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IN INTIMPINARE^ 
MARII SÂRB,



Apropierea celei de-a XXI*a aniversări a Eliberârii a dat un nou imbold 
întrecerii socialiste care a cuprins întreaga țară, declanțînd entuziasmul și 
energia creatoare a mii și mii de oameni ai muncii din toate sectoarele de 
muncă. Zi - de zi devin cunoscute tot mal multe realizări în această amplă 
activitate mobilizatoare.

Redăm, mai jos cîteva date semnificative din bilanțul general al întrecerii.

In cinstea celei de-a XXI-a aniversări a Eliberării, colectivul de munci- 
lori, ingineri si tehnicieni ai uzinei „Victoria“-Florești, reg. Ploiești, au 
raportat îndeplinirea planului de producție pe primele 7 luni ale anului 
in curs, în proporție de 105 la sută, tn fotografie : se execută controlul 
final la un nou lot de anvelope pentru tractoare auto.
Plnă în prezent la „Tricotajul roșu" s-au obținut economii peste plan în 
valoare de 223 000 Iei. Aceasta reprezintă una din prevederile angaja
mentului luat în cinstea zilei de 23 August de către colectivul acestei 
întreprinderi. Alți indicatori ai întrecerii la care s-au obținut realizări 
importante : beneficii peste plan — 291000 lei ; producție globală — 
63 865 lei ; numărul modelelor noi de tricotaje introduse în fabricație — 40. 
In fotografie : aspect din secția de tricotat a întreprinderii.
Constructorii hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" au dobîndit o 
nouă și importantă victorie în cinstea zilei de 23 August : străpungerea 
celui mai lung tronson de pe galeria de fugă Aref-Corbeni. în dimineața 
zilei de 10 august, în urma străpungerii s-au întîlnit minerii și betoniștii 
brigadierului Dumitru Galeș de la galeria Corbeni-amonte cu brigada 
comunistului Alexandru Farcaș de la galeria Aref-aval. .Străpungerea Cor
beni-amonte—-Aref-aval a fost efectuată cu peste 100 de zile înainte de 
tennenul prevăzut de proiectanțl și cu 13 zile mai devreme față de 
angajamentul constructorilor.
Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului, antrenați în întrecerea so
cialistă, au obținut importante succese în cinstea zilei de 23 August. 
Bilanțul lunii iulie a înregistrat o cantitate de 11751 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan. Numai la Lupeni s-au extras 800 tone 
cărbune cocsificabil peste prevederile planului, tn fotografie : o nouă 
cantitate de cărbune realizat peste plan a sosit în gara din Lupeni.
Schela Tîrgoviște, sectorul Aninoasa. Planul de producție pe luna iulie 
a fost realizat în proporție de 119 la sută. Hotăriți să traducă în fapt 
angajamentele luate în cinstea zilei de 23 August, sudorii brigăzii a IlI-a 
au obținut o importantă depășire a cifrelor de plan pe luna iulie, tn 
fotografie : se execută ultimele lucrări de dare în folosință a unei noi 
sonde la schela Tîrgoviște, sectorul Aninoasa.
La Cooperativa agricolă de producție Cornetu, reg. București, mecanizatorii 
de la S.M.T. Ciorogîrla desfășoară o vie activitate pentru efectuarea, în 
«ît mai scurt timp posibil, a arăturilor adinei de vară. Angajamentul lor 
de a reduce termenul prevăzut pentru aceste lucrări a fost îndeplinit 
cu succes.

CITIND PROIECTUL 
DE CONSTITUȚIE
de Eugen FRUNZĂ

Sub ochii mei se află textul 
proiectului de Constituție a 
Republicii Socialiste România. Ci
tesc rîndurile de tipar,, sobre, ri
guros organizate pe capitole și 
paragrafe, într-o suită solemnă de 
definiții capitale pentru viața în
tregii țări și a fiecărui cetățean în 
parte. Citesc și, pe nesimțite, gin- 
dul străbate în paralel o istorie 
și o epopee.

