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CARNETUL
FLĂCĂRII PE ȘANTIERELE 

PATRIEI NOASTRE
Cum subit illius...

de Aurel BARANGA

Înainte de a fi o noțiune geografică, Do- 
brogea s-a impus adolescenței mele înde
părtate ca una lirică: „cum subit illius 
tristissima noctis imago..." „cînd îmi revine 
în minte icoana acelei nopți..." Era saca
dat, melancolic, în orele de latină, versul 
nostalgie al nefericitului Ovidiu, osîndit de 
o augustă cruzime să-și trăiască exilul prin
tre sarmații bărboși, în pustia de gheață a 
Pontului Euxin. Au venit apoi pe calea 
unei geografii obtuze și scolastice noțiunile 
concrete: Dobrogea, provincia pămîntului 
sterp și sărac, unde, într-un peisaj dezo
lant, își duceau traiul blestemat mai multe 
seminții... Solicitată, memoria refuză alte 
amănunte ale acelor timpuri decît ale unor 
sate sărace, tăiate de drumuri prăfoase. 
Treceau la zare măgăruși docili, și era un 
tablou de o asemenea sărăcie, încit și cîinii 
Dobrogei, hămesiți, păreau pauperi sub pîr- 
jolul unui soare hain. Cum subit illius...

Iar primul contact cu Dobrogea, mai 
exact cu orașul, cu oamenii, cu Constanța, 
s-a petrecut imediat după primul război 
mondial. Era un univers pestriț, colorat, 
agitat, port febril, cunoscînd o prosperitate 
falsă și gălăgioasă: negustori, cămătari, 
contrabandiști, ofițeri de marină, uniforme 
de operetă, jocuri de noroc, cafenele, lo
caluri de noapte, trepidație cosmopolită, ți
pătoare și indecentă, mascînd cu dificul
tate, sub stratul gros de fard, realitatea. 
Am văzut-o într-o dimineață în port. Flă- 
mînzi, într-un oraș ce măcina sume uriașe, 
docherii încrucișaseră mîinile lor grele și 
obosite. I-am văzut într-o dimineață încru- 
cișînd brațele în portul amuțit ca prin far
mec, și am înțeles că adevărul nu era la 
cazinoul luminat feeric, unde evoluau gra
țioase fracuri ecuatoriale, ci acolo jos, lingă 
apa vînătă și necăjită ca fețele oamenilor.

Am revăzut acum cîteva zile Dobrogea 
și am revăzut Constanța, cu neputință de 
recunoscut. Au dispărut maghernițele in
salubre și blocurile se întind pe artere 
nesfîrșite, locuite nu de negustori și de 
cămătari, ci de cei care au dreptul să le 
stăpînească, de muncitori. In orașul unde 
odinioară orice trupă de teatru venită în
tr-un turneu nu găsea spectatori decît pen
tru o seară, am asistat la un spectacol al 
teatrului de proză, la unul al teatrului de 
păpuși, la al treilea al celui de estradă, 
iar în a patra seară am ascultat „Boema" 
cîntată de opera locală. Puccini era inter
pretat la litoral de forțele din partea lo
cului, „con brio". In fiecare seară sala de 
spectacol era plină pînă la refuz, încît de 
multe ori mă surprindeam întrebîndu-mă 
unde mă aflu: aceasta e Constanța pe care 
o știam din amintirile mele îndepărtate ? 
N-am rezistat ispitei și, din goana mașinii, 
am aruncat o privire litoralului pînă din
colo de Mangalia. Castelele fermecate se 
pregătesc febril ca să-și primească într-o 
lună, două, musafirii...

Marea era albastră, fără valuri, ținînd 
parcă să-și dezmintă numele. La întoarcere, 
Ovidiu, pe soclul său, zîmbea. Iar versu
rile lui: „cum subit illius..." „cînd îmi re
vine în minte icoana acelei nopți..." păreau 
să se refere la o lungă noapte a istoriei, 
pentru totdeauna îngropată.
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Artista Aida Moga, 
de la Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tânase*, 
tntr-un rol din specta
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Mlaștini și lunci 
care vor fi trans
formate în ogoa
re fertile (foto
grafia de sus).
Screperele cară 
pămîntul necesar 
ridicării digurilor 
(fotografia din 
stînga).

s aleii gi ape... Trestii și mlaștini... 
Un peisaj schimbător ca anotimpu
rile, întins pe sute de kilometri, în- 
tr-o geometrie ciudată, cu forme 
sinuoase. Geografii l-au numit Lun
ca Dunării; oamenii, fiecare după

locul de baștină: Seaca sau Malul Roșu, 
■Stideanu sau Gura Borcii, Mahîru sau Insu
la Brăilei...

Iama se plimbau pe aici crivățul și lupii 
flămînzi. Primăvara apele Dunării. Apoi ape
le rămîneau stăpîne, pînă tîrziu în vară, ca 
natura să-și zămislească în undele leneșe, 
miloase, pădurea de trestii. Stîrcii, bîtlanii 
și rațele sălbatice ademeneau în fiecare an 
vînătorii, iar peștii —< prostovolurile pesca
rilor. Poate era o încântare pentru ochi acest 
peisaj, bun pentru aventuri cinegetice, dar 
prea puțin folositor economiei țării. Con
form calculelor, suprafața totală a Luncii 
Dunării (fără Deltă) este de circa 570.000 de 
hectare. Din această suprafață bălțile și 
lacurile ocupă peste 100.000 ha, mlaștinile 
cu stufăriș din jurul bălților circa 98.000 ha 
și pădurile de esențe nu prea valoroase alte 
zeci de mii de hectare.

Lunca Dunării își va pierde farmecul de 
ținut sălbatic devenind în schimb produc

er BOZBICI 
(Continuare în pag. 4)
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tivă. Hidrologii au studiat debitele anuale 
ale Dunării, iar constructorii, ținînd seama 
de aceste date, au ridicat diguri care vor 
rezista chiar la calamități de proporțiile 
celor care au loc o dată sau de două 
ori la o sută de ani. Aceste lucrări sînt 
executate de către unitățile Comitetului de 
stat al apelor. Poate cea mai senzațională 
știre e aceea care ne informează de dispa
riția unor lacuri și bălți. Pe hărți vor 
mai rămîne numai marile unități pis
cicole : Potelu, Subaia, Greaca, Boianu etc. 
La executarea acestor lucrări de mare an
vergură participă sute de utilaje terasiere 
grele: screpere, buldozere, gredere, excava
toare, dragline etc. care asigură lucrărilor 
un grad de mecanizare aproape total: peste 
95%. Aceste mașini au mutat în anul 1963 

peste 14 milioane metri cubi de pământ. Așa 
s-au născut digurile, în lungime de aproape 
270 km, care nu vor mai permite apelor 
să se reverse.

★
Nimeni n-o să regrete nici stufărișul, nici 

rogozul, nici mlaștinile. Lucrările de hidro
ameliorații vor transforma luncile în pămân
turi fertile. S-a discutat mult cărei plante 
să-i fie dăruite ogoarele răpite apelor. Pe
dologii au indicat porumbul.

In regim îndiguit și în condiții de neiri- 
gare noile pămînturi pot să dea o produc
ție medie de 5.000 kg porumb la hectar. 
Chiar în timpul unor veri secetoase pro
ducțiile vor fi mari și constante de la an la 
an. Dar numai porumbul ? Nu! Condițiile 
ecologice indică și ordinea de preferință a 

ponderii diverselor plante care pot fi culti
vate în Lunca Dunării: porumbul pentru 
boabe și siloz, lucerna, sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui etc. Specialiștii au făcut di
verse studii cu privire la folosirea rațională 
a solului recuperat din Lunca Dunării. Inte
resante ni se par calculele referitoare la 
valoarea producției agricole. Ele indică 
o sporire a acestei valori cu circa 260% față 
de situația cînd aceste pămînturi erau lu
crate în mod sporadic în regim neîndiguit. 
Anul trecut în Lunca Dunării au fost scoase 
de sub inundații — prin lucrări de hidroame
liorații, îndiguiri și desecări — 97.000 de 
hectare. Apele se retrag din vechile albii, 
iar pe aceste pămînturi primăvara va în- 
tîlni ogoare noi, fertile.

C. BOZBiCI



în locuri greu 
accesibile mun
citorii sînt ca
zați fi Iau ma
sa pe bacurile 
plutitoare.

Copacii sînt 
smulfi din ră
dăcini. O pă
dure de arbori 
nevalorofl dis
pare; se naște 
un nou ogor.
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Principiul de func
ționare a sateliți
lor (artificiali folo
siți pentru comu
nicații este, după 
cum reiese și din 
acest desen, foarte 
simplu.

Cititoarea Doina Popa, studentă la Facultatea de geografie- 
geologie din București, ne roagă să publicăm un articol privind 
transmiterea de imagini — inclusiv transmiterea programelor de 
televiziune — prin intermediul sateliților artificiali. Prin articolul 
de față răspundem acestei rugăminți.

De curînd s-a încheiat prima etapă a experiențelor internaționale 
asupra telecomunicațiilor cosmice la distanțe foarte mari cu folosirea 
undelor ultrascurte — experiențe la care au participat oameni de știință 
sovietici, americani și englezi. în decurs de 12 zile, specialiștii de la Obser
vatorul radioastronomic din Zimenki (regiunea Gorki) au recepționat de la 
Observatorul englez Jodrell Bank 28 de emisiuni radio prin intermediul 
satelitului american „Echo-2“ și 9 emisiuni prin intermediul Lunii.

Se știe că în ultima vreme s-au efectuat și alte experiențe în domeniul 
emisiunilor radiofonice, radiotelegrafice și telefoto pe unde ultrascurte tot prin 
intermediul sateliților, folosiți ca radiorelee.

Care sînt particularitățile sistemului de telecomunicații prin sateliți și, 
în primul rînd, de ce (întrebarea v-ați pus-o poate și dv) este mai avantajos 
ca, cel puțin uneori, conversațiile între pămînteni să se desfășoare pe calea 
Cosmosului ?
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n ultima vreme; ca urmare 
a necesităților economics 
și culturale mereu eres 
cînde, tehnica telecomunica 
țiilor s-a dezvoltat vertiginos 
iar volumul informației cari

se cere a fi transmis depășești 
capacitatea instalațiilor de tele 
comunicații existente. Ce ești 
de făcut ?

Pentru a mări numărul de con
vorbiri telefonice pe un singu 
circuit sau canal radio dispuner 
de o metodă foarte simplă — s 
anume: utilizarea unor circuit 
capabile de a transmite semnal 
de frecvență foarte mare sau, îi 
cazul radio, utilizarea undelo 
ultrascurte. La rândul ei și televi 
ziunea reclamă folosirea undele 
ultrascurte, tocmai fiindcă ea in 
plică transmisia și recepția unt 
cantități mari de informație. Da



HUI! Doar cu trei sateliți, plasați pe orbită 
staționară, se poate „acoperi" întregul 
glob.

Atenție încordată... Peste cîteva secunde în sala de comandă a radiotelescopului de la Zimenki (UJLS.S.) 
vor fi recepționate primele semnale transmise de la Jodrell Bank, prin intermediul satelitului artificial „Echo-2". 
De unde se vede că nu totdeauna linia dreaptă este cel mai scurt drum între două puncte...

ste un dar... în timp ce pe un
ele lungi, medii și scurte sînt 
osibile telecomunicații la dis- 
mțe foarte mari datorită făptu
ri că undele electromagnetice 
ingi sînt capabile să urmă* 
sască curbura Pămîntului, emi- 
lunile pe unde ultrascurte nu 
arvin decît pînă la 100 km. De 
ceea, după cum se știe, în te- 
scomunicațiile pe frecvențe foarte 
raite (unde ultrascurte) se insta- 
tază o serie de stații interme- 
iare care asigură o modificare a 
irecției de propagare, în funcție 
e cufbura Pămîntului.
Pentru a mări siguranța în 

mcționare, aceste stații releu, 
ompuse fiecare din cîte un re- 
eptor și un emițător, se dispun 
am la 30 km una de alta. Evi- 
ent, folosirea radioreleelor este 
ostisitoare și nesigură, din cauza 

mulțimii de aparate care se pot 
defecta.

DE CE SATELIȚI 1

O soluție mult mai bună o oferă 
sateliții artificiali. în prezent se 
preconizează două variante. Cea 
dinții, foarte simplă, constă în 
utilizarea sateliților doar ca su
prafețe reflectante, capabile să 
devieze undele ultrascurte care 
se lovesc de învelișul lor metalic 
sau metalizat

în acest mod se poate obține o 
legătură pînă la o distanță de 
peste 10.000 km cu ajutorul unui 
satelit aflat la o înălțime de or
dinul miilor de kilometri. Semna
lul ajunge la punctul de recepție 
foarte mult atenuat, cu atît mai 
mult cu cit satelitul joacă rolul 
unui radioreleu pasiv și nu intro
duce nici un fel de amplificare î 

bineînțeles, randamentul va fi cu 
atît mai bun cu cît suprafața re
flectantă este mai mare. Astfel 
satelitul „Echo-2“ este un balon 
de circa 40 de metri în diametru, 
învelișul său subțire fiind un bun 
reflector pentru undele radio.

Ca radioreleu pasiv poate fi 
utilizat și satelitul natural al Pă
mîntului, Luna. în cursul recen
telor experiențe internaționale, 
9 din cele 37 emisiuni s-au reali
zat prin intermediul Lunii.

Telecomunicațiile la mari dis
tanțe pe unde ultrascurte se pot 
înfăptui și prin intermediul sate
liților folosiți ca radiorelee active, 
care se impun astăzi ca soluție 
optimă. Sateliții artificiali care se 
vor lansa în acest scop vor fi pre- 
văzuți cu toate aparatele tipice 
unei instalații radioreleu automate, 
folosite și pe Pămînt în regiuni 

inaccesibile. întreaga instalație va 
fi alimentată de un complex de 
baterii solare și chimice, care 
însă furnizează o cantitate limi
tată de energie. Din acest motiv, 
precum și datorită greutății mici 
a satelitului, emițătorul releu are 
o putere limitată, ceea ce îngreu
nează condițiile de lucru și nece
sită instalații de recepție extrem 
de sensibile la stația terminus 
de pe Pămînt.

Singurele receptoare capabile 
să recepționeze semnalele emise 
de satelit sînt radiotelescoapele 
foarte sensibile, care pot detecta 
chiar și semnalele venite din 
adîncul Universului. Antenele

Doina COMĂNICIU 
inginer electronist principal, 

Observatorul astronomic București 
(Continuare în pag. 8)



radiotelescoapelor stației Zimenki, 
care au recepționat prin „Echo-2* 
'semnalele emise de Jodrell Bank, 
sînt de fapt niște cupe parabolice 
concave de 25 metri în diametru.

AVEȚI LEGĂTURA CU ANTIPOZII!

In cele de mai sus ne-am re
ferit la cazul unui satelit vizibil 
din ambele puncte de pe glob 
între care se realizează radio- 
telecomunicațiile.

Dar dacă satelitul care se 
mișcă pe orbită nu este vizibil 
simultan din ambele puncte ? In 
acest caz, mesajul emis poate fi 
recepționat de un satelit releu 
activ, prevăzut cu un sistem de 
memorizare a informației (de 
exemplu magnetofon) și apoi 
transmis pe Pămînt atunci cînd 
satelitul se află exact deasupra 
punctului de destinație a mesa
jului. în acest mod satelitul joacă 
rolul unui curier, iar informația 
parvine la destinație cu o oare
care întîrziere.

Cu cît înălțimea satelitului va 
fi mai mare, cu atît el va fi vizi
bil simultan din mai multe puncte 
de pe glob, ceea ce simplifică 
aparatura electronică necesară 
pentru memorizare. S-ar părea 
deci că nu avem decît să folosim 
un satelit la mare înălțime și 
toate dificultățile vor fi rezolvate.

Nu vă grăbiți însă cu presupu
nerile. In adevăr, un'satelit aflat 
la înălțime mare necesită emiță
toare extrem de puternice și re
ceptoare ultrasensibile. Dacă „co
bor îm" puțin satelitul, ne paște o 
altă primejdie: sateliții de mică 
înălțime nu sînt proprii pentru 
televiziune și teletfotografie la dis
tanțe foarte mari.

