Lăszlo Csăkănyi.



FLĂCĂRII

In capitala britanică a lost inaugurat recent sediul agenției O.N,T.-Car- 
păți (în fotografie).

Stand din expoziția țării noastre la tradiționalul Tlrg internațional de 
bunuri de consum de la Frankfurt pe Main (R.F.Germană).

Celebrul tablou al lui Rubens ,,Capete de negri" (fn fotografie) a 
reintrat In posesia Muzeului de artă din Bruxelles, hoțul — tlh tinăr 
de 18 ani — fiind prins de poliția belgiană.

Avocații lui Jack Ruby — ucigașul presupusului asasin al președin
telui Kennedy — întreprind noi manevre, incerctnd să tergiversez, 
desfășurarea procesului. Iată-1 in fotografie pe Ruby, adus de politis' 
la tribunal.

Diferendul de frontieră dintre Somalia și Etiopia continuă. In pofida ordinului de Încetare a focului 
dat de guvernele celor două țări, la frontieră au avut loc noi ciocniri. In fotografie : patrulă etio- 
piană in zona de frontieră.

Aspect din Limassol (Cipru) după ciocnirile care au avut loc aci intre cipriotii de origine greacă și 
cei de origine turcă.
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ABONAMENTE la toate oficiile poștale, la factorii poștali și difuzor!! voluntari 
din întreprinderi și instituții.
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Prilej de surprize și bucurii
MAGAZINELE DE SPECIALITATE VÂ PUN LA DISPOZIȚIE UN BOGAT SORTIMENT DE
ARTICOLE PENTRU CADOURI: tricotaje e articole de galanterie marochinârie e 
țesături de mătase e confecții și încălțăminte e bijuterii, ceasuri și articole de ga- 
blonț e produse cosmetice și de parfumerie e articole de uz casnic e produse zaha
roase și ciocolată fină.