Mă gîndesc emoționat la autorul 
acestei legi de căpătâi și îl văd 
multiplicat în milioane de oameni 
care populează pămîntul României. 
Cu faptele lor zilnice, mari șl 
mai mărunte, cu eroismul muncii 
lor, cu rîvna lor de mai bine, cu 
dragostea lor de patrie, cu visu
rile și talentul lor, cu inima lor 
dăruită libertății, cu înalta lor 
demnitate, a fost scris cuvînt cu 
cuvin/ textul viitoarei Constituții. 
Pentru că autorul acestui text e 
însuși poporul care, făurindu-și 
conștient istoria, pune la temelia 
tuturor legilor împlinirile și ne
cesitățile sale. Există bare un 
drept mai cuprinzător decît acela 
de a stabili propriile tale drepturi 
și îndatoriri ? Aceasta e suprema 
cucerire a unui popor. Acesta a 
rodul minunat al deceniilor de 
luptă și muncă desfășurate sub 
steagul glorios al Partidului Co
munist Român.

Mă gîndesc așadar la milioanele 
de oameni care au elaborat, an 
după an, capitol după capitol, 
textul viitoarei lor Constituții. 
Chemați către o viață nouă, ei 
s-au dăruit trup și suflet marii 
cauze a socialismului. Pe ruinele 
fumegînde ale războiului s-au 
înălțat primele trepte către ziua 
de azi. Mai stăruie in văzduh 
ecouri de la Agnita-Botorca, de 
la întâiul tractor românesc, de la 
primele construcții de fabrici și 
școli, de la șarjele de început ale 
producției socialiste. Se mai lea
gănă în amintire primul cîmp fără 
haturi, cu griul respirînd în voie. 
Și cîntecele proaspăt ivite întru 
slava omului eliberat.

Drumul străbătui de atunci e 
unul de uriașă importanță istorică. 
Poporul și-a modificat radical des
tinul. La recentul Congres al 
partidului, marile noastre victorii 
pe toate tărâmurile vieții și-au 
aflat expresia sintetică în raportul 
Comitetului Central, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
Cită nundrie privim astăzi- în jurul 
nostru 1 Cu cită admirație ne pri
vesc alte țări și popoare I S-a 
statornicit o realitate nouă, o pu- 
ternică industrie modernă, o agri
cultură cu vaste perspective, o 
efervescență culturală fără pre
cedent. Se desăvârșește marea 
operă materială și spirituală a 
socialismului. Noi viteze șl rit
muri s-au eliberaț din adîncuri, 
alte relații s-au întemeiat între 
oameni, viitorul e captat în ori
zontul prezentului, prevăzut și 
modelat după un program știin
țific.

Autorul și marele stăpîn al aces
tor cuceriri, poporul nostru har
nic și devotat celor mai nobile 
idealuri, el, neîntrecutul construc
tor și visător, și-a înscris propria 
sa existență de azi și de mîine 
în proiectul de Constituție. In 
textul lui totul e adevăr prezent 
și perspectivă sigură. Fiecare cu
vînt din acest text are deplină și 
concretă acoperire faptică.

Dedesubtul ultimului capitol al 
noii noastre Constituții istoria va 
descifra glorioasa iscălitură a 
poporului român.



Gaudeamus igitur

Ura I Am cîstigat con
cursul de orientare tu
ristică.

Mai bine de trei luni pe an (socotind și vacanța de iarnă), cînd xici studenție, îți 
vine în minte plaja de la Costinești ori cărările munților, o carte îndrăgită pentru care 
acum s-a găsit timpul cel mai bun de a fi citită pe îndelete, îți vin în minte serile de 
tabără cu twisturi și hully-gully ori figura încruntată a unuia care s-a încurcat la con
cursul „Cine știe, cîstigâ*.

Așadar, mai bine de trei luni pe an, deviza studențească este „să ne bucurăm 
de vacanță" (n.n.: restanțierii o fac în felul lor, de care nu ne ocupăm astăzi)...

„Gaudeamus igitur" la mijlocul lui august. Cum ?
Reporterii noștri, aflați la Costinești și Pîrîul Rece, l-au transformat pe acest „cum" 

în cîteva întrebări adresate studenților din cele două tabere.