Este deci extrem de important, 
atunci cînd se organizează trans
misiunea prin sateliți, să se aleagă 
corect orbita acestora. Din multi
tudinea de orbite posibile, un in
teres deosebit îl prezintă orbita 
circulară ecuatorială, la 36.000 km 
față de Pămînt Ea se numește 
„staționară*, deoarece în cazul 
în care sensul mișcării satelitului 
aflat pe această orbită coincide 
cu direcția de rotație a globului 
nostru, poziția satelitului pare 

fixă față de un observator de pe 
Pămînt. Astfel se pot realiza ra- 
diocomunicații pe întregul glob 
doar cu un număr de trei sate
liți, după cum vă veți convinge și 
din desenul din pagina prece
dentă.

Cel mai mare avantaj al acestui 
procedeu constă în simplificarea 
radicală a sistemului de antene 
folosit. Astfel, dacă în cursul ex
periențelor internaționale desfă
șurate recent cu utilizarea ținui 
singur satelit erau necesare an
tene mobile, prevăzute cu un sis
tem de urmărire continuă a tra
iectoriei satelitului, în cazul a trei 
sateliți pot fi utilizate antene 
imobile, mult mai- ușor de reali
zat și de mînuit.

Pentru a obține o radiocomu- 
■nicație neîntreruptă cu folosirea 
■unor sateliți radioreleu de înăl
țime mică, ar fi necesar un număr

Dimensiunile uriașe ale satelitului „Echo-2“ sînt reclamate 
de necesitatea de a oferi undelor sosite de pe Pămînt o 
suprafață reflectantă cît mai mare.

■mai mare de sateliți și un sistem 
de antene mobile, însă în acest 
caz ne-am putea mulțumi cu sis
teme radiotehnice mai puțin sen
sibile.

Ultimele cercetări efectuate cu 
sateliții ghidați „Poliot* și cu 
stația cosmică manevrabilă sovie
tică au pus la dispoziție și alte 
variante de telecomunicații prin 
radiorelee cosmice, în condiții 
economice dar cu destinații mai 
speciale (de exemplu: stații tele
fonice și telegrafice).

COSMOSUL E .ZGOMOTOS*

Știm «rit de supărători sînt la un 
aparat de radio paraziții. intru- 
cît semnalele recepționate prin 
intermediul sateliților sînt foarte 
slabe, este cu atît mai necesar 
să se înlăture orice surse de per- 
turbații nedorite. Mai ales avînd 

înt vedere că — pentru a spu 
așa — Cosmosul este foarte „zc 
motos*. în adevăr, o cauză i 
portantă de perturbații o cons 
tuie însuși spațiul cosmic, sed 
a numeroase surse de unde ra< 
recepționabile de radiotelescoaj 
Se cunosc mai multe mii de ai 
menea surse: nebuloase, gala: 
centrul galaxiei noastre, gala 
care se ciocnesc etc.

în general aceste obiecte c< 
mice își manifestă „prezența i 
noră* pînă la un domeniu de fri 
vențe de circa un miliard 
perioade pe secundă sau l.( 
Megaherți. De aceea o serie 
treagă de cercetări au arătat 
domeniul optim de utilizare 
frecvențelor pentru comunice 
prin intermediul sateliților 
Află între 1.000 și 7.000 Meț 
herți, adică în domeniul mic 
undelor — domeniu care nu e: 
perturbat nici de paraziții rad 
fonici produși de instalațiile 
dustriale și nici de asemenea 
nomene ca furtunile din Air 
centrală (recepționate chiar 
de... radiotelescoapele din Suedi 
Microundele nu sînt afectate n 
de alți factori, cum ar fi pet< 
•solare, aurorele boreale etc. I 
cea mai prețioasă însușire a 
este capacitatea lor extraor 
nară de a transmite un mare i 
lum de informații.

Astfel, în timp ce în întrec 
gamă de unde medii pot funcție 
simultan fără să se perturbe d< 
120 de posturi de emisie, iar 
unde ultrascurte doar 12 cen 
de televiziune, în microunde ] 
funcționa simultan 700.000 st< 
de emisie sau 350 centre de 
leviziune I

Acest sistem de radiocomuni 
ții, bineînțeles, nu va exclude 
cele existente, ci le va comple

Experiențele recente în doi 
niul radiocomunicațiilor inter 
ționale cosmice la distanțe foa 
mari, pe unde ultrascurte, con 
tuie un prim pas pe calea re< 
zării sistemelor complexe expi 
mai sus, pe calea creării de i 
mijloace de colaborare, cunoaștt 
și înțelegere reciprocă între loc 
torii bătrinei Terra.

Doina COMĂNK



okay
Am trecut prin cea mai vestită podgorie 
a Ungaria — Tokây — la vremea cînd viile, 
orice parte a lumii s-ar afla, n-au nici un 

rmec. Pentru că nu le vezi. Pentru că dorm 
b pămîrrt, de la căderea brumei tirzii, cînd 
sare toamna, pînă la ivirea ghioceilor. Mai 
act: am vizitat podgoria ungurească astă- 
mă. Dar Tokâyul — ca orice podgorie 
numită — îți împărtășește frumuseți și ispite 
n zilele când pietrele crapă de ger.
Așadar n-am mai urcat dealul, ci am in- 
»t sub el, adică în pivnița cu cele 158 de 
ridoare. Aliniate în butoaie de cîte 200 

kg, se aflau acolo vinurile Tokâyului. 
varășul Lâjos Terjek — conducătorul piv- 
ței — ni le-a prezentat. Eu am luat numai 
mă guri și am zis: „E formidabil, parc-ar 
fratele Cotnarului*. Lâjos Terjek m-a înțeles 
tr-o clipă. Și cum călătorului trebuie să-i stea 
ie și cu... pivnița, ne-am așternut la o dis- 
ție. Bineînțeles, pe teme viticole. Am in
put de la anul 1200, dată de Ia care — după 
ii istorici — există această pivniță. Aici 
i lucrat ca la piramide. Zidită pentru eter
ate, pivnița a fost săpată sub deal la 15 
tri adîncime. Zidurile ei de piatră au scos 
ige din mîini. E suficient să amintesc fap- 
că munca pentru construcția acestui templu 
vinurilor mergea extrem de încet: 20 cm 
zi pentru un om. Dar am trecut peste amă- 
ntele istoriei acestei construcții, am trecut 
>id peste veacuri și am ajuns pe la anul 
!4, cînd vestitul, nemuritorul Paracelsus, 
să studii chinuitoare și mai ales după de
darea Tokâyului, a spus: „Seamănă cu 
rul lichid*.
>e zice că Maria Tereza aprecia mult aceste 
iuri. De pe vremea ei a rămas o zicală în 
inește, care se adresează aurului lichid: 
necuvîntat fie pămîntul pe care crești, 
ecuvîntată femeia, binecuvîntat cel ce 
bea*.

Dar gazda mea, Lâjos Terjek, pus pe mare 
omenie, a parafrazat zicala așa: „Binecuvîn- 
tați să fie cei care beau Tokây in clipa asta* 
și ne-a îndemnat 'la golirea cupelor. La dis
cuția noastră a participat, cu nepieritoarele 
sale versuri, și Petofi Sândor, pivnicerul a 
ținut să-mi zică frânturi din cântecele marelui 
poet, care amintesc de licoarea de Tokây.

Apoi, dîndu-i mai rar au paharele și mai des 
cu voroavele, ne-am oprit la o documentare 
mai contabilă, mai economică asupra acestei 
podgorii. Am ajuns în zilele noastre. Podgo
ria Tokây se întinde pe cîteva zeci de sate. 
Cooperativele agricole din aceste așezări sînt 
profilate, bineînțeles, pe viticultură. Eu am 
vizitat inima acestei podgorii, cuprinsă 
■într-o mare gospodărie agricolă de stat, 
care are în proprietate 5.000 de hectare. Un 
inginer tînăr și simpatic, Lăszlo Gulyâs (gos
podăria numără 1.200 de muncitori, 10 ingineri 
și 15 tehnicieni) mi-a relatat faptul că pe scara 
economiei naționale maghiare vinurile în gene
ral și cel de Tokây în special au un cuvînt 
greu. Fapt pentru care ungurii acordă circuitu
lui viticol apreciabile suprafețe, improprii cul
turilor cerealiere, dar excelente pentru cultura 
viței de vie. Se prevede ca pînă în 1980 viile 
Tokâyului să se desfășoare pe 15.000 de hec
tare.

Vorbindu-mi despre aurul lichid, gazdele 
mi-au amintit totodată și despre cel solid. 
Adică despre cele 35 medalii de aur (din 1955 
pînă în prezent) pe care le-a adus vinul de 
Tokây Ungariei la marile și exigentele con
cursuri internaționale.

Tokâyul, precum Cotnarul, are o seamă de 
varietăți. Mi-e foarte greu să dau certificate 
și să afirm că Tokây Sâmorotny îl bate pe 
Tokây Furmint. Ambele sînt foarte bune. 
Specialiștii însă dau asemenea certificate. Dar 
cel mai mare specialist al vinului e omul de 

rînd. Unuia îi place Grasa de Cotnari, altuia 
Feteasca de Cotnari, iar altul se dă în vînt 
după vinul de la Pietroasele Buzăului, tn 
orice podgorie există însă un soi de vin care 
e cartea de vizită a acesteia. Un asemenea vin 
este și Tokâyul Aszu, supranumit regele vinu
rilor maghiare, care a dus faima țării sale 
peste multe meridiane ale lumii. I-am făcut 
și acestuia .documentarea*, adică l-am de
gustat. E excelent. îți umple gura de parfum. 
Tokây Aszu reclamă însă o preparare cu totul 
deosebită. S-o luăm de la coacerea viilor. Se 
lasă strugurii pe butuci pînă în tîrziul toam
nei, pînă ruginesc frunzele viței, pînă la că
derea brumei tîrzii. Adică pînă se coc în așa 
fel, încît 'îi apucă nițel stafidirea. După ce 
sînt culeși și măcinați, se scot sîmburii din 
ei. Pasta aceasta de struguri e pusă apoi în 
vin vechi. La un an, vinul e strecurat să 
n-aibă nici o coajă, nici un sîmbure. Se lasă 
așa, să doarmă doi ani, după care se trage 
definitiv in butoaie. Așa că pentru a bea din 
pocale aur lichid, trebuie să treacă trei ani de 
la culesul strugurilor.

Cînd afn bătut drumurile Ungariei, dacă 
timpul mi-ar fi îngăduit, dacă n-aș. fi fost ’ispi
tit să vizitez și regiuni industriale, aș fi dat o 
fugă și pe dealurile din împrejurimile Bala- 
tonului. Din porunca împăratului roman Probus 
s-a plantat aici o aleasă viță de vie care dă 
cunoscutul vin Badacsony. Mi s-a relatat că 
alt împărat roman — Galerus — iubea atît de 
mult acest vin, încît era cit ,pe ce să sece apele 
Balatonuku, pentru a face loc viilor.

Cînd am părăsit Ungaria mi s-au dat în 
dar două sticle de Tokây. Ajuns acasă, le-am 
comparat cu Cotnarul. Nu greșisem de loc: 
Tokâyul e frate geamăn cu licoarea noastră 
românească.

George CIUDAN

Dealul ce viile de Tokây.



In fața juriului al
cătuit ad-hoc, pro
dusele întreprinderii 
de confecții „Arta 
modei** — prezentate 
de manechine — își 
trec examenele.

Și pentru că am fos
D

e fapt, e dreptul nostru le
gitim : moda nu e o no
țiune abstractă care circulă, 
capricioasă, doar prin revis
tele de specialitate. O purtăm, 
o lansăm, îi suportăm — fie
care dintre noi — consecin

țele. De ce să nu hotărîm noi asupra 
ei ? Sau — ca să fim mai realiști — 
de ce să nu ne spunem și noi, 
cumpărătorii, cuvîntul asupra meta
morfozelor ei ?

Și iată că am fost solicitați să ni-1 
spunem. Invitația au trimis-o înșiși 
creatorii de modele — marile fabrici 
de confecții, înainte ca reprezentanții 
comerțului să fi decis, în numele nos
tru, ce rochii vom purta la vară. 
Luînd-o înaintea timpului calenda

1O

ristic și al actului comercial ce îl 
însoțește — contractările — creatorii 
de modă ne-au arătat, intr-un martie 
cu ninsori, costume de baie și rochii 
din mătase... Ni le-au propus, au 
făcut demonstrația cu ajutorul unor 
femei tinere și frumoase (ceea ce, fi
rește, a pledat în favoarea produse
lor vestimentare) și ne-au cerut pă
rerea. Aceste parade ale modei — pe 
care le-ați văzut poate la magazinul 
„Confecții de femei București" sau la 
„Victoria" — au devenit, din pa
rade, adevărate ședințe de lucru : fie
căruia, din cei de față, i s-a oferit un 
scaun și un chestionar. Iar chestiona
rele cereau răspunsuri categorice, ex
primate prin note, ca la un examen, 
pentru fiecare din zecile de modele 

ale colecțiilor prezentate. Se pare că 
aceste jurii alcătuite ad-hoc și-au 
privit cu seriozitate misiunea ; la mi
nisterul de resort sînt în prezent stu
diate sute și sute de chestionare com
pletate, se fac statistici și se trag con
cluziile : Fabrica de confecții și tri- 
cotaje-București iese, ca totdeauna, 
premiantă; confecțiile de la „Arta 
modei" plac din ce în ce mai mult; 
cu pălăriile din Timișoara stăm cam 
prost încă...

Apoi, după aceste prime consultări 
ale publicului, întreprinderea „Arta 
modei" a mers mai departe : din 
magazin, demonstrația de modă a 
fost mutată în instituții și întreprin
deri. O primă asemenea întîlnire a 
avut loc la Ministerul Transporturi

lor și Telecomunicațiilor, în 
unui juriu feminin de aproxim 
700 de membri. O a doua este 
iectată pe curînd la „Industria b 
bacului", o a treia la un institu 
cercetări.

Publicul își spune părerea, 
totodată primește și o lecție de i 
cație estetică vestimentară: fie 
model prezentat își are biografi 
rostul său, fiecare se potrivește 
ocazii, unei anume vîrste și an 
siluete. Orice femeie va fi îm 
cată cu gust dacă va ști să ale 
să se privească cu luciditate și 
creeze un stil personal, în fui 
de datele ei personale. De obicei, 
radele modei stîmesc atîtea i; 
vestimentare, încît actul selectiv 
se mai poate desfășura cu obi



vitate : o manechină drăguță a pre
zentat cu șic o rochie, o combinație 
de culori ne-a încîntat ochiul, o cro
ială interesantă ne-a atras atenția — 
și gata, preferința a fost formulată, 
fără prea multă chibzuință. De astă 
dată specialiștii fabricii vin să-și ex
plice creațiile, potolesc sau trezesc 
gustul pentru anumite ținute, lămu
resc tendințele modei internaționale 
actuale, le justifică. Și nu o dată 
aceste justificări sînt necesare. De 
pildă : am auzit la aceste parade 
suspine după moda — de acum cîți- 
va ani — a rochiilor de vară cu 
fuste ample și corsajul foarte mulat : 
„a fost o linie feminină și tine
rească, care avantaja aproape orice 
siluetă și valorifica din plin țesătu
rile". E adevărat : a fost o modă 
frumoasă. Dar — și cine știe mai 
bine acest lucru ca înseși cumpără
toarele ? — nimic nu e mai grabnic 
atins de uzura morală ca moda vesti
mentară feminină. Ea e obligată prin 
definiție să evolueze și — căutînd să 
ne împrospăteze înfățișarea — a tre
cut prin acea criză a rochiilor in
forme cu linie și denumiri ridicole : 
rochie-sac, butoi, trapez. S-a ajuns, 
ca o reacție, de la rochiile foarte 
bogate la rochia extrem de simplă, 
rochia fără mîneci, fără croială, fără 
cambruri. Marile case de modă oc
cidentale au făcut din această sim
plitate excesivă un act de mare în
drăzneală, lansînd rochia-furou care, 
însă, își găsește prea puține aplicații 
practice de succes și nu poate cuceri 
masele largi. Mi se pare că la fa
bricile noastre de confecții, creatorii 
au procedat cu înțelepciune : ei au 
luat din orientarea modei internațio
nale trăsăturile esențiale și s-au stră
duit să le dea o interpretare pro
prie, să le adapteze gustului nostru 
și necesităților de producție în serie.