LA PlRlUL RECE

1) Care trebuie să fie, după părerea 
dumneavoastră, atributul nr, 1 al vieții 
în tabăra studențească ?

2) Cum s-au împletit odihna cu acti
vitatea sportivă și acțiunile cultural-ar* 
tistice ?

3) Care dintre activitățile culturale ale 
taberei v-au interesat mai mult ?

4) Ce v-a plictisit ?
5) Vi s-a solicitat vreodată inițiativa 

personală ?
6) Ce-ați fi vrut să întîlniți în tabără 

și n-ați avut prilejul ?
Adrian Țărăneanu, «nul IV, Faculta

tea de construcții civile și industriale, 
București.

1) Mișcarea, Cît mai multe excursii 
organizate. Exact ce-am întâlnit aici.

2) Sînt vizibile eforturile pentru a se 
realiza un echilibru între odihna pro- 
priu-zisă, sport și diferitele programe 
culturale. Din păcate uneori nu s-a pu
tut evita suprapunerea ; într-o zi un 
meci de volei ce se anunța interesant 
a coincis cu concursul de orientare tu
ristică.

3) Un concurs „Cine știe, cîștigă”, cu 
tema „Obiective noi pe harta patriei”. 
A fost un bun prilej de verificare a 
cunoștințelor la zi.

4) Ah... muzica de dans. N-o să cre
deți, tocmai ea. Melodiile au fost prost 
distribuite ; pe unele benzi au fost în
registrate numai twisturi, pe altele nu
mai tangouri. Vă dați seama...

5) Nu. Dacă aș fi fost întrebat, aș fi 
propus o excursie la Rîșnov.

6) Mai multă fantezie în organizarea 
unor distracții ; bunăoară, în timpul 
pauzelor, la dans, s-ar fi putut înjgheba 

cîteva jocuri amuzante. Aici ne-am mul
țumit doar să dansăm.

Suzana Kserr. anul III, Institutul de 
arte plastice. Cluj.

1) Prietenia între cei ce sînt pentru 
12 zile stăpînii acestor Jocuri. Tabăra, 
cu acțiunile ei multe și variate, ne-a 
strîns pe toți în mici colective pe care 
am vrea să lo întîlnim și altădată.

2) Am găsit aici o mare varietate de 
activități și, cred eu, nici una n-a dă
unat alteia. Pentru că nu-mi place vo
leiul, ( stau la club, particip fa audiții 
în timp ce suporterii înfocați sau jucă
torii sînt pe teren. Desigur, sînt unii 
care ar vrea să fie și colo, și colo. 
Dar în tabără nu se poate stabili un 
grafic riguros al tuturor pasiunilor fie
căruia.

3) Audițiile din Beethoven șî Enescu. 
Dar de ce ri-au fost atrași mai mul ți 
studenți ?

4) Nimic.
5) Nu. In afară de anele mici excursii 

în grup, nu ne-am prea bătut capul să 
propunem ceva conducerii taberei, ceva 
care să se poată realiza în zilele cît 
am stat aici.

6) în zilele ploioase mi-ar fi plăcut 
să găsesc la club mai multe benzi cu 
muzică simfonică. De cea ușoară n-am 
dus lipsă, ne întîmpina la tot pasul.

Nelu Toplicescu, absolvent al Facul
tății de transporturi, institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghlu-Dej”, București.

1) Echilibrul între odihnă șî distracții. 
Dar prin odihnă înțeleg neapărat la
tura ei activă, mișcarea. Fiindcă sîntem 
la munte, bineînțeles că mă gîndesc 
la excursii. Eu unul» oricît ar fi de 
multe, nu m-ar sătura. Aș merge și 
ndaptea.

2) Din dorința de a avea un program 
cît mai variat, unele activități au coinc is 
și, de multe ori, stăteam în cumpănă 
unde să ne ducem.

3) întrecerile sportive amicale.
4) Cărțile din bibliotecă. Au fost aduse 

la întâmplare. Titluri și autori nesemni
ficativi. Foarte puține lucrări contempo
rane. Nu mai vorbesc de faptul că 
n-am găsit nici un volum de Eminescu.

6) Sînt un veteran al taberelor stu
dențești și pot să vă spun că aici, la 
Pîrîul Rece, am întâlnit aproape tot ce 
mi-a dorit inima.

Cornelia Bîrsan, anul V, institutul de 
arhitectură „Ion Mincu”, București.

1) înfiriparea unor noi prietenii. Eu 
mi-am dorit să întâlnesc un grup de 
plimbăreți ale căror planuri de excursii 
să se potrivească cu ale mele. Plec din 
tabără încîntat de prietenii mei din 
toată țara.

2) Dacă doriți un calificativ, l-aș fo
losi pe acesta : echilibrat. Programul 
nostru a fost întocmit cu chibzuință, 
așa mi se pare mie.

3) Două dintre concursurile „Cine 
știe, cîștigă” : „Cunoașteți poezia și 
autorul” ? și „Succese ale artei roma
nești peste hotare”. întrebările nu au 
fost însă întotdeauna suficient de gra
date, iar datorită faptului că biblio
teca e cam învechită, la primul concurs 
au fost prea multe întrebări din poezia 
de la 1848.

4) Nu știu cum arată plictiseala pe
aici.

5) îmi pare rău că am așteptat să
fim „solicitați”, în loc să venim noi cu 
idei, cu propuneri simple și ușor de
înfăptuit. împreună cu o colegă m-am 
gînait la un concurs de caricaturi (în
tabără sînt destui studenți la arte plas-
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tice și arhitectură). Acum însă e prea 
tîrziu.

6) Mi-ar fi plăcut să ne fi vizitat un 
artist îndrăgit.

Petru Cioca, Facultatea de construcții, 
Timișoara.

1) Vîrsta noastră se caracterizează prin 
elan și voioșie. Desigur că acestea le 
vom socoti ca trăsătura caracteristică a 
taberei ; corelate însă cu disciplina...

2) Fără o activitate culturala, odihna 
ar însemna monotonie. Deci, să luptăm 
împotriva monotoniei prin acțiuni variate.

8) Toate acțiunile. îndeosebi excursiile.
4) Cum se putea să mă plictisesc ?
5) Inițiativa propriu-zisă nu, dar fan

tezia da. Atunci cînd vezi munții, se 
mai poate vorbi oare de lipsa fanteziei ?

6) Voiam să întîlnesc chiar ceea ce 
am întâlnit : o vreme frumoasă, o sta
țiune frumoasă, confort, distracții.

...Șl LA COSTINEȘTI
1. Cum vi se pare tabăra, organiza

rea ei ?
2. Ce anume v-a plăcut și ce v-a ne

mulțumit ?
3. Cum ați petrecut ziua de ieri ?
4. Cîteva impresii despre viața ta

berei !
Ibolya Ordog, anul IV, Facultatea de 

horticultura, institutul agronomic ,,Nicolae 
Bălcescu", București. (Are părul de un 
blond mocnit și e înaltă. Citea, culcată 
pe plajă, un roman de Balzac. Răspunde 
exploziv, liric.)

— Sînt din Baia-Mare. Vin pentru 
prima dată la Costinești. Dar m-am 

împrietenit cu marea îndată. Avem o 
cazare excelentă ; noile căsuțe sînt atît 
de intime I în ele îți poți reculege 
toate gîndurile dintr-o zi. Masa e bo
gată și prăjiturile excepționale. Totuși, 
o dată, masa mi s-a părut șablon : și 
felul întîi. și felul doi erau gătite cu 
cartofi. Mi-au plăcut mult concursurile 
între diferite centre universitare (baschet, 
volei, fotbal, pescuitul sticlelor de bere, 
fuga în sac etc.). Aș fi vrut să parti
cipăm și noi, fetele, la ele. Dimineața, 
în primele patru zile am ținut cont de 
recomandările medicului și am stat pu
țin la soare. Atunci am citit „Concert 
de muzică de Bach“ și „Manon Lescaut". 
Ieri am făcut plajă toată dimineața. 
După-amiază am pescuit la stînci (tre
buie să vă spun că mi-am cumpărat o 
undiță și că am prins patru guvizi), apoi 
seara am fost la dans. în fiecare dimi
neață mă scol la ora 4,30 să văd răsă
ritul. Azi soarele a ieșit din mare mai 
frumos ca oricînd. Probabil pentru că 
azi mă despart de prieteni. Plec pen
tru o lună de zile în practică de pro
ducție, la Medgidia. Astă-seară e carna
val și nu știu cum să mă îmbrac. în 
orice caz, mască am ; mi-a dăruit-o un 
student de la arhitectură ; desenează fru
mos, cu talent...