Iată, de pildă, colecția de primă- 
vară-vară ’64 a întreprinderii „Arta 
modei". Mai bine zis acea comple
tare de 100 de modele, pe care o 
prezintă în cadrul paradelor și care 
a întregit colecția de 950 de creații 
pentru femei, bărbați și copii ofe
rită comerțului la contractările pen
tru semestru I. (Dar mai întîi să pre
cizăm că specificul acestei întreprin
deri de confecții este seria mică, 

nfpeb aii, ■
estrînsă de 50-100 bucăți dintr-un 
nodel, sau seria exclusivă — din 
naximum 10 piese — care se desfac 
lumai prin marile magazine. Aceasta 
>bligă. Obligă la o veșnică înnoire a 
nodelelor. în 1963, fabrica a realizat 
'..000 de modele. Pentru 1964, sînt 
>revăzute 2.500. Și se vor face. Să 
perăm că vor avea și calitatea co- 
espunzătoare.)

Rochia verii ’64 — așa cum o re- 
:omandă „Arta modei" — este o 
ochie comodă, simplă, cu fusta 
Ireaptă sau ușor evazată, de prefe- 
ință fără mîneci. Tendințele modei 
;enerale sînt deci respectate. Dar 
excesele ei au fost înlăturate : rochia 
iu atîrnă ca de pe un umeraș, ci 
:ste mai cambrată și deseori tăiată 

în talie, fusta e puțin încrețită și 
marcată cu un cordon lejer înnodat, 
decolteurile — decente. Primul cu- 
vînt de spus îl are linia sport, ro
chia verii ’64 fiind rochia ce îm
bină în cea mai mare măsură ne
cesitatea unei ținute sobre și estetice 
cu cea a comodității. în schimb, ro
chia de idupă-amiază și seară își re
capătă feminitatea, are forme suple, 
mici evazeuri, decolteuri (neexage
rate). Să recunoaștem că sînt prefe
rabile acelor fuste care pretindeau 
— în plină vară — jupoane în- 
foiate ! Colecția rochiilor de dimi
neață și duipă-amiază e reușită. Cea 
a rochiilor de seară are unele în
cercări ratate (o pelerină mică cu 
nasturi din blană peste o rochie 
dreaptă din mătase), altele, bine in
tenționate dar neduse la capăt, în 
general anumite prețiozități și în
cercări de a complica modelele.

Se pare, de altfel, că specialiștii 
fabricii se realizează cel mai bine în 
sectorul ținutelor sport : colecția lor 
pentru litoral și munte e de un gust 
ales. Prejudecata că la mare grijile 
pentru ținuta vestimentară sînt inu
tile a căzut de mult — și iată că fa
bricile noastre propun variate com
binații între constumele de baie și 
scurtele halate pufoase, între șorturi, 
pieptare și bluzoane, salopete scurte, 
pantaloni și jachete, combinații care 
dau o uimitoare varietate de soluții 
pentru îmbrăcămintea de vacanță.

Ni s-a părut insuficientă preocu
parea de a rezolva în spiritul modei 
’64 rochia de stofă pentru primăvară, 
în general, cu unele mici excepții, e 
cam aceeași — în ce privește materia
lele, croiala, detaliile — ca cea de 
anul trecut sau de acum doi ani : ro
tunjită pe gît, cu doi-trei nasturi pe 
bust, puțin bluzantă în talie. Jer- 
seul — materialul acesta atît de mo- 
dern — nu a fost folosit pe măsura 
posibilităților sale. Mai curînd ta
iorul s-a împrospătat — a fost croit 
din stofe fantezii, pe o linie sportivă, 
cu guler și revere mici sau cu o 
eșarfă, cu lărgimea strînsă de un 
cordon. Mantourile — sobre, fără ex
cese de fantezie, bine croite — sînt 
haine pe care le poți purta cîțiva 
ani fără teama că s-au demodat de la 
un sezon la altul.

La ora la care notăm aceste cîteva 
păreri, mediile notelor date de acele 
largi jurii populare nu au fost încă 
încheiate, fabricile le așteaptă cu emo
ția oricărui candidat la examen, co
merțul nu-și pornește contractările 
pînă nu le va consulta și el. Dar aș
teptarea aceasta nu este de loc pasivă : 
creatorii de modă meditează acum, 
în zilele cînd dă colțul ierbii și în
floresc toporașii, la frunzele ruginii 
ale toamnei. Nu din predispoziție 
spre melancolii autumnale, ci din ne
cesitatea de a crea în timp util moda 
sezoanelor viitoare. Căci ei trebuie 
să prevadă timpul probabil cu mult 
înaintea meteorologilor...

Sanda FAUR
Fotografii de Elena GHERA

■BHHi
Pantoful 
Cenușăresei

Se pare că, la vremea sa, pantoful 
Cenușăresei a fost unic. El bine, nu 
mai e ! Condurul din blană sîngepie 
sau — după părerea altor povesti
tori autorizați — pantoful, țesut din 
fir de aur și bătut cu nestemate, a 
căpătat, în anul de grație 1964, ne- 
numărați confrați întru splendoare. 
De s-ar fi petrecut mai recent poves
tea, urîtele surori vitrege ale Cenu
șăresei nu ar fi trebuit să-și reteze 
degetele ca să le încapă neasemuitul 
papuc. Și-ar fi comandat pur și sim
plu la cooperativele de încălțăminte 
alții aidoma : brodați cu fir și stele 
de aur, împodobiți cu rubine, presă- 
rați cu perle pe căpută șl cu ștrasuri 
scînteietoare la cataramă. Pentru că, 
oricît ar părea de necrezut, aseme
nea pantofi există. Și încă mulți. Șl 
mal fabulos împodobiți ca în fante
zia creatorilor de basme. I-am văzut 
noi înșine : Charles Perrault nu a 
fost martor ocular, noi — da !

...Totul a pornit de la un concurs 
pe țară al creatorilor de încălțăminte 
din cooperative. Un concurs tradițio
nal și, de fapt, cît se poate de bine 
venit. Meșterii cizmari sînt invitați, 
cam o dată pe an, să-șl demonstreze 
arta. Iar ei o fac cu tragere de inimă, 
spre deplina noastră satisfacție, a 
noastră, consumatorii, care am veri
ficat nu o dată, prin proprie și tra
gică experiență, că atunci cînd nu 
ai picioarele comod încălțate... Am 
văzut rodul acestei întreceri. Mai 
bine zis, roadele : 425 de perechi 
prezentate în sala de expoziții a 
U.C.E.C.O.M.-ului. Cifra aceasta tre
buie înmulțită de foarte multe ori 
pentru a avea imaginea exactă a 
efervescenței creatoare pe care o de
clanșează concursul : inițial, fiecare 
uniune cooperatistă regională a pre
zentat cîte 150 de perechi. Trecute 
prin repetatele filtre ale exigențelor, 
ele și-au. redus mereu numărul, selec- 
tîndu-se și ajungînd astfel să aducă 
în București chintesența calității. Sau, 
mă rog, așa ar trebui să fie. Organi
zatorii concursului ne-au împărtășit 
părerile lor — concretizate de altfel 
și în premiile acordate — după care 
întrecerea din acest an ar fi adus 
mărturiile unui spor de calitate. Âu 
dreptate : la unii din pantofii expuși 
poate fi apreciată linia modernă, sub
țiată mult la vîrf și întreruptă apoi, 
ea șă creeze un bot pătrat ; sînt re
zolvate uneori și decolteurile escarpe- 
nului ; s-au căutat soluții noi și pen
tru tocurile înalte sau scunde.

Dar, privind o dată și încă o dată 
fiecare din pantofii expuși, am fost 
cuprinși de o adîncă nedumerire. Se 
pare că unii meșteri cizmari au vrut 
să învingă în competiție cu ajutorul 
gablonțurllor și al lameurilor, că au 
vrut să ne orbească privirea cu or
namente cît mai neașteptate, și au 
făcut din bieții noștri pantofi coti
dieni niște prilejuri de spectaculoase 
exerciții grafice. Pe un pantof din 
antilopă neagră, un păianjen-broșă 
fixat în dreptul degetului mic își 
resfiră firele de auț ale pînzei sale ; 
pe o altă căpută, saltă o mică veve
riță bleumarin, iar în vecinătatea el, 
și-a încetat cîntecul un greier prins 
în chip de fundă ; niște mari frunze 
de stejar împodobesc un pantof gri ; 
o întreagă constelație brodată migă
los cu fir metalic se înșiră pe botul 
altor pantofi... Broșele mari, din pie
tre sclipitoare, au fost coborîte de 
pe bluze pe pantofi și nu numai pe 
pantoful de seară, ci chiar și pe co
modul papuc cu toc jos. Arabescuri, 
decupeuri, împletituri aplicate, raze, 
catarame din ștrasuri, ornamente din 
catifea, combinații de piele din dife
rite culori (marea majoritate a pan
tofilor sînt din două-trei nuanțe !) 
copleșesc privirea, o obosesc. Sim
plitatea, acea simplitate de bun gust 
care asigură eleganța, a fost parcă 
ocolită cu premeditare. Pînă și bran- 
țurile au fost ornamentate cu aur și 
argint, șl cu complicate desene din 
perforații...

De ce toate acestea ? Cui îi trebu
ie aceste ornamentații excesive și 
de un gust îndoielnic ? Cine și în ce 
ocazii ar purta cu plăcere asemenea 
pantofi ? E păcat de atîta fantezie 
binevoitoare, dar prost canalizată, pe 
care au risipit-o creatorii de încăl
țăminte. Am fi preferat calapoade 
bine construite și pantofi comozi. Am 
fi preferat pantofi simpli, dar croiți 
elegant. Credeți-ne, tovarăși mește
șugari...

S. F.

Un pantof de antilopă 
combinat cu lac, peste care 
au fost cusute perle și 
prinsă o cataramă din stra
suri. Cine ar încălța cu plă
cere un asemenea pantof ?

Botul prea rotunjit, o com
binație nepotrivită de cu
lori, o ornamentație gen 
gărduleț, branțuri cu gău
rele. Rezultatul : eșec.

O adevărată constelație de 
aur pe căpută unui pantof...



înainte de a porni la drum spre Crai
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Cîteva mii de piese 
se adaugă apoi la com
plexul mecanism, între
gind treptat conturul uria
șului de 2.100 c p.

™ CETĂȚILE 
INDUSTRIEI 

NOASTRE 
SOCIALISTE

Sub privirile atente ale tehnicia
nului montator, arborele cotit, unul 
din cele mai importante organe 
ale motorului, este coborît tn 
carter cu ajutorul macaralei.

In coturile lui, executate cu o 
precizie de ordinul zecimilor de 
microni, se vor prinde in curind 
bielele a căror Îmbinare cu pis
toanele se execută separat.

INIMA DE
Locomotivele greoaie și neeconomice, care timp de decenii 

și-au însemnat trecerea prin gări printr-un strat gros de 
funingine depus pe acoperișurile peroanelor, se retrag una 
după alta din circulație, lăsînd locul surorilor lor mai rapide 
și mai puternice — locomotivele diesel electrice. Capabile 
să dezvolte o forță de tracțiune de 2.100 cai putere, aceste
mașini moderne realizează anual economii de peste 1,5 
oane lei (la aceleași prestații față de cele cu abur din 
150.000), avînd în același timp o rază de acțiune mai 
și putiînd remorca garnituri cu un tonaj sporit.

Motoarele cu care sînt echipate locomotivele diesel 

mili- 
seria 
mare

elec-
trice se nasc în cetatea metalurgiei de la Reșița. La montarea 
lor participă zeci de specialiști care au la dispoziție mașihi- 
unelte și utilaje de o înaltă tehnicitate. In imaginile de față 
fotoreporterul nostru a înregistrat cîteva din fazele procesului 
de montaj al acestor „inimi de oțel" care pun în mișcare 
locomotivele diesel electrice romînești.



leveni părți componente ale locomotivelor ce se montează Ia uzinele „Electroputere", motoarele stnt supuse unei ultime verificări.

ȚEL A LOCOMOTIVEI
CInd ultimele șuruburi au fost fixate la locul lor șl motoarele și-au Înche
iat stagiul în hala de montaj, ele sînt aduse la bancurile de probă unde 
își vor dovedi calitățile tehnice, funcționînd fără întrerupere un anumit 
număr de ore.

Tehnicienilor care le supraveghează funcționarea le-ar putea 
scăpa unele mici defecțiuni ce s-ar manifesta în timpul probelor 
dacă aparatele de control, instalate într-o cabină Izolată din 
punct de vedere fonic, nu ar semnala totul cu promptitudine.



STRATFORD ON AVON
Lit. ■ ............^.... "'Î*'X/.. .■ / 1

acolo unde s-a născut
SHAKESPEARE

Stratford-on-Avon... Un loc unde 
orice călător încearcă emoția unei 
drumeții în trecut, în vremea cînd 
— în urmă cu patru veacuri — aici 
s-a născut și a trăit William Shakes
peare.

Străzile cu șiruri de case vechi din 
piatră și lemn, colorate în alb și 
negru, ale Stratfordului mai păs
trează ceva din atmosfera tîrgușoru- 
lui elizabethan de odinioară, în timp 
ce clădirile noi, vitrinele moderne 
vorbesc despre prezența vie a seco
lului XX.

Biografia marelui dramaturg și 
poet este săracă în date ; însăși pa
ternitatea operelor sale a fost multă 
vreme contestată. La Stratford însă, 
te întîmpină pretutindeni amintirea 
lui, materializată în faptul că în a- 
cest orășel a deschis ochii, că aici 
și-a petrecut o mare parte a vieții 
sale și că tot aici este înmormîntat 
marele Will.

TRECUTUL Șl PREZENTUL 
SE PRIVESC ÎN FAȚĂ

Vizitatorii veniți din Londra pe 
malurile Avonului, după ce au lăsat 
în urmă, o dată cu cei 150 de kilo
metri străbătuți, și graba erei noas
tre cosmice, sînt bucuroși să bea o 
cană cu bere, de obicei caldă, la 
,,Old Thatchtavern", unde se zice că 
lui Shakespeare îi plăcea să se în- 
tîlnească cu prietenii. Fără îndoială 
că în tîrgul său natal sînt puține 
locurile prin care marele dramaturg 
să nu-și fi purtat pasul, după cum 
sigur este și faptul că astăzi sînt 
mulți cei care trag foloase de pe 
urma unor povești, inventate .ad-hoc, 
în legătură cu amintirea lui.

Prețuirea locurilor legate de viața 
lui William Shakespeare datează a- 
bia din 1847, cînd statul a cumpărat 
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clădirea din Henley Street, transfor- 
mînd-o în casă memorială și muzeu.

în tot timpul anului, dar mai ales 
din primăvară și pînă toamna tîrziu, 
în perioada obișnuitului festival a- 
nual Shakespeare, un adevărat pele
rinaj are loc la această casă. Căci 
aici a venit pe lume acum patru sute 
de ani William, cel dintîi fecior al 
mănușarului John Shakespeare. în 
registrele parohiei apare înscris în 
ortografia vremii botezul lui „Guliel- 
mus, filius Johannes Shakspere" 
la 26 aprilie 1564. Este de altfel uni
ca mărturie a nașterii lui.

Și iată că pragul casei modestului 
mănușar este trecut azi aproape zil
nic de oameni vorbind în toate gra- 
iurile pămîntului, mai emoționați 
poate de cum îl va fi pășit, ducîn- 
du-și întîia oară feciorul în brațe, 
John Shakespeare. Cîteva încăperi 
mobilate în stilul epocii elizabethane 
îți sugerează imaginea vieții familiei 
scriitorului. Lîngă căminul masiv, 
cam ursuz, din ,,living-room", un fo
toliu greoi de lemn își așteaptă parcă 
stăpînul. Lemnele din cămin sînt gata 
aranjate pentru a fi aprinse la 
ceasul de odihnă. Alături, în bucă
tărie, deasupra vetrei atîrnă un cea
un. Pe pereți sînt agățate vase vechi 
din alamă, asemănătoare cu cele fo
losite pe atunci. Trecînd în odaia 
în care s-a născut genialul artist, se 
pot observa pe geamurile ferestrelor 
— scrijelite probabil cu diamantele 
inelelor — semnăturile unor oaspeți 
iluștri, ca Walter Scott, Dickens, 
Thackeray, Carlyle, Browning, Tenny
son. Un pat mare de lemn și alte 
cîteva mobile de dormitor după moda 
timpului întregesc imaginea anilor 
copilăriei și tinereții lui Will.