Eugen Gladca, anul IV fizică, Uni
versitatea din Timișoara. (Mărunt, fruntea 
senină ; învîrte în mîini un aparat de 
fotografiat.)

— Chiar acum mi-am fotografiat prie
tenii. Aici, Ia Costinești, îmi place foarte 
mult Pe plajă e o animație teribilă.

(Continuare în pag. 6)
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— Care este scopul acți
unilor sportive din tabără ?

Răspunde TUDOR HOMOȘ, 
director adjunct al taberei 
studențești Pîrîul Rece.

— Trebuie să organizăm o 
odihnă recreativă studenților. 
Profitînd de cadrul natural, ne 
axăm în special pe activitatea 
turistică. Se organizează la 
început excursii care cer un 
efort mai redus, în scopul ve
rificării forței studenților, apoi 
excursii mai mari, cu solicitări 
mai intense. Aproape 85-90% 
dintre studenți au participat la 
excursiile organizate la Cas
telul Bran, Cheile Rîșnoavei, 
Fabrica de scule de la Rîșnov, 
Cristianul Mare, Diham etc.

— Ce vă nemulțumește 
aici ?

— Deseori studenții vin nu 
prea echipați, adică fără mi
nimul necesar unei excursii. 
Mulți rămîn preocupați numai 
de dans. Stațiunea și geogra
fia locului sînt puțin cunos
cute de cei ce sosesc, astfel 
încît abia pe parcurs se reu
șește o familiarizare. O pro
punere pe care o facem ar fi 
ca cercul de inițiere turis
tică de pe lîngă Centrul uni
versitar București să trimită 
mai mulți ghizi. Să fie re
crutați din toate institutele 
studenți cu dragoste pentru 
turism, să fie inițiați în geo
grafia locului și să îndrume 
seriile din tabără. Chiar din
tre cei ce sosesc anul acesta 
în tabără ar putea fi folosiți 
ghizi pentru anii următori.

Concursurile de orientare tu
ristică pe care le organizăm 
dovedesc pe de o parte dra
gostea pentru turism, dar și o 
slabă orientare pe teren. Din 
moment ce preocupări există, 
se pot stimula. Ne-ar trebui 
un autobuz pentru transport. 
Ar fi mai ușoară deplasarea 
în localități mai depărtate 
de tabără.

— Considerați că actualele 
acțiuni cultural-sportive sînt

suficiente ? Ce se va mai 
adăuga în viitor ?

— Acțiunile organizate sînt 
suficiente. Tabăra noastră ur
mărește sa asigure o adevă
rată odihnă, evitînd supra
încărcările. Esențială este va
riația acțiunilor, completarea 
lor reciprocă. E chiar ceea ce 
urmărim noi. încercăm să 
stimulăm și inițiativele studen
ților. Deseori grupuri organi
zate de ei pleacă în excursii 
în împrejurimi. Sînt frumoase 
aceste excursii, ele contribuie 
mai mult la apropierea stu
denților din diferite institute.

★

— Dumneavoastră vă place 
să dansați după muzica pe 
care o aveți la club ?

Răspunde IOAN PĂTROI, 
asistent, responsabilul cultural 
al taberei.

— Știu și eu... Noi am 
încercat să dăm o muzică în 
stare să satisfacă toate cererile. 
A cam lipsit muzica ușoară ro
mânească și un cerc de ini
țiere în dans, două lucruri 
față de care studenții și-au 
manifestat dorința.

— încotro se îndreaptă pre
ferințele studenților ?