La vîrsta de 21 de ani Shakespeare 
pleacă la Londra, unde își dăruiește 
tot talentul și puterea de muncă tea
trului și poeziei. Spre sfîrșitul vieții 

se retrage însă definitiv în tîrgușorul 
natal, avînd de multă vreme faima 
de „cel mai mare poet al Angliei".

în muzeul alăturat locuinței sînt 
expuse cîteva portrete ale lui Shakes
peare, cărți, documente, stampe, pic
turi, o bancă de clasă — aproape pu
trezită de ani — în care se spune că 
ar fi stat dramaturgul pe x vremea 
cînd era elev, precum și alte obiecte 
legate de viața și creația lui.

în ochii vizitatorilor se citește do
rința de a nu pune la îndoială ni
mic. Ei vor să se îmbete de mireasma 
atmosferei shakespearene, și primesc 
drept adevăr tot ce poate contribui 

la farmecul legăturii directe, peste 
timp, cu neîntrecutul artist — de la 
care n-a rămas posterității nici un 
manuscris.

O ușă a muzeului dă în grădină. 
După pereții severi, cu grinzi negre 
de lemn, straturile multicolore de 
flori și iarba de un verde proaspăt 
par nespus de vii. în această grădină 
cresc toate florile- și plantele de care 
se pomenește în vasta operă a crea
torului lui Hamlet. Mai există aici 
un copac cu crengile vlăguite de 
vreme, susținut în cercuri de fler, 
despre care se presupune bă ar fi 
contemporan cu Shakespeare. Astăzi. 



pe Henley Street, alături de casa na
tală a marelui om de la Stratford 
se ridică moderna construcție a Cen
trului Shakespeare. Acest edificiu 
cultural — început în 1959 și terminat 
recent — cinstește cel de-al patrulea 
centenar al nașterii lui Shakespeare, 
Aici se află o bibliotecă, o expoziție 
și săli de lectură.

Nu departe de casa natală, se gă
sește „Grammar School", unde a în
vățat micul William. Este o clădire 
lungă, cu un cat, construită din 
lemn, avînd o înfățișare mohorâtă și 
impunătoare, așa cum se cuvenea u- 
nel școli din acea vreme. Sus se aflau 
clasele, iar la parter sala mare, îh 
care trupe de actori ambulanți dă
deau deseori spectacole. Poate că 
între acești pereți a simțit William 
Shakespeare cel dintîi fior, cea dintîi 
chemare pentru teatru.

In apropierea școlii se află temelia 
casei din New Place, unde marele 
dramaturg și-a petrecut ultimii ani. 
Intr-una din încăperile ce se ridicau 
pe această fundație s-a stins, la 23 
aprilie 1616, în vîrstă de 52 de ani, 
geniul a cărui ardere a dăruit ome
nirii nemuritoare opere de artă. Casa 
din New Place a fost una din cele 
mai mari clădiri ale Stratfordului 
elizabethan. în grădina sa creștea un 
dud, plantat — se spune — de mîna 
lui Shakespeare, dar ultimul proprie
tar, nemaiavînd liniște din pricina 
vizitatorilor, l-a tăiat, iar în 1759 a 
dărâmat și casa. Astăzi un gard de 
verdeață împrejmuiește temelia casei.

Alături se află „Nash’s House" — 
casa lui Thomas Nash, primul soț al 
Ellzabethei Hali, unica nepoată a lui 
Shakespeare. Ca și toate celelalte clă
diri legate de viața scriitorului — și 
aceasta a fost restaurată în decursul 
vremii.

LEGENDĂ ȘI REALITATE
După ce ai străbătut, o dată cu în

căperile amintitei locuințe, parcă și 
viața unei lumi de odinioară, ieșind 
în stradă auzi de la o depărtare de 
cîțiva metri cum se clatină în bătaia 
vîntului, scîrțîind prelung ca o invi
tație, tăblița ce poartă firma „Hotel 
Shakespeare". Sunetul grav al pardo
selilor, întreaga amenajare interi
oară, care în decursul timpului a su
ferit doar mici modificări ce țin de 
civilizația secolului nostru, te trans
portă diii nou într-un trecut îndepăr
tat. Din 1769, cînd actorul David Gar
rick a locuit în acest hotel, împreună 
cu alți actori participanți la cel din
tîi festival închinat memoriei genia
lului dramaturg — camerele au pri
mit denumiri inspirate din titlurile 
pieselor lui Shakespeare, denumiri ce 
au rămas până astăzi.

în salonul cu tavan scund, spriji
nit în grinzi de lemn roase de vreme, 
se bea ceai. Un miros de lucruri bă- 
trînești, de cufăr în care se umblă la 
zile mari, plutește în încăperea cam 
întunecoasă. La o masă, doi italieni 
încearcă, pe dt le este posibil, să 
vorbească pe șoptite, spre a nu des
trăma liniștea impunătoare, statorni
cită aici din vechime. Dar prea multa 
lor aprindere te face să le înregis
trezi, fără să vrei, discuția. Unul 
afirmă că Shakespeare nu a iubit-o 
niciodată pe Anne Hathaway — so
ția sa — care era mai în vîrstă decît 
el, certăreață și rea, motiv pentru 
care a părăsit-o plecând la Londra. 
Celălalt, dimpotrivă, este convins că 
autorul tragediei lui Romeo șl a Ju- 
lietei a fost statornic în sentimentele 
sale pentru Anne, care era o femeie 

încîntătoare... Argumentele pe care 
le aduc amîndoi sînt în egală măsură 
zdrobitoare... iar imaginația lor, mai 
cu seamă, demnă de invidiat.

Dar adevărul 7 Adevărul asupra în
tregii lui vieți 7 Poate îl știu pereții 
caselor vizitate — între care marele 
creator șl-a petrecut zile și nopți, 
a risipit vorbe și gînduri... II știu u- 
lițele șl grădinile Stratfordului, îl 
știe poate șl Avonul...

In drum spre malul rîulul, îmbră
cat somptuos în găteli de sălcii și 
peluze, de grădini stufoase, stă plin 
de măreție Hall’s Croft — casa Su- 
sannei — fiica mai mare a lui Shakes
peare — și a soțului acesteia, docto
rul John Hali, savant cu renume pe 
atunci. Mobila scumpă, obiectele de 
valoare sînt desigur asemănătoare cu 

Levi Fox (sfînga), directorul Festivalului Shakespeare 1964, *i Lawrence 
Williams, arhitectul noului Centru Shakespeare, în fata modernei clădiri a 
centrului a cărei construcfie a fost recent terminată.

cele ce vor fi împodobit șl locuința 
din New Place.

Cînd pleci de la Hall’s Croft, cu 
puțin înainte de a ajunge la șerpu- 
irea domoală a Avonului, te întâm
pină silueta zveltă a bisericii Holy 
Trinity, unde a fost înscris botezul 
lui William Shakespeare, apoi — în 
27 noiembrie 1582 — căsătoria lui cu 
Anne Hathaway și mai tîrziu naște
rea copiilor săi. Tot aici se află șl 
mormântul, cu epitaful compus de el, 
cine știe sub imperiul cărei profunde 
tristeți : „Tu, care treei, blestemă și 
tu, dar nu te opri, ci urmează-ți 
calea" — sună sfârșitul acestuia. în- 
tr-o firidă, un bust lucrat de Gerard 
Johnson la câțiva ani după moartea 
scriitorului îl înfățișează mult mai

greoi decît îl cunoaștem din cele mal 
răspîndlte portrete.

UN TEATRU 1N MEMORIA 
LUI SHAKESPEARE

Tot pe malul Avonulul, ca un semn 
al nemuririi geniului uman, se înalță 
clădirea teatrului memorial Shakes
peare, denumit de trei ani „Royal 
Shakespeare Company". In 1769 — 
cum am mai amintit — David Garrick 
organizează primul festival în amin
tirea marelui dramaturg, festival care 
a devenit apoi tradițional. In 1879 se 
inaugurează întîlul teatru memorial. 
Iar în 1932 își deschide porțile o clă
dire modernă, a cărei scenă este slu
jită de cei mai mari actori ai Angliei.

In fiecare an, âncepînd de la 23 a- 
prilie și pînă la sfârșitul lui noiem
brie, teatrul se află ân plină stagiune. 
Oaspeți din toate colțurile globului 
vin să asculte nepieritoarele piese, 
așteptând uneori chiar și o noapte 
întreagă în fața teatrului spre a-și 
putea procura un bilet. Clădirea are 
un aspect greoi, puțin cam neprimi
tor, dar o dată trecut pragul ei, ima
ginea exterioară se șterge cu desă
vârșire. în incinta sa se mai află o 
galerie de pictură și un muzeu. Gă
sești aici portrete ale lui Shakespeare 
și ale unor renumiți actori, printre 
care David Garrick, Anthony Quayle, 
Charles Laughton, John Gielgud, 
Laurence Olivier, Vivien Leigh, Paul 
Robeson, Pamela Brown, Paul Sco- £

field — pe care recent l-a putut ad
mira șl publicul bucureștean — Sam 
Wanamaker, Mary Ure. Uriașe pa
nouri înfățișează aproape întreaga 
istorie a teatrului Shakespearean. 
Aici se mal află și Ilustrații în care 
sînt reproduse, după cele mal vechi 
stampe existente, diferite scene din 
piesele neîntrecutului artist.

Cu mult înainte de începerea spec
tacolului poți admira de pe terasa 
restaurantului, situat în preajma tea
trului, priveliștea de o frumusețe a- 
proape Ireală a Avonului, în care se 
răsfrânge chipul atât de îngrijit al 
grădinilor engleze. In amurgul de 
vară ușor Încețoșat cîteva lebede plu
tesc pe apa aproape nemișcată.

După ce se intră în sală și fiecare 
își ocupă locul cu mult înainte de 
stingerea luminilor, se lasă o liniște 
deplină. Bătăi puternice în podium, 
așa cum se obișnuia pe vre
mea lui Shakespeare, vestesc apro
piata ridicare a cortinei. Cîteva clipe 
mai tîrziu, publicul privește cu răsu
flarea întretăiată scena cufundată în 
semiîntuneric : sîntem la începutul 
tristei povești a maurului Othello.

Datorită faptului că teatrul a fost 
înzestrat cu tehnica cea mal moder
nă, piesa are o singură pauză. Jocul 
tuturor actorilor, montarea de înaltă 
ținută artistică, regla care scoate în 
evidență elementele mereu actuale 
ale piesei sînt demne de marele nume 
pe care-1 poartă teatrul.

în fața clădirii, de cealaltă parte 
a râului Avon, s-a amenajat — cu 
prilejul celui de-al patrulea centenar 
Shakespeare — o vastă expoziție, care 
va oglindi Întreaga operă a marelui 
dramaturg și poet. Pavilionul expozi
ției va primi zilnic un număr de 
aproximativ 15.000 de vizitatori. El va 
fi inaugurat la 23 aprilie a acestui an 
— când vor începe în orășelul de pe 
Avon festivitățile închinate celei de-a 
400-a aniversări a nașterii lui William 
Shakespeare.

PLECiND DIN STRATFORD
Să pleci din Stratford fără să treci 

pe la Wjlmcote și Shottery — două 
cătune învecinate — înseamnă să 
trunchezi oarecum această călătorie 
în trecut. Căci în cel dintîi se află 
casa natală a mamei lui Shakespeare 
— Mary Arden, Iar în al doilea, cea 
a soției lui — Anne Hathaway. A- 
mîndouă casele s-au păstrat bine 
pînă în zilele noastre. Mai ales vila 
din Shottery — cunoscută sub denu
mirea de „Anne Hathaway’s Cottage" 
— este deosebit de pitorească, consti
tuind prin arhitectura ei specific lo
cală și grădina cu aspect rustic un 
punct de atracție pentru turiști și 
fotoreporteri.

In aceste locuri, pe unde a bătut 
inima marelui Will, pășesc pe urmele 
sale de mult spulberate dar veșnic 
vii vizitatori veniți din toate patru 
zări ale pământului, având cele mai 
deosebite vederi, dar înfrățiți prin 
dragostea pentru frumusețea șl uma
nismul operei ilustrului fiu al Strat
fordului, al Angliei șl al lumii întregi. 
Este omagiul adus geniului pentru 
neprețuita moștenire spirituală lăsată 
posterității. Căci asemeni Avonului, 
cu farmecu-i neschimbat de vreme, 
cu apa nesfârșit primenită de unde 
rioi — creația artistică a lui William 
Shakespeare își păstrează neștirbită 
valoarea, rămînînd mereu contempo
rană, mereu în pas cu noile gene
rații.

Veronica RUSSO

...Ltngâ căminul masiv din .living-room*, un fotoliu greoi de lemn își așteaptă parcă stăpânul (fotografia 1). Dormitorul casei din Henley Street (fotografia 2). 
.Old Thatchtavem”, unde — se spune — marele dramaturg se înfîlnea cu prietenii (fotografia 3).



ata telefona 
de trei ori la 
miliție.

Mama, tot 
de trei ori la 
spitalul de ur
gență.

Tatăl, abțiguit, le sfă
tui să încerce și la 
morgă.

— Ești la al zecelea 
pahar — observă mama.

— Eu sînt invitat — 
spuse tatăl — tu ești 
gazdă și nu-i frumos 
să-mi ții socoteala pa
harelor. Dar, fiindcă 
veni vorba : ieri s-au 
împlinit 8 ani de cînd 
mi-ai promis că la lo
godna fetei o să-mi dai 
voie să mă-mbăt... La 
nuntă nu, că acolo o 
să fie cu protocol, acolo 
se-mbată numai invi
tații, dar la logodnă, în
tre noi, treacă-meargă !

— E sigur că s-a în- 
tîmplat ceva ! — spuse 
fata.

— Întotdeauna, în îm
prejurări din astea, se în- 
tîmplă cîte ceva — spuse 
tatăl. A doua zi urmează 
telefoane, justificări și 
niște jurăminte care nu-1 
costă nimic. Mă jur pe 
ce am mai scump, pe 
viața, pe fericirea mea ! 
Să mă trăsnească !... Și, 
în timp ce zice „Să mă 
trăsnească!“, se gîn- 
dește la o halbă de bere 
și o friptură în sînge. 
Dar ia închipuiți-vă ce-ar 
fi dacă l-ar trăsni pe 
loc I... E, de ce să-l trăs
nească ? O fi băiat bun. 
Ăsta-i primul băiat bun 
care te-a cerut de ne
vastă. O să te ceară și-al 
doilea, și-al treilea...

— Ești imposibil! — se 
supără mama. Nu ți-e 
milă de fata asta ?

— Doamne ferește ! — 
doar n-am ajuns atît de 
rău, încît să-mi fie milă 
de fata mea ! E frumoasă, 
e deșteaptă, îmi seamă
nă... Tatăl mai sorbi o 
jumătate de pahar, se 
șterse la gură și, vrînd 
să-ncheie discuția despre 
logodnic, mai spuse : 
Măi fată, măi femeie, 
voi îl știți, voi l-ați ales. 
Eu l-am văzut o singură 
dată, atunci cînd a că
zut din tramvai.

— Din ce tramvai ?
— Ce tot spune ?

Acu-s vreo trei săp- 
tămîni a căzut unul din 
tramvai... Nu sînt sigur 
că a fost el, dar așa 
mi-am închipuit.

Mama făcu un gest de 
lehamite. Un frate al ma
mei vru să-și ia rămas 
bun.

— Noi am plecat — 
spuse el, arătînd spre 
soție.

— Noi am plecat! — 
imită tatăl. De cîți ani vă 
știu eu 1 Să fie vreo 
optsprezece. Atunci ați 
intrat prima dată în casa 
asta. Nu v-am simțit 
cînd ați intrat. Patru 
ceasuri ați stat pe o mar
gine de canapea și n-ați 
scos o voită. Pînă cînd 
mi-ați întins mina : „Noi 
am plecat!" De-atuna, 
tot așa !

Schiță 
de 

NICOLAE TIC

— Imediat să le ceri 
scuze I — porunci mama.

— De ce. dragă ? — 
ăștia-s oameni serioși, 
n-au nevoie de scuze... 
Adela, dacă mai ții la 
mine, adă aici trei sticle 
de vin.

— Una nu-ți ajunge ? 
— se zgîrci fata.

— Trei 1 Una de băut, 
două de foaie verde. Cu 
cît sînt mai multe sticle 
pline pe masă, cu-atît 
mă-mbăt mai repede. 
Apoi îi făcu un semn 
mamei: Tot ați pregătit 
voi de mîncare... E zece 
fără un sfert... Ce-ar fi 
să mîncăm ?

— Vai de mine ! Cos- 
tache! — strigă mama.

— Sărut mina — spuse 
logodnicul.

— Nici n-am auzit, ai 
sunat ?

— Nu...
— Era ușa deschisă ?
— Aveam cheia—măr

turisi logodnicul.
— De unde să ai 

dumneata cheia ?
— Eu i-am dat-o alal

tăieri — interveni tatăl.
— Mă iertați, nici nu 

ne cunoaștem. Dacă nu 
mă-nșel, sînteți tatăl 
Adelei... își dădură mina. 
Aveam cheia pe care 
mi-a dat-o Adela — ex
plică logodnicul.

— Aha! Și voi credeți 
că-i frumos! — se-ngro- 
zi mama.

— Ia mai lăsați băia
tul în pace! — propuse 
tatăl. E obosit, e frînt — 
vii de la o ședință, știu, 
te-au ținut acolo, așa 
pățesc și eu!

— Noi lucrăm dimi
neața— se grăbi logodni
cul. Ședințele tot dimi- 
neața. In seara asta mi

s-a întîmplat ceva de ne
crezut. La ora șapte fără 
un sfert am plecat spre 
dumneavoastră, cu un 
buchet de flori în mină...

— Cum se obișnuiește, 
— preciză mama.

— Și unde-s florile ? 
— scînci Adela.

— Întîi să vă spun cu 
papionul. Pe la jumăta
tea drumului mă opresc 
la o vitrină, ca să-mi 
aranjez cravata. Atunci 
îmi dau seama că ar tre
bui să port papion, nu ? 
Ținută de seară, logodnă, 
papion! Să mă-ntorc 
acasă, drum lung. Să in
tru într-un magazin, nu 
era nici unul pe-aproape. 
îmi aduc aminte că am 
un prieten, care stă la 
doi pași de dumnea
voastră. Ajung în fața 
blocului, intru, chem lif
tul, urc — și se înțepe
nește liftul între etaje.

— Ai stat trei ceasuri 
în lift I

— Trei fără un sfert.
— Aș fi înnebunit a- 

colo !
— Singur ?
— Mai era o fetiță.
— Ce vîrstă avea ? — 

se interesă mama.
— Șapte, opt ani — se 

grăbi tatăl.
— A, nu ! Avea vreo 

șaisprezece.
— Și i-ai dat florile! 

— se-mbufnă Adela.
— Da, mi-a spus că e 

ziua ei și i le-am dat.
— Ei, cum facem, cum 

se obișnuiește? — întrebă 
tatăl, vrîrid să-1 scoată 
pe logodnic din încurcă
tură. Spuneți voi, că eu 
n-am de unde să știu... 
eu am sărit peste lo
godnă... chiar și peste 
nuntă...

Băuse șase pahare și 
nu zece, cum pretindea 
mama ; nu se-mbătase și 
nu s-ar fi îmbătat într-o 
împrejurare ca asta, nici 
dacă ar mai fi băut două
zeci. Dar se prefăcea, 
era un fel de-a se-nve- 
seli în prezența fostei 
soții — tot rea, tot cu 
ifose și false pudori — 
și a fetei, pe care n-o 
mai văzuse de șapte ani 
și pe care o simțea 
străină.,. Primise o tele
gramă : „Vino sîmbătă, 
18 — se logodește
Adela". De dragul ei, de 
dorul ei venise. Dar fata 
îi semăna în toate mai- 
că-sii. Fata purta un lăn
țișor de aur la gît ; un 
ceas de aur la mînă; 
cercei de aur în urechi... 
El bănuia că aurul acesta 
e de împrumut. O în
trebă pe fată, între patru 
ochi:

— De unde ai cerceii ?
— De 1$ mătușa Aneta 
— Ceasul ?
— De la unchiul Ghe- 

rasim.
— Lănțișorul ?
— Mi l-a dat o colegă, 

pînă luni.
Ar fi vrut s-o mai în

trebe un singur lucru: 
„Cum de îndrăzniți voi, 
tu și maică-ta, care tră- 
iți din bani puțini, din 
banii pe care vi-i trimit 
eu, să vă poleiți cu 
aur de împrumut? Și ce 
vreți cu atîta aur? Să-i



furați ochii bietului bă
iat ? El are nevoie de 
altceva, de dragoste și 
înțelegere... Și v-a găsit 
tocmai pe voi !...* Tatăl 
nu pricepea cum de s-a 
ajuns la această lo
godnă. Or fi trăind mai 
demult, și ea așteaptă 
un copil ? Pe Costache 
îl vedea acum întîia 
oară și, într-un fel, îi era 
milă de el.

— Unde lucrezi ? — îl 
întrebă.

— La o uzină nouă de 
firme și neoane.

— E maistru și elev la 
seral — preciză Adela.

— Ziceai că aduci și 
niște prieteni — își a- 
minti mama.

— Prietenii s-au supă
rat pe mine.

— Toți, de la mic la 
mare ? — întrebă tatăl.

— Patru am, toți patru.
— Și de ce nu le ceri 

iertare ?
— O, e vorba de alt

ceva — spuse Costache. 
Ei sînt împotriva căsăto
riei noastre.

— Dar te-am rugat să 
termini cu prostiile as
tea ! — îl repezi Adela. 
Or, dacă nu, să te iei de 
mină cu ei! Ce mă inte
resează pe mine părerea 
unor oameni pe care nu 
i-am văzut in viața mea 
și de ©are nu am nevoie ? 
Pe un ton mai potolit, 
dar nu lipsit de aroganță, 
îi explică tatălui: Dacă 
voiam să mă aranjez în 
București după absolvire 
îmi găseam destui băr
bați ! Dar între mine și 
Costache e altceva, mai 
spuse eă, lăsînd să se în
țeleagă că acel altceva ar 
fi dragostea.

— Măi copii, mă doare 
capul — se plînse mama.

— Hai să ciocnim — 
propuse tatăl. Apoi o 
apucă pe Adela de braț: 
Vrei să rămîi în Bucu
rești ? Ce să cauți tu, 
meteorolog, în Bucu
rești ? ! în vîrf de munte, 
cu Costache după tine I

— El trebuie să se-n- 
scrie la politehnică,

— Pot să urmez și fără 
frecvență.

— Ai fi gata să mergi 
cu ea ? — întrebă tatăl.

— Acolo nu-s oameni? 
Nu-i de lucru ?

— E pe... doamne iar- 
tă-mă I —, spuse mama, 
pentru sine.

Nimeni nu avea răb
dare să stea la masă, se 
învîrteau toți cu sand
vișurile și cu paharele 
în mină. Adela îi făcu 
semn lui Costache s-o 
urmeze în dormitor.

— încearcă să rîzi ! — 
îl îndemnă.

El rîdea ușor, din 
fiece î se uită la un că
țel de catifea, agățat de 
candelabra, și rise cu 
poftă. în acest timp, 
Adela îi șuieră :

— De ce trebuia să-i 
spui de cheie ? De venit, 
n-ai venit cînd a fost 
vorba, dar te dai de gol... 
Și cu fata aceea.. Și cu 
prietenii... Zău, ai turnat 
la prostii in seara asta!

— Păi — spuse Cos- 
tache, simțind cum i se-n- 

cîlcește nuntea — dacă 
m-au întrebat, trebuia să 
le răspund. Cu prietenii 
așa e, se țin de capul 
meu, dar într-o zi o să-i 
conving. Aduc ei argu
mente, aduc eu... Cos- 
tache se răsuci spre ușă. 
Cineva voia să intre în 
dormitor.

— Rîzi 1 — îi ceru A- 
dela.

— Ei, nu pot chiar așa 
— hă, hă > hă, hă !

Rise ea, cum bănuia că 
ar rîde o logodnică feri
cită. Mama le aduse două 
farfurii cu tort.

— Costache o să vă 
spună două bancuri cu 
olteni ! — anunță Adela.

— O, sînt multe cu 
olteni, dar eu nu le țin 
minte — se scuză Costa- 
che. Și o cuprinse pe după 
umeri: De unde ai lăn
țișorul ?

— De la mama.
— De la o prietenă, 

pînă luni! — spuse tatăl.
— Mamă, tata s-a îm

bătat.
Iar tatăl era mai treaz 

ca oricînd, și mai trist ca 
oricînd. Ar fi vrut să-i 
smulgă fetei lănțișorul de 
aur, ceasul și cerceii și 
s-o întrebe dacă într-ade- 
văr nu mai ține minte 
nimic din cîte i-a spus el 
în urmă cu ani. Atunci, 
ea îl aștepta să se-ntoarcă 
acasă, îi sărea de gît și 
ceasuri la rînd îl ruga să-i 
răspundă la întrebări. 
Avea nenumărate între
bări de pus, despre tot 
ce vedea și auzea. După 
ce îl asculta pe el, se 
ducea la maică-sa: „E 
adevărat ce mî-a spus 
tata ? !* Niciodată mama 
nu îi răspundea de față 
cu el „Vino cu mine!* Și 
se-nchideau amîndouă în 
dormitor, or în sufrage
rie.

Vrând să evite alte 
întrebări neplăcute, fata 
deschise aparatul de 
radio, prinse muzică și 
începu să danseze cu 
Costache. El părea cam 
speriat, se uita, pe rînd, 
la cei de față, și din 
cînd în rând la Adela, 
casre îi șoptea tot timpul 
mai insistent să fie vesel.

— Oare noi de cînd 
n-am mai dansat ? — în
trebă mama.

— De la nunta lui Sa
fir — spuse tatăl. De 
nouă ani.

înțelese că lor le pare 
rău că l-au chemat, dar 
acum, dacă tot l-au che
mat, iar el a venit vor să-l 
știe de partea lor, pînă 
cînd totul se aranjează: 
pînă cînd Adela va primi 
repartiția de București... 
„Dar la el nu vă gîndiți. 
la băiatul ăsta, care încă 
n-a învățat să mintă, si 
poate n-o să învețe nici
odată ?*

în urmă cu vreo șapte 
ani soția îi ceruse să 
plece din casa ei, pentru 
totdeauna, întrucit, la ce 
i-ar folosi un încurcă 
lumea ? ! Nu cîștiga atîția 
bani cîți ar fi vrut ea j 
nu era în stare să-i re
pete fetei, zi de zi, că 
este cea mai frumoasă și 
cea mai deșteaptă... El 

plecase din casă, ple
case din oraș, cu gîndul 
să nu se mai întoarcă 
niciodată aici... Acum îi 
venea să le ia pe amîn
două, pe mamă și pe fiică, 
și să le bată cap în cap, 
pînă sar scîntei. Dar nu 
mai avea nici un drept și 
nici o putere asupra lor. 
Tot ce putea să mai facă 
era să-i vină în ajutor 
lui Costache, într-un fel 
sau altul, să-l scape de 
o primejdie pe care el 
abia dacă o bănuiește. 
Și se hotărî :

— Ați făcut o alegere 
proastă — îi spuse ma
mei.

— Crezi ? Viorica și 
Anghel mi-au spus la fel.

— Nici frumos, nici 
arțăgos !

— Și nu-i intră nimic 
în cap — se plînse mama.

— Cîți ani are ?
— Douăzeci, la toamnă.
— Păi cum vine asta ?

Tu nu te-ai gîndit ? In 
loc să v-ajute el, o să 
trebuiască să-l ajutați 
voi...

— Măi copii — strigă 
mama — v-ați învîrtit 
de ajuns !

— Să ciocnim un pa
har — propuse Costache

El se apucă să toarne 
în pahare.

Tatăl ii luă sticla din 
mină :

— Măi băiete, și tu, 
Adela, dacă ar fi să mă-n- 
trebați și pe mine, aș 
zice nu ! Dumneata abia 
ai ieșit din găoace — îi 
spuse lui Costache — și 
vrei să ții o casă.

Costache, uimit, vru să 
protesteze.

— Dă-mi voie — ceru 
tatăl — că sînt tatăl ei. 
N-o să ieșiți bine din po
vestea asta. Du-te și te 
mai gîndește. Iar dacă 
n-o să mai treci pe-aici, 
cred că nu-i nici o supă
rare.

— Dumneavoastră nu 
aveți nici un drept să vă 
amestecați !

— Are, are! — spuse 
mama. Vezi să nu pleci 
cu cheia.

— Adela, vreau să te- 
aud... — se rugă Cos- 
tache.

— In seara asta ai căl
cat în străchini.

Costache puse cheia pe 
un colț de masă. Apoi 
se îndreptă spre ușă, 
parcă împins de privirile 
celor trei. înainte de-a 
ieși, se-ntoarse, cît să-i 
arunce tatălui:

— Acum îmi dau 
seama de ce Adela nu 
mi-a vorbit niciodată de
spre dumneavoastră. Da, 
da...

Adela își scoase lănți
șorul de aur și cerceii.

Mama adună sticlele 
goale de pe masă.

— Dacă vrei, mai aduc 
niște vin.

— E tîrziu, phii ! Ce 
tîrziu! — se miră tatăl.

— în noaptea asta poți 
să rămii aici.

— Nu sînt obișnuit să 
dorm în casă străină.

Tatăl cobori treptele în 
fugă.

Dar nu reuși să-i mai 
dea de urmă lui Cos- 
tache.

DOO
,UAI! CE ZILE FIIIBHEJ

„Cum se poate vorbii despre acest spectacol ? E fioros. Ăsta nu mai e 
teatru, ci un puternic mijloc de a te convinge, cu tot enormul talent al 
Madeleinei Renaud și a lui Samuel Beckett, că browningul pe care Ma
deleine îl mîngîie e făcut ca, o daca ce-ai ajuns om în toată firea, sau 
mai bine zis atunci cînd ai înțeles, să te servești de 61“. Cu aceste cuvinte 
își începe Eisa Triolet cronica din Lettres franțaise despre noua piesă 
a Iui Samuel Beckett Vai! Ce zile frumoase-..

Despre aceeași piesă, doi din cei mai renumiți critici de teatru* fran
cezi scriu : „Trebuie sa ai o sănătate de fier ca să reziști pînă la 
sfîrșit" (Pierre Marcabru în Paris-presse) ; „...un festival de abjecție... 
apoteoza neantului...“ (Jean-Jacques Gauthier în Figaro}.

Voii Ce zile frumoase reprezintă de fapt chintesența teatrului sin
gurătății și morții, al cărui reprezentant de prim plan e Samuel Beckett. 
Imaginea e de un laconism perfect, de o deplină elocvență : pe scenă, 
o grămadă de nisip în care o femeie se scufundă încet-încet, în timp 
ce mimează tot felul de îndeletniciri cotidiene, spunîndu-i soțului ei o 
sumă de banalități. Iată deci viața : agonia lentă a oamenilor ireme
diabili singuri, a oamenilor de care nimeni nu are nevoie. în timpul 
acestei scufundări treptate ce cuprinde întreaga acțiune a piesei, sînt 
scene de un naturalism (de pildă, căderea danturii femeii) care, după 
cum subliniază Elsa Triolet, „fac să-ți treacă pofta de viață și te aruncă 
în brațele Senei*4.