— Nu sînt la unison. Unii 
iubesc excursiile, alții dansul, 
altora le plac concursurile, 
filmele etc. La clubul taberei 
a existat un program zilnic, 
de la jocurile de club pînă 
la programul de dans, seara. 
Studenții au folosit și cărți 
de la- biblioteca taberei. De 
asemenea n-au lipsit întrece
rile sportive, meciurile ami
cale. Am remarcat, cu părere 
de rău, că majoritatea nu prea 
iubesc muzica simfonică. Așa 
se explică lipsa de interes 
pentru audiții ; deseori e o 
participare doar de ochii lu
mii. Ar trebui ca în timpul 
facultății să se intensifice ac
tivitatea de formare a gustului 
Și înțelegerii pentru muzica 
„grea**.

Improvizații „pirați" și-au tatuat cu nămol pe piepturi numele 
corăbiei pe care vor naviga 12 zile.

Jocuri, discuții și iar jocuri. Pe aceeași 
plajă au loc cele mai interesante în
treceri ; cum a fost cea de azi : con
curs de înot cu ieșire pe uscat și fugă 
pînă la start. A fost nostim cînd un 
student corpolent (care exprima forță ?) 
n-a reușit să ajungă pînă la start aler- 
gînd pe nisip. Ieri am fost în excursie 
la Muzeul de antichități din Constanța 
și seara am dansat cu colegele mele la 
reuniune. Mi-a plăcut mult în tabără, 
deși credeam că la mare e mai puțin 
frumos decît la munte. Știți, anul tre
cut am fost la Pîrîul Rece și as fi spus 
că acolo o mai frumos ca oriunde. Acum 
îmi rezerv cuvintele cele mai bune pen
tru mare. De altfel, aici clubul mi se 
pare mai bogat și, în plus, e deschis 
toată ziua.

lancu Anton, anul IV, I.S.E., Bucu
rești. (înalt, grav, pare mai puțin obiș
nuit cu zîmbetul, preocupat interior de 
probleme. își începe răspunsurile cu 
un fel de proverb.)

— Cu cît ești mai mulțumit, cu atît 
ai mai puține de spus. Am fost și altă
dată aici. Anul acesta tabăra e organi
zată mai bine sub toate aspectele. To
tuși, deși au apărut excepționalele că
suțe, nu trebuiau neglijate nici cortu
rile în care locuim noi, băieții. Aceste 
corturi s-au cam uzat, ar fi nevoie de 
altele noi. Vara aceasta este mai răcoroasa 
și nu s-au dat de la bun început cîte 
două pături. în ce privește recreația, 
n-a fost seară fără dans sau fără spec
tacol, n-a fost zi fără concursuri și ex
cursii. Tot timpul am avut ce face. Ieri 
am făcut plajă și dimineața și după- 
amiază, iar seara am fost la dans. M-a 
nemulțumit faptul că se practică numai 
twistul, pe care îl dansează cîțiva, ma
rea masă a studenților rămînînd specta
tori. Cred că la mare s-ar dansa cu 
plăcere și un vals. Ar fi bine dacă s-ar 
recurge la programe paralele (dans, dar 
și film sau altceva). Desigur, la Costi- 
nești cea mai mare distracție e jocul cu 
soarele, plaja. Mi-au plăcut mult stelele 
Costineș țiului, pe care le-am privegheat 
seară de seară pînă tîrziu.

Tiberiu Danciu, absolvent al Facultății 
de medicină din Cluj, secția pediatrie.

— Am avut o surpriză plăcută în Cos
tinești, pentru că nu fusesem niciodată 
la mare. Constat că așa cum li se asi
gură studenților și în centrele universi
tare condiții optime, același lucru se în- 
tîmplă și în taberele studențești. Nu 
numai hrana, cazarea, dar observ in
tensa preocupare din partea comanda
mentului de a se organiza plăcut timpul, 
chiar cu mici distracții („concursul min
cinoșilor", la care premiantul a capătat 
un tort cu sare și piper, concurs de 
epigrame etc.). Am terminat facultatea 
și sînt în perioada în care mă pregă
tesc pentru examenul de stat; venind la 
Costinești, după 12 zile am forțele re
făcute. Aici, în tabără, unii studenți nu 
respectă odihna celorlalți, noaptea sînt 
gălăgioși și-i trezesc pe colegii din 
același ,cort sau din corturile vecine. 
Sînt interesante excursiile și ar trebui 
mărit cumva numărul locurilor. Și să 
nu se mai procedeze ca în ultima marți 
a seriei, cînd a fost amînată excursia pe 
sîmbătă, și sîmbătă nu a mai fost res
pectată vechea listă.