E limpede orice comentariu e de prisos. Mă gîndeam doar, citind 
aceste considerațiunî ale unor scriitori și critici parizieni, la * cîteva 
din cele mai recente producții ale dramaturgiei noastre. Mă gîndeam 
de pildă la Șeful sectorului suflete de Al. Mirodan, la sălile pline și 
surâzătoare care aplaudă acest spectacol fermecător, la Ștafeta nevăzuta 
de Paul Everac sau la Noaptea cea mai lunga de Horia Lovinescu. Și 
revedeam, paralei cu eroii lui Beckett, pe Gore, modestul meteorolog 
din piesa Iui Mirodan, dăruindu-se oamenilor cu toată ființa sa, pe 
Șeful sectorului, întruchipare a unei societăți bazate pe înalta concepție 
că socialism = fericire, pe Anghel Dobrian, luptând pentru reabilitarea 
unui tovarăș necunoscut în numele acelei „ștafete nevăzute", a acelei 
legături dintre toți cei ce construim o viață noua, pe Manole 
Crudu, sculptorul, eroul principal al piesei lui Lovinescu, învingînd 
moartea în numele creației sale, după ce a învins în el tocmai acel cu
tremurător sentiment al singurătății și a dat prima lovitură de daltă 
marmurei din care se va naște statuia plină de elan a „Zburătorului". 
Toți aceștia nu sînt doar imagini literare scornite de fantezia scriitori
cească. Ei sînt expresia unei realități sociale noi, a unei concepții în 
numele căreia trăiesc azi milioane de oameni în țara noastră. Sînt 
răspunsul dat lumii lui Beckett și a altor scriitori ai Apusului de alt
fel remarcabile talente — care exprimă la rîndul lor o realitate, de 
astă dată tragică, și o deznădăjduită concepție asupra condiției umane, 
generată tocmai de neînțelegerea ei și deci de imposibilitatea de a 
vedea o ieșire din această realitate. Răspunsul unei filozofii a vieții și 
solidarității umane, a existenței înțelese ca o continuă creație si reali
zare, dat filozofiei singurătății, disperării și morții. Răspunsul socia-
Hsmului.

Troian ȘELMARU

MIHAI BENIUC:

.dispariția unui uni de Riur
Dialogul u autor-cititor impune, îndeobște, prin chiar natura creației 

literare, existența unor convenții și lectorul obișnuit na se mai miră de 
faptul că, de pildă, cutare sau cutare erou își povestește degajat viața, 
la persoana întîi, pe întinderea cîtorva sute de pagini. Asemenea mo
dalități au devenit locuri comune în tehnica narațiunii, ceea ce nu se 
poate spune despre felul cum. este condusă și desfășurată acțiunea ulti
mului roman al lui Mihai Beniuc, în care un povestitor străin, pasămite, 
de îndeletnicirea scrisului, ocupând prozaica slujbă de contabil, încearcă 
să reconstituie biografia „unui om de rînd". Cititorul este invitat astfel 
să accepte o convenție mai puțin obișnuită, care sporește din primele 
pagini tentația lecturii, fără ca această modalitate de exprimare să repre
zinte însă exerciții gratuite, încercate în sine, de dragul cine știe căror 
performanțe formale.

Avram Proțap, eroul romanului, este evocat la începutul cărții ca 
un om care a trăit cu aproape două decenii în urmă, căzând la datorie 
în Munții Tatra. Peste cîteva capitole aflăm că doctorul în filozofie 
și poetul Avram Proțap n-a căzut pe front, ci trăiește și astăzi, deve
nind în anii noștri personalitate marcantă în viața obștească, academi
cian și scriitor de prestigiu, dar și identitatea acestuia se substituie ace
leia a povestitorului, adică a pretinsului contabil... Succesiunea astfel 
prezentată e deconcertantă și rezumarea oricît de explicită și de con
știincioasă a metamorfozei riscă să creeze confuzii pentru cine n-a 
citit canea.

Dar, așa cum spuneam mai înainte, surprinzătoarea ei tehnică, de
parte de a ne înfățișa o spectaculoasă îndemînare privind construcția 
romanului, răspunde necesităților structurale ale cărții, obiectivelor sale 
artistice și ideologice. Subliniind cu ostentativă insistență hotărîrea de 
a se ocupa exclusiv de „omul de rînd", de viața lui plină de întâmplări 
necunoscute și unice, deosebite de aceea a oamenilor excepționali, care, 
zice povestitorul, nu i s-a părut „nicicând prea ispititoare,* aparținând 
mai mult altora decât lor înșiși*4, Mihai Beninc înalță o statuie omului 
cinstit și onest, dinamic, pilduitor prin calitățile sale indi
viduale, reprezentând chintesența străvechilor virtuți ale poporului, dar 
mai ales pentru simțul înnăscut al solidarității, pentru contribuția pe 
care și-o aduce, în rînd cu semenii săi, la actele decisive ale istoriei.

Poate că cititorul se va întreba dacă nu cumva există o contradicție 
între mărturisirea preliminară privind decizia scriitorului de a se ocupa 
de biografia „omului de rînd" și împrejurarea că. Ia un moment dat, 
eroul cărții capătă ipostaza unei personalități notorii. Dimpotrivă. O 
asemenea devenire nu face decît să întărească mesajul filozofic al cărții, 
ideea că în climatul societății socialiste se deschid cele mai nebănuite 
posibilități de afirmare a potențelor individuale, fără ca prin aceasta 
individul să-și piardă calitatea de „om de rînd", adică de celulă a 
colectivității din care a ieșit. Dacă Avram Proțap cei de dinaintea 
eliberării fusese „o stea care nu s-a ridicat deasupra orizontului44, în 
„rînduiala socială în care trăia", omonimul său de astăzi va atinge 
zenitul și aceasta numai pentru că noua „rînduială" îi este favorabilă, 
îl susține și îl înalță pe el ca și pe atîția alții.

Acesta este sensul cărții, al cărui titlu, ca și metamorfozele lui Avram 
Proțap» cuprinde și el o convenție, un semn de întrebare ridicat înain
tea cititorului, pentru ca „omul de rînd44 nu poate să dispară niciodată.
Dovadă, însuși romanul de față.

Înfățișând însă cartea, în subtextul ei ideologic, ca pe o actuală și
interesanti dezbatere de idei, recenzentul ar vrea să atragă atenția și
asupra frumuseții poetice a acestor pagini în care ecranai pe care se 
proiectează fapte și întâmplări din trecut și de astăzi apare adesea în
văluit în aburul unei profunde și tulburătoare emoții.

Boris BUZILÂ



CURTEA ARSĂ — ziduri...Dacă ne îndreptăm pașii spre 
Dealul Spirii — pe strada Cazărmii, 
la numărul 42 ne apar înainte 
câteva ziduri înalte, susținute de 
contraforturi, amintind prin aspec
tul lor mai curând zidurile unei 
cetăți. Iată ce a mai rămas din stră- 
kicirea de odinioară a celei de-a 
doua „Curți domnești" — palatul 
zidit de către Alexandru Ipsilanti 
între 1774-1776 și pe care urma 
să-l folosească mai apoi și Ion 
Caragea Vodă.

Se știe că după ce „Curtea veche" 
(datând de prin sec. al XVI-lea, cam 
pe locul fostei „Piețe de flori") 
a căzut în paragină, Ipsilanti a con
struit cu ajutorul arhitectului grec 
Spira Macii o nouă „Curte" — 
pe dealul care mai târziu a luat 

numele acestui arhitect (Dealul Spi
nii). Denumirea „Curtea arsă" ci
tată de Ion Ghica în scrierile sale, 
provine de la cele două incendii 
abătute asupra acestui palat Ulti
mul s-a produs în iarna anului 1812, 
chiar în seara în care urma să se 
celebreze urcarea pe tron a odio
sului despot Caragea.

Cea mai veche locuința 
din București

Vom face de data aceasta un, 
drum pînă în „Armenească". Aici 
se află cea mai veche locuință din 
București: are v&sta de peste 200 
de ani.

A fost construită în 1760 de un 
spătar, iar mai târziu, un locatar 

— pe nume Melik — i-a adus (în 
1822) unele, adăugiri. Posteritatea i-a 
răsplătit pe acești înaintași : strada se 
numește Spătarului, iar clădirii i-a 
rămas numele „casa Melik*.

Mai există însă un motiv pentru 
ca acest străvechi imobil aflător în 
sir. Spătarului nr. 22 să rețină 
atenția: în perioada revoluției de 
la 1848, arhitectul lacob Melik, ur
maș al primului locatar al imobi
lului și înflăcărat susținător al 
cauzei revoluției și-a pus locuința 
la dispoziția capilor mișcării, trans- 
formînd-o astfel în casă conspira
tivă. Se întâlneau aci conducători 
revoluționari pașoptiști și este foarte 
probabil ca și Bălcescu să fi venit 
adeseori pe aici.

Romulus ALEXANDRU

Casa .MELIK”.

...șl contraforturi.
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DIMINUTIVE

Pentru exprimarea noțiu
nii de „nuia, bețișor" ro
manii dispuneau de terme
nul virga, în care nu e 
greu de recunoscut „stră
moșul" lui vargă. Pentru 
nuielele de dimensiuni 
foarte mici, exista în lati
nește o denumire derivată 
de la virga, și anume vir
gula (tot prin derivare s-a 
născut în romînește văr- 
guță, de la vargă). virgula 
pentru romani, ca și văr- 
guță pentru romîni, era un 
diminutiv. 11 cunoaș

tem și din romînește : vir
gulă. Acum însă cuvîntul 
în discuție nu mai e dimi
nutiv, nu mai denumește 
nuielușele, bețișoarele. Le
gătura dintre virgulă și 
vargă s-a pierdut; pentru 
noi virgula nu e o vargă 
mică, ci un semn de punc
tuație. Cel care au propus 
ca acest semn ortografic să 
capete numele de virgulă 
au avut în vedere asemă
narea dintre virgulă șl un 
bețișor sau o nuielușă în
covoiată. El au dat cuvîn- 
tului latin un sens nou și 
tocmai acest sens s-a men
ținut, cel vechi fiind dat 
uitării.

Se mai pot cita șl alte 
cuvinte care au fost la ori
gine diminutive, dar și-au 
pierdut acest caracter ; u- 
nele au ajuns să denu
mească și obiecte mari : 
„Fortăreață, cetățuie" se 

zicea pe latinește castrum. 
Pentru fortărețele mici s-a 
creat diminutivul castellum, 
derivat de la castrum cu 
ajutorul terminației -el- 
lum, caracteristică pentru 
diminutive (Iul -ellum îi 
corespunde în romînește 
-el terminație cu care for
măm diminutive ca scăunel, 
băiețel etc.). Prin castellum 
explicăm substantivul nos
tru castel, dar ideea de mi
cime e cu totul străină de 
acest cuvînt.

Istoria celor două cuvinte 
discutate astăzi e paralelă : 
așa cum virgulă nu mai e 
pus în legătură cu vargă 
(decît de filologi), nu mai 
e simțit ca diminutiv al lui, 
tot așa s-a pierdut relația 
dintre castel și castru, 
castel pierzîndu-și șl el ca
racterul de diminutiv.

Sorin STATI

1 + 1 = 1
ORIZONTAL : 1) Un bănuț 

4- 10 zeci = o umbrelă imensă ; 
o alifie + 12 luni = un stat din 
Asia. 2) Un ins 4“ facil — mărul 
lui Adam ; . o prepoziție 4“ o 
fosă nazală = cutioare pentru 
cocuri și creioane. 3) O notă 
muzicală 4- o pereche de pan
taloni din portul național 
= singuratici ; un doctor 4* în 
vîrful seringii — un diavol. 
4) Un teu 4~ bărbieriți 
— smulși ; un ordin de 
transport 4- o interjecție — cîn- 
tec în doi (pl.). 5) Campion ; o 
lecție 4- un golf în Canada — 
un fricos ; la cărți 1, deși 4 t 
6) Un pronume 4~ calciu = un 
butoi pe roate ; un popor mi
grator 4- îndemn la a servi » a 
deteriora. 7) Unsoare 4" © des
chidere de alfabet = o curelușă 
de meșină ; un careu agrar 4- 
niște cai dobrogeni = crescători 
de vite în R. P. Mongolă ; 
Metal prețios. 8) Punct cardi
nal ; un numeral 4" o spetează 
— laolaltă ; pronume. 9) Un 
slăbănog 4- azot = un măturoi ; 
Cobalr 4“ specialitate la grătar 
= un actor de comedie. 10) O 
măsură de altădată 4- o cunos
cută romanță = certată ; o în
sărcinare teatrală 4" 1964 = o 
fibră sintetică romînească. 11) 
O para 4- multe luni = arbori 
tropicali producători ai unor 
apreciate fructe ; zeul soare 
la vechii egipteni 4- telur = 
mac pe lac (pl.). 12) Nimic 4- 
ogor semănat = țiglă ; balanță 
4- conjuncție latină = unul care 
cîntă. 13) întrebare ; o plasă de 
pescuit 4- a emite = o lavină.

VERTICAL : 1) După (lat.) 
4- birlici = duc corespondența; 
un grăunte 4" vechi dialect 
francez = un recrut. 2) Iubire 
4- doruri de sodiu = pregă
tirea unei explozii ; calciu 4- 
pronume — un drum. 3) Ru- 
teniu 4- notă muzicală = a 
rostogoli ; pur 4- lac lîngă 
Tușnad = un fruct. 4) Frun
tași 4- a se odihni = a lua 
parte ; un pronume 4” o leziune

=capitală europeană. 5) Par 4- 
o cămașă — o farsă ; fluviu 
european. 6) Dușmănie ; micuț 
4" un nume de fată = un cîn- 
tec de George Grigoriu. 7) 
Haină 4" zadarnic = proaspăt ; 
1 4- 50 = pronume. 8) Vocală 
latină 4- consoană greacă = 
prefix din stupină ; tantal 4* 
mișcare nervoasă — părinte a- 
lintat ; un articol nehotărît 4- 
prima în alfabet — prima la 
numărătoare. 9) O notă muzi
cală 4~ «n orator de altădată 
= unul care dorește ; ten ! 10)

O plantă textilă 4- tari = su
feri ; posed 4" o așezare ur
bană — îngeraș înaripat. , 11) 
Soare egiptean 4- notă muzicală 
— distanțate ; una 4" un» 
fluviu bivocalic ; refren popular 
4- radiu = e de rîs (fem.). 12) 
A lucra pămîntul 4~ UR pronu
me » a indica ; o terminație 
latină 4- niște gaițe — aride. 
13) Nici în exprimarea latiniști
lor 4- seara în cea a moldoveni
lor — utilă ; o negație 4" un 
pronume clare.

Dezlegarea Jocului .SEMNEZ apărut în numiral trecut
ORIZONTAL : 1) Probabil — Inima. 2) Repere — Ascuțit. 3) 

Omor — Ce — Taman. 4) Barba — Dor — Al — B. 5) Arte — Ci
catrice. 6) Cucui — Ani — Crt. 7) Ban — Iță — Ura — Ae. 8) 
EB — Plasat — Zaiț. 9) Cine — Ța,p — Silit. 10) Alarme — Em
bleme. 11) Radio — Albă — Sau.

ELEFANȚI P E TERITORIUL ȚĂRII NOASTRE... 
ACUM 1.00 0. 000 DE ANI

— Mă găsești zilnic între 
7 și 3 la I.A.L.

— Lucrezi acolo?
— Aș I Vreau să fac un 

schimb de locuință...

— Grozavi mai sînt vecinii ăștfri I Abia azi 
ne-am cumpărat radioul șl tot blocul... a și auziti

Rik AUERBACH

In țara noastră nu se găsiseră pînă în 
1960 decît piese fosile izolate din specia de 
elefanți de climă caldă cunoscuți în știință 
sub numele de „Archidiscodon meridlona- 
lis“, care au trăit acum un milion de ani. 
Iată însă că în 1960, în comuna Irimești, 
raionul Olteț, au fost găsite și părți din 
scheletele a șase asemenea elefanți.

Continuîndu-se săpăturile, cercetătorii 
C. Radulescu și P. Samson de la institutul 
de speologie „Emil Racoviță", au găsit bine 
păstrat un schelet întreg de elefant meri
dional înalt de aproximativ 3 m. Este 
cel de-al treilea schelet întreg de acest fel 
din toată lumea, celelalte două fiind expuse 
la muzeele de paleontologie din Paris șl 
Leningrad.

De asemenea în același loc s-au mai găsit 
un craniu întreg, lung de 1,20 m și lat de 
0,80 m, avînd fildeșii de 1,70 m lungime — 
precum și numeroase maxilare inferioare ale 
unor elefanți de toate vîrstele, putîndu-se 
astfel reconstitui succesiunea dinților.

Aceste descoperiri au o însemnată valoare 
științifică, deoarece cea mai mare colecție 
de asemenea piese, aflate la muzeul din

Basel (Elveția), constă în maxilare mai mult 
sau mai' puțin fragmentare.

De remarcat că au mai fost scoase la 
suprafață cu prilejul săpăturilor efectuate 
șl resturi scheletice ale altor animale, prin
tre care o rudă îndepărtată a berbecului 
numită Megalovis — de două ori mal mare 
decît cel actual — și din care nu se cunosc 
în Europa decît încă două exemplare.

.Mâțele* ale elefantului fosilă.

— Sinteți sigur că Înăuntru e un cățel?...
.Paris Match*
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VITEZA LUMINII

„De ce nu poate fi întrecuta 
viteza luminii I*

Ștefan BALlC 
Sulina

Răspunde tov. prof. RADU 
GRIGOROVICT, membru co
respondent al Academiei 
R. P. Romîne.

înainte de a răspunde la în
trebarea propriu-zisă, să preci
zam despre a cui viteză este 
vorba în întrebare. Situația este 
clară la o particulă, dar mai 
puțin clară la o undă. De fapt, 
limitarea exprimată în între
bare se referă la orice semnal 
trimis de la un emițător la un 
receptor fie prin intermediul 
particulelor, fie prin acela al 
undelor. Cazul particulelor fiind 
mai intuitiv, ne vom referi mai 
jos numai la el.

Atît timp cît fizicienii s-au 
limitat în experiențele lor de ba
listică la corpuri relativ grele, 
puse în mișcare de forțe relativ 
slabe, legea lui Newton cu pri
vire la proporționalitatea dintre 
accelerația mișcării și forța apli
cată era verificată cu strictețe. 
Inerția, pe care corpul accele
rat o opunea creșterii vitezei, 
părea să rămînă constantă și era 
proporțională cu masa corpu
lui. Părea deci că ajunge să 
supunem corpul acțiunii sufi
cient de îndelungate a oricărej 
forțe, pentru ca el să poată 
atinge o viteză oricît de mare. 
Cînd însă obiectele de experiență 
au devenit foarte ușoare (de 
exemplu electroni), , iar forțele 
aplicate relativ mari (de exem
plu forțe de natură electrica) 
s-a observat ca pe măsură ce vi
teza electronului se apropia de 
viteza luminii în vid, inerția, 
respectiv masa lui, creștea după 
o lege bine determinată, o dată 
cu creșterea vitezei. Masa tin
dea să devină infinită atunci 
cînd viteza electronului tindea 
să atingă viteza luminii în vid, 
adică 300.000 km/secundă. în za
dar mat așteptăm atunci : vi
teza electronului nu mai crește, 
deși el este accelerat în con
tinuare. Ceea ce crește, în 
schimb, este masa lui.

Și în optică s-au observat fe
nomene care dovedesc, _ fără 
umbră de îndoială, că nici cu 
ajutorul undelor nu putem co
munica unii cu alții cu o vi
teză mai mare decît viteza lu
minii în vid. Acest fenomen de 
limitare este admis astăzi ca un 
postulat al fizicii, deci drept o 
lege care poate fi dovedită ca 
justă numai prin consecințele ei. 
Astfel, teoria relativității per
mite deducerea unei legi cantita
tive de variație a masei cu vi
teza, care este verificată de 
experiență pînă la limitele pre
ciziei atinse în prezent.

CEVA DESPRE 
ASIGURĂRI

„Am asigurat bunurile din 
gospodăria mea la ADAS în 
luna mai, anul trecut. Aflînd că 
s-au adus între timp noi îmbună
tățiri la asigurarea facultativă 
a bunurilor, doresc sa știu în 
ce constă aceste îmbunătățiri fi 
dacă se aplica fi la asigurările 
încheiate anterior %*

M. DUMITRESCU 
Ploiești

R&spunde ȘT. FENYVEȘI, 
director la ADAS.

începînd de la 15 decembrie 
1963 au fost luate noi măsuri 
pentru îmbunătățirea asigurării 
facultative a bunurilor din gos
podăriile cetățenilor. Astfel, s-au 

cuprins în asigurare și cazurile 
de pagube ce pot fi pricinuite 
bunurilor asigurate prin carbo
nizarea totală sau parțială sau 
topire chiar și fără flacără ; de 
exemplu, deteriorarea parțială 
prin carbonizare a unor lenjerii 
în timpul călcatului, topirea 
unor obiecte din mase plastice 
așezate prea aproape de o sursă 
de căldură etc.

De asemenea s-a cuprins în 
asigurare și compensarea pagu
belor ce pot fi cauzate bunu
rilor asigurate ca urmare a unor 
stricăciuni accidentale produse de 
instalațiile de apă, canal și în
călzire centrală ; de exemplu, 
deteriorarea mobilierului în urma 
unei inundații produse prin spar
gerea conductei de apă etc.

în același timp a fost comple
tată această asigurare, fără nici 
un adaos de primă, cu o asigu
rare suplimentară pentru cazu
rile de despăgubire civile dato
rate de asigurat în calitate de 
locatar față de proprietar. Ast
fel în baza asigurării faculta
tive a bunurilor din gospodărie, 
Administrația asigurărilor de 
stat își ia asupra sa obligația să 
plătească sumele pe care asigura
tul locatar este obligat de in
stanțele judecătorești să le plă
tească drept despăgubire pro
prietarului pentru pagube pro
duse din vina sa Ia imobilul în 
care se află bunurile asigurate, 
provocate de incendiu sau explo
zie, în timpul cît asigurarea era 
în vigoare.

Pentru ca de noile avantaje să 
beneficieze _ și cetățenii care 
aveau încheiate asigurări înainte 
de punerea în aplicare a îm
bunătățirilor arătate mai sus, 
s-a prevăzut ca acestea să se 
aplice și pentru asigurările în 
curs.

NU CARTOTECI, 
CI ALBUME..

Am citit părerile mai multor 
colecționari de ilustrate, păreri 
publicate în „Flacăra**, cu pri
vire la felul cum trebuie or
ganizată și păstrată o colecție 
de ilustrate. După mine, vederile 
trimise în plic au o valoare 
mai . mică decît cele francate și 
trimise direct, fără plic. Fiind 
expediate direct, ele pot trezi 
interesul și pentru filatelie ; 
numai dacă am lua în conside
rație valoarea pe care o va 
avea, _ privita după ani și ani, 
ștampila poștală cu localitatea și 
data cînd a fost expediată ilu
strata — și încă am sesiza 
avantajul cărții poștale ilustrate 
expediate direct.

în ce privește păstrarea ilustra
telor, cred că așezarea vederi
lor în cartoteci este mat greoaie 
șî are un efect estetic scăzut. 
Ce poate fi mai frumos decît un 
album îngrijit, cu vederile cla
sate pe țări, pe regiuni sau pe 
orașe ?... Deci, sînt partizan al 
albumului, al albumului de mare 
dimensiune, în care ilustratele 
sînt așezate cu aceeași migală 
ca timbrele în clasorul filatelis- 
tuluî. Eu colecționez ilustrate de 
zece ani $i am de pe acum al
bume bogate. Multe dintre pie
sele pe care le posed le-am ob
ținut prin schimburile cu colec
ționari ale căror adrese au apă
rut în „Flacăra*. Din păcate 
însă, așa cum s-a mai arătat 
în revistă, sînt și unii nu destul 
de serioși, care-și dau adresa și, 
cînd le scrii, nu-ți răspund. Cu 
asemenea oameni se petrece ace
lași lucru ca și cu acei care 
nu-ți răspund Ia „bună ziua*.

CorMlI. BÂLOIU
tehnician

Puchenii.Moșneni, reț. Ploiești

PINTEA VITEAZUL
„Ce se știe despre Pintea Vi

teazul ?**
Andrei COST1NAȘ 
elev. Caransebeș

univ. DU-Răspunde cont 
MITRU AUMAȘ.

In tot nordul țării, de la Satu- 
Mare la Botoșani, de două 
veacuri și jumătate circulă una 
dintre cele mai frumoase și mai 
complete balade haiducești : Pin
tea Viteazul. Dar regiunea de 
geneză a baladei și de haiducie 
a lui Pintea este Baia-Mare. 
Toponimia de aici» alături de 
baladă și legendă, i-a păstrat 
vie amintire : „Izvorul Pintii*, 
„Pîrîul Pintii*, „Peștera Pin
tii**, „Poiana Pintii*, „Cetatea 
Iui Pintea* etc.

Ca majoritatea eroilor din ba
ladele haiducești — Bujor, 
Jîanu, Gherghelaș ețc. — și Pin
tea este un personaj atestat isto
ricește, în multe documente. 
Consiliul orășenesc din Baia- 
Mare se tînguia pe la 1699 de 
prădăciunile cetelor lui Pintea și

Dosea da V. KAZAR.

cerea ajutorul comandamentului 
cetății Satu-Mare. Forța de care 
dispunea haiducul era, pare-se, 
apreciabilă : o adevărată „ar
mată* ce inspira teamă și res
pect adversarilor.

Comandantul cetății Satu-Mare 
a fost nevoit să încheie cu Pin
tea o înțelegere, în urma că
reia orășenii dădeau haiducilor 
bani, la date fixe, și li se in
terzicea să-i mai numească tîl- 
hari. „Tributul** constituia un 
mod de a potoli dorința de 
răzbunare a șerbilor romîni ce 
apucaseră drumul haiduciei. 
Dar în afară de acțiunile obiș
nuite — să ia de Ia bogați șî să 
dea săracilor —. haiducii lui 
Pintea au întreprins și o im
portantă acțiune militară or
ganizată : au participat Ia 
lupta antihabsburgică între
prinsă în 1703 de către Francisc 
Răkdczi al H-lea și „curuții* 
Iui.

Haiducia Iui Pintea s-a scîr- 
nit ca o răzvrătire împotriva 
nobilimii și a bisericii catolice. 
A continuat-o și a dezvoltac-o 
ca o rezistență împotriva ocu- 
panților habsburgici. Haiducii 
lui Pintea atacau soldații împă
ratului ̂ unde-i întîlneau. în 1703 
haiducii au pus mîna chiar pe 
casieria regimentului austriac din 
Debrețin, comandat de colo
nelul Hercule Montecucculi. Ță
ranii romîni și maghiari din 
nordul Transilvaniei, populația 
nevoiașă îl privea pe haiducul 
Pintea ca pe un apărător al 
dreptății și-i tăinuia ascunzișu
rile în păduri, în satele din 

munții Gutin ori Meseș și din 
Maramureș.

în august 1703 haiducii lui 
Pintea au asediat Baia-Mare, au 
sfărîmat porțile cetății, au pă- 
truns în oraș, au zdrobit pe cei 
care-i împfoșcau cu gloanțe din 
turnurile ridicate de-a lungul 
zidurilor. în toiul luptei însă 
Pintea a fost rănit și prins. Ofi
țerii habsburgici l-au împușcat, 
în ziua de 22 august 1703.

fonograma
FILMULUI DE CINEMA

„.4/ dori sa aflu cum se reali
zează sonorizarea unui film de 
cinematograf P*

Serbau SPETEANU, 
student. București.

Răspunde ing. DAN 10- 
NESCU9de la studioul cine
matografie „București**.

încă de io începuturile cine
matografiei s-au făcut încercări 
de sonorizare a filmelor cu aju
torul discurilor de gramofon. 
Din motive lesne de înțeles, a- 
ceastă metodă greoaie și neprac
tică a fost părăsită atunci cînd 
a apărut tehnica înregistrării su
netului direct pe film prin pro
cedeul fotografic, care se folo
sește și în prezent.

în tehnica cinematografică 
modernă, sunetul nu se mai în
registrează însă direct pe peliculă. 
Toate înregistrările „primare* — 
fie că este vorba de vorbise, 
muzică, zgomote, ambianțe, efecte 
sonore sau altele — se înregis
trează pe benzi de magnetofon 
speciale (perforate asemenea fil
mului cinematografic) care per
mit păstrarea unui sincronism 
riguros atît față de imagine cît 
și a benzilor între ele. înregis
trările de „dialog* (vorbire) se 
fac, atunci cînd este posibil, 
concomitent cu imaginea, în 
timpul filmării. Uneori însă 
— în special cînd se filmează 
în decoruri naturale sau în alte 
ambianțe dăunătoare clarității 
dialogului — se recurge la pro
cedeul de sonorizare ulterioară 
sau postsincronizare : actorul ur
mărește într-un studiou special 
amenajat, imaginea proiectată pe 
ecran și rostește cuvintele în 
fața- microfoanelor, căutînd să 
potrivească exact rostirea lor pe 
mișcările bazelor personajului de 
pe peliculă. La fel se nrocedează 
și pentru dublaj, adică atunci 
cînd glasul înregistrat aparține 
altei persoane decît cea care a 
fost filmată sau cînd se sin- 
cronizează' în limba romînă filme 
vorbite inițial în altă limbă.

Pentru înregistrarea muzicii de 
fond (comentariul muzical al fil
mului), dirijorul urmărește ima
ginea pe un ecran situat în 
fundul studioului, căutînd să in
terpreteze astfel partitura încît 
să corespundă cît mai bine des
fășurării filmului. Cînd linia 
muzicală primează asupra ima
ginii (ca de exemplu în cazul fil
mării concertelor, cîntecelor, a 
scenelor de operă, balet etc.) se 
folosește procedeul „play-b&ck“ 
— filmare cu preînregistrare : 
muzica se înregistrează separat, 
înaintea filmărilor, iar în timpul 
filmării actorii urmăresc să 
„mimeze* cît mai exact cu pu
tință execuția muzicii pe care o 
aud în difuzoarele special aduse 
pe platou.

înregistrările de muzică, ca și 
cele de dialog, zgomote» ambian
țe, efecte sonore etc. se mon
tează pe benzi separate în con
cordanța cu montajul imaginii. 
După aceea, prin operația de 
mixaj se realizează, într-o insta
lație specială, o fonogramă 
unică ce se transpune pe peliculă 
prin procedeul fotografic și în
soțește imaginea în sălile de 
cinematograf.

In ultima vreme se extinde tot 
mai mult sistemul înregistrării 
sunetului pe cale magnetică și 
Ia copiile de exploatare, pro
cedeu care asigură o calitate 
superioară a fonogramei și fără 
de care sunetul stereofonic ar fi 
practic imposibil.

DE CE N-A ÎNFLORIT 
LEANDRUL h

„In colecția mea ae plante exo
tice am patru limîi, un curmal, 
un roșcov, doi cactufi, un lean
dru fi altele. Nu ftiu din ce 
cauză, leandrul meu, în vizită de 
cinci ani, cu toate ci e foarte 
viguros, nu a înflorit încă pînă 
acum*.

Natalia DRAGOMIRESCU
Bicax

Răspunde ANDREEA DĂ- 
NESCU, cercetător la Grădi
na botanică din București.

Leandrul este un arbust cu 
frunze persistente care crește în 
stare sălbatică prin văile rîuri- 
lor din sud-estul Europei și nor
dul Africii. Prin urmare, el cere 
mult soare și multă apă. în
florirea începe din primăvară 
și durează în tot timpul verii, 
florile (hermafrodite) fiind așe
zate în buchete la vîrful lăstari
lor anuali.

înflorirea sărăcăcioasă a lean
drului sau neînflorirea iui se 
datorește nutriției slabe, udatu
lui insuficient și ținerii plantei 
in umbră. E necesar de asemenea 
ca in fiecare an după înflorire, 
să se facă tăierea scurtă a 
ramurilor, fiindcă florile se for
mează numai Ia vîrful lăstari
lor anuali viguroși. E bine să 
se iernarea în subsoluri
e dăunătoare mugurilor florali 
formați din toamnă. De aceea în 
timpul iernii leandrul trebuie ți
nut în încăperi răcoroase și lu
minoase, udat moderat, urmînd 
ca vara să fie expus în locuri 
însorite.

CITITORII CĂTRE 
CITITOR!

Următorii cititori doresc să 
corespondeze : Victor Bugan, 
marinar, Brăila, str. Griviței 110 : 
muzică, teatru, ilustrate ; Au
rica Mateș, funcționară, com. 
Fizeș, rn. Deta, reg. Banat : 
ilustrate ; Grigore Mihai, elev. 
București, str. Antim 4 bis, m. 
N. Bălceseu : ilustrate ; Nîcu 
Staicu, student. Timișoara, com
plexul studențesc, bloc. 1 : ilus
trate ; Gabriela Palea, profe
soară, Timișoara, str. Tipografi
lor 59 : muzică ușoară» cinema, 
ilustrate ; Ioan Linderc, elev, 
Roman, str. Măgurii 2 î ilus
trate ; Marioara Cioran, statis
tician!, Tohanul Vechi, str. Bi
sericii 592, reg. Brașov : ilustra
te ; Petre Tudosie, bobinator, 
Craiova, str. Gr. Preoteasa 10 : 
ilustrate ; Irina Nicolaescu, pe
dagogă, Centrul școlar agricol 
Nazarcea, rn. Medgidia : litera
tură, ilustrate ; Aristel Lascu, 
Bicaz, str. Dodeni, bloc 2, ap. 
17 : cinema, ilustrate ; Ionel 
Munteanu, oțelar șt Simton Pe- 
trică, lăcătuș. Hunedoara, bd. 
Republicii, bloc 135, ap. 18, 
sc. B : ilustrate ; Elisabeta 
Otrvsak, Czestochowa, ui. Ko- 
pernika 52 m 9, R.P. Polonă : 
muzică ușoară, ilustrate ; Zbig- 
new Janiczyk, Czestochowa, uL 
Warnenczyka 43, R.P. Polonă : 
sport, filatelie, ilustrate j Irena 
Bartos, Svietochtowîce 3, ui. 
Wajska Palskiego 25, woj. Kato- 
wickie, R.P. Polonă : cinema 
muzică ; Boguslava Wiekieva, e- 
levă, Czestochowa, ui. Matejki 8, 
R.P. Polonă : ilustrate ; Ghiță 
Blendea, muncitor. Hunedoara 
O.M., bloc 74, ap. 3 : literatură 
muzică» ilustrate.
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In c«ntrul Galafîului de «bLPortul Galay ie, in capului ««calului al XlX-iaa (dup& 
o «lampa a vremii).

GALAȚIUL IERI Șl AZI

POȘTA NOASTRĂ

»^Aș dori sa cunosc unele date 
din istoricul orașului Galați* de 
la întemeierea sa fi pînă în zi~ 
lele noastre*.

I. TEODORESCU 
Orșova

Răspunde prof. ION T. 
DRAGOMIR, directorul Mu
zeului regional de istorie 
din Galați.

Cu privire la originea orașului 
Galați exista mai multe ipo
teze. Unii autori susțin că denu
mirea s-ar trage de la gali (e 
vorba . de celți) care, ajungînd 
la gurile Dunării prin secolul al 
IlI-lea î.e.n., ar fi întemeiat 
această așezare. Alții presupun 
c-ar fi fost creat în epoca 
greco-romană, sub denumirea de 
Kalats san Urbs Galati. Nicolae 
Bălcescu situează întemeierea 
Galațiului în secolul ai XII-lea. 
Alte ipoteze îl consideră urmaș 
al Haliciului Mic sau al vechiu
lui tîrg de pescari „Satul lui 
Gălaț“.

Deși pînă azi nu dispunem de 
documente anterioare secolului 
al XV-ka în care să se pome
nească despre Galați, există th 

schimb suficiente mărturii ar
heologice care atestă existența 
unor străvechi așezări omenești 
(atît pe vatra actualului oraș, cît 
și în satele din jur), așezări ce 
s-au succedat începînd din epoca 
neolitică și pînă in evul mediu.

în documentele secolelor XV- 
XVII, Galațiul este pomenit 
drept important tîrg pescăresc. 
Pe la 1434, polonii cumpărau 
pește și în special morun de la 
Galați.

Specificul de tîrg pescăresc ai 
vechiului Galați îl atestă ți pe
cetea sa, care pe vremea lui An
tonie Ruset (1676) avea ca marcă 
doi pești.

Din 1456, cînd Moldova e în
robită de turci, Galațiul devine 
principalul port prin care se 
scurg spre Istanbul mărfurile 
rominești. După pacea de la 
Adrianopol (1829) și mai ales 
din 1837, cînd devine „port li
ber^*, Galațiul începe să-și 
schimbe înfățișarea : se amena
jează cheiul, traficul portuar se 
mărește, și datorită întregii dez
voltări economice, populația ora
șului crește în numai patru de
cenii de la 8.000 ia 60.000 de 
locuitori. Proporțional crește și 
numărul muncitorilor portuari și 

al celor din fabrici și ateliere, 
împotriva cruntei exploatări și a 
mizeriei la care era supusă, mun
citorimea gălățeană a participat 
de-a lungul anilor la nume
roase acțiuni greviste și demon
strații muncitorești. Cu prilejul 
demonstrației pentru pace de la 
13 iunie 1916, nouă muncitori 
gălățeni au fost răpuși de gloan
țele jandarmilor. _ în perioada 
avîntului revoluționar (1917- 
1920) muncitorii din. Galați parti
cipă la acțiunile ce culminează 
cu greva generală din 1920. Ei 
sprijină apoi prin greve, de
monstrații și mitinguri luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 
1933 și duc lupta împotriva 
fascizării țării și pregătirii răz
boiului anrisovietîc.

Pe ruinele fumegînde ale Ga- 
lațiului, distrus de hitkriști în 
1944 în timpul retragerii lor, a 
renăscut un oraș modem, eu 
edificii elegante și blocuri de 
locuințe, cu noi întreprinderi im
portante, printre care se va 
număra în curînd și marele 
Combinat siderurgic. Aceste re
alizări sînt demne de tradiția re
voluționară a Portului Roșu, așa 
cum era supranumit odinioară 
orașul de la gurile Dunării.

CORNELIU BĂLOIU» Pu- 
chenii-Moșneni. 1) Sugestia de 
a publica pe copertă ți portre
tele unor personalități din viața 
medicală este bună ; vom ține 
seama de dînsa. 2) Vom veni în 
întîmpinarea dorinței dv publi- 
cînd și un material despre Gior
dano Bruno. 3) Noi nu am au
zit nimic despre o asemenea 
întîmplare. 4) Interesați-vă la 
Direcția regională drumuri și 
poduri Ploiești. 5) Cînd balena 
„Goliat* a fost expusă la Bucu
rești au apărut în presă toate 
datele pe care doriți să le cu
noașteți. Desigur că nu este cea 
mai mare balenă ce a fost vî- 
nată vreodată î „Goliat** are 
22 m lungime, adică abia două 
treimi din dimensiunea pe care 
o ating cele mai mari exemplare 
din specia denumită „balena al
bastra* (Baleonoptera musculus), 
ce ajung pînă la 33 m. Și acum, 
o dată ce v-am comunicat aceste 
date vă vom răspunde și la ul
tima întrebare ce ne-o puneți cu 
privire la „Goliat** : fotogra
fii ale acestei balene nu ne in
teresează (am avut-o doar aici, 
la București, sub ochii noștri !) ; 
așa că rezervați-vă filmele și 
hîrtia pentru alte subiecte. 
6) Despre experiența dv în ma
terie de păstrare a colecției de 
ilustrate, publicăm o notă sepa
rată.

SEBASTIAN VELIȘCU, Cra
iova. Să vă spunem cînd și cine 
a descoperit prima noțiune în 
domeniul matematicii ? Simplu : 
primul individ care, mareînd 
progresul pe scara evoluției ani
male, a devenit ceea ce numim 
noi om, începînd să încropească 
raționamente, a făcut și prima 
operație de aritmetică : privin- 
du-se pe sine însuși, a constatat 
că are două mîini, că, deci, 
una ți * cu una fac două. Deci, 
din primele clipe ale existenței 
lui, omul a operat cu noțiuni 
matematice ; prin urmare, 
această știință este tot atît de 
veche cît ți omul. Cît privește 
stadiile de evoluție ale civiliza
țiilor din trecutul îndepărtat în 

care omul a reușit să creeze ele
mente superioare de cultură ma
terială, acestea erau însoțite de 
o și mai înaltă dezvoltare a 
cunoștințelor matematice. Egiptul 
antic, de pildă, atinsese în 
domeniul matematicii un nivel 
de cunoștințe care abia în 
timpurile moderne a putut fi 
egalat. Căci, cum _ altfel s-ar 
putea explica precizia calen
darului întocmit de astronomii 
egipteni (care stă, de altfel, la 
baza însuși a calendarului ce-i 
folosim și astăzi 0 decît 
printr-o cunoaștere desăvîrșită a 
legilor matematicii ce guver
nează mișcarea corpurilor ce
rești ? 1 Sau cum s-ar putea 
explica construirea piramidelor, 
fără o cunoaștere profundă a 
geometriei ? ! Și mai uluitoare 
ne apar cunoștințele de mate
matică ale străvechilor populații 
de pe actualul teritoriu al Mexi
cului și din diferite părți ale 
Americii de Sud, care și ele au 
construit piramide, uriașe calen
dare solare ș.a. Apoi, matema
ticieni celebri au mai dat în an
tichitate arabii, popoarele din 
Asia centrală, chinezii ș.a. ln- 
tr-un cuvînt : istoria matemati
cii se confundă cu însăți istoria 
civilizației umane.

MELITTA ȘI EMILY, Bocșa 
II. Trebuie să vă adresați în 
scris direct secretariatelor insti
tutelor respective. Veți primi 
toate datele de care aveți ne
voie.

V. SILVIAN
Maria Constantin, Bocșa ; 

Victor Balintoni, Slatina ; Ion 
Terbeș, Turnu-Măgurele ; Tudor 
Miu și Nicolae Filip, Slatina î 
Mugurel Manta, Tg. Secuiesc î 
prof. Gh. * Hrușcă, com. Vlă- 
deni ; Vasile Marian, Ploiești ; 
Aurel Pop și Coman Gyurka, 
Vișeu — v-am răspuns prin 
poștă.

Irina Ionescu, Luduș ; Nicolae 
Vein, Craiova ; Viorica Ștefă- 
nescu, Buzău și Marin Dîmoiu, 
Bălcestij comunicați-ne adresa 
completă pentru a vă putea răs
punde prin poștă.
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GENEVA, PALATUL NAȚIUNILOR: COMERȚ DEZVOLTARE
— corespondență specială —

Anul acesta, primăvara a venit cu întîrziere pe 
plaiurile geneveze. Berzele și nagîții s-au oprit la 
poalele sudice ale Alpilor, așteptînâ zile mai calde 
dincolo de piscurile viscolite. Pe malul Lemanului, 
ploile au cernut aproape întreaga lună martie.

Sub sita averselor, Palatul Națiunilor a primit 
oaspeți veniți din diverse puncte ale globului : 
circa 1.500 de delegați reprezentînd 123 de țări la 
Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. 
Sălile destinate desfășurării lucrărilor s-au dove
dit strimte; numărul fotoliilor în plenară sînt 
limitate la 8 de fiecare delegație, garderoba tre
buie să suporte cîte 2-3 pardesie pe un cui, iar 
restaurantele, bufetele, barul din holul delegaților 
și standul de ziare fac rețete record.

Clădirea, lungă și cu multe cotituri, a pus de la 
început cîțeva probleme de orientare labirintică 
— delegați care nu-și găseau sala, unii care ni
mereau la conferința dezarmării, iar alții care 
reușeau să descopere restaurantul după ora de 
închidere. Acum, toți s-au familiarizat cu scările, 
lifturile și culoarele, deși se mai văd întîrziați, 
din diverse motive, sosind după începerea ședin
țelor. Dar, într-un oraș pitoresc ca Geneva, Pa
latul Națiunilor nu este singurul loc unde se

Geneva — Palatul Națiunilor.

discută despre comerț. Timpul s-a încălzit, di
plomații se întîlnesc în parc, la recepții, la spec
tacole (în puținul timp liber, întrucît lucrările au 
loc și diminețile și după-amiezile). Weekendul 
oferă prilejul unor excursii plăcute, mai ales 
pentru cei care nu cunosc peisajul elvețian.

După primele două săptămîni, în care timp și-au 
expus pozițiile o bună parte din numărul parti- 
cipanților (inclusiv marile puteri), se poate spune 
că dezbaterile se află într-o fază avansată de 
lucru. Simultan cu plenara, unde continuă dis
cursurile de politică generală, comitetele au în
ceput să examineze amănunțit punctele de pe 
ordinea de zi ce le-a fost repartizată.

Pe adresa conferinței au sosit mesaje de salut 
din partea unor conducători de state și guverne, 
în mesajul adresat de președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și ascultat cu viu interes de delegați în ședința 
plenară din după-amiaza zilei de 26 martie, se 
subliniază printre altele : „Guvernul romîn vede 
în Conferința Națiunilor Unite pentru comerț ți 
dezvoltare un moment remarcabil în activitatea 

t O.N.U., un eveniment de seamă al vieții interna
ționale contemporane, care interesează toate țările 
și regiunile lumii. Guvernul romîn speră că lu
crările acestei conferințe vor contribui la găsirea 
celor mai adecvate soluții în scopul transformării 
comerțului mondial într-un instrument eficace al 
creșterii economice a tuturor țărilor și în primul 
rînd a țărilor în curs de dezvoltare, al progre
sului economic".

Poziția țării noastre față de problemele comer
țului internațional a fost de asemenea expusă la 
conferință în cuvîntarea rostită de șeful delegației 
romîne, Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

★
în mica sală rezervată presei, corespondenții 

adaugă noi acorduri la cotidiana simfonie a ma
șinilor de scris ; alți confrați roiesc în jurul cabi
nelor telefonice așteptînd nerăbdători legătura : 
„...din Buenos Aires — cabina 9“, „...din Delhi”, 
„...din Londra”... și, bineînțeles, „...din București”.

Llviu RODESCU

într-o pauză a lucrărilor conferinței. Holul nu 
pare a fi încăpător fată de numărul delegatilor. 
Printre cei surprinși de obiectivul aparatului 
do fotografiat se remarcă președintele confe
rinței, Abdel Moneim el Kalssuny (x), minis
trul de finanțe al R.A.U.
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N CUPA REVISTEI .FLACĂRA" LA BAL
DINAMO BUCUREȘTI 8 5 1 2 14 : 6 11

. RAPID 8 4 3 1 13 : 9 11
STEAUA 8 4 1 3 16 :15 9
PROGRESUL 8 3 2 3 12 : 14 8

. STEAGUL ROȘU 8 3 14 7 :14 7
PETROLUL 8 1 2 5 7:6 4
FARUL 8 2 0 6 5 : 16 4
DINAMO PITEȘTI 7 0 2 5 5 : 14 2
ȘTIINȚA CLUJ 8 1 0 7 6 :18 2
CRIȘUL 8 1 0 7 5 : 20 2
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 9 0 27 4 : 17 2
SIDERURGISTUL 9 1 0 8 5 : 25 2

. U.T.A. 6 0 15 2 :11 1
C.S.M.S. 8 0 0 8 8 : 25 0

Victorioasă (cu 2-0) în meciul cu Steaua, echipa
ipid a ajuns pe locul doi, la egalitate de puncte (de- 
rtajată de golaveraj) cu Dinamo în clasamentul pen- 
i Cupa revistei „Flacăra". A mai obținut un punct 
hipa Știința Timișoara (0-0 cu Steagul roșu). In rest, 
n păcate, nici una din echipele care au jucat în 
plasare nu au obținut puncte.

Fotografii do S. STEINER
Gol!!!... Și Rapid obține un loc fruntaș în clasamentul pentru Cupa revistei 
„Flacăra11 (Rapid-Steaua : 2-0).

FLACARA. Redacția : Bucu
rești, Piața Scînteii 1, ra
ionul 30 Decembrie. Căsuța 
poștală 3507, Of. 33. Tele
fon 17.60.10—int. 1744.
ABONAMENTE la toate 
oficiile poștale, la factorii 
poștali și difuzorii volun
tari din Întreprinderi șl 
Instituții.
TARIF DE ABONAMENTE i 
3 luni—26 lei ; 6 luni— 
52 lei ; un an—104 lei.
PREȚUL REVISTEI: 2 LEI. 
TIPARUL executat la Com
binatul poligrafic „Casa 
Scînteii".
MACHETA : Ion Vulpescu.

| 41.505 |



Premiul pentru cea mai buna interpretare feminina 
acordat actriței Bette Davis la Festivalul internațio
nal ai filmului de la Cannes 1951.

O PRODUCȚIE 
A STUDIOURILOR 
AMERICANE

ESPRE
EVA

Cu: Annu Baxter (Eva Harrington), Butte 
Davis (Margo Channing), Garry Merlll (Bill 
Sampson), Marilyn Monroe (d-ro Caswell), 
George Sanders (Addison de Witt)