începînd din acest an, eu nu mai 
sînt student. Aș recomanda celor mai 
tineri să învețe cu străduință, pentru 
că pe cei mai buni tabăra studențească 
din Costinești îi așteaptă în fiecare an 
cu nerăbdare.

★
Mii de studenți își petrec o parte 

din vacanță în tabere de odihnă. Noi 
am stat de vorbă doar cu cîțiva dintre 
ei. Unii sînt „veterani", de 3-4 ani sînt 
oaspeți nelipsiți ai taberelor* alții — 
„boboci". Pentru toți zilele petrecute la 
munte sau la mare adaugă un plus de 
farmec anilor de studenție.

Condițiile minunate de odihnă și dis
tracție întîlnite de tineri îi fac să se 
reîntoarcă acasă mai fortificați, mai 
voioși, poate un pic mai sentimentali

Se pare că la astfel de între
ceri de fugă se transpiră mai 
mult.

(și asta nu e rău). Transpuse în cali
ficative, aprecierile băieților și fetelor 
în mijlocul cărora am stat cîteva zile 
se apropie de acel „foarte bine" pc care 
orice student și-1 dorește la examen. Nu
mai la capitolul pe care l-am numi 
„amănuntul care face viața mai fru
moasă" n-ar stric, mai multă grijă de 
bun gospodar : o bibliotecă mai bine 
înzestrată la Pîrîul Rece (Casa de cul
tură a stațiunii Predeal a cam uitat să 
trimită cărți noi, pe de o parte, iar pe 
de alta, contractai! cu Biblioteca cen
trală universitară nu a fost nici el revă
zut), o muzică de dans selecționată 
după principiul „moarte monotoniei", 
mai multă atenție în alegerea întrebă
rilor la unele concursuri.

La Costinești, zilele de pauză între 
sfîrșitul unei serii și începutul alteia 
ar putea fi folosite pentru repararea 
corturilor (mai plouă și la mare din 
cînd în cînd). In amîndouă taberele 
posibilitățile de cuprindere a unui nu- 

- măr cît mai mare de studenți în ex
cursiile cele mai interesante trebuie 
lărgite (numărul limitat de locuri micșo
rează oarecum entuziasmul).

Cum era și firesc, ne-am întrebat de 
ce în organizarea distracțiilor din ta
băra de la Pîrîul Rece s-a strecurat 
uneori monotonia ; în serile de tabără 
nu s-au prea simțit fantezia și inițiativa. 
Deși se aflau studenți ai multor insti
tute de artă, nu li s-a cerut concursul.

Studenții ar fi fost bucuroși să aibă 
în mijlocul lor cîțiva dintre artiștii noș
tri binecunoscuți și îndrăgiți. Fiecare 
serie îi așteaptă cu brațele deschise.

Anchetă realizată de 
Magda M1HĂILESCU, 
Lucia DUMITRESCU 
ți Paul TUTUNGIU 

Fotografii de Elena GHERA 
ți S. STEINER



Chitaristul - o persoană foarte 
căutată în tabără.

La întrebările :
1. Ce e nou în tabăra stu

dențească din Costinești ?
2. Cum se realizează scopul 

multiplelor activități cultural» 
artistice coordonate de coman
dament ?

3. Ce dificultăți ați întâm
pinai in organizarea taberei ? 
a răspuns tovarășul VAS1LE 
COTUNA — directorul tabe
rei studențești de la Costi- 
nești d

— Costineștiul tinde să de
vină un orășel Ia mare al ti
nerilor din universități, fapt 
care dezvăluie un alt aspect al 
grijii statornice pe care parti
dul o poartă stud eu țimii din 
patria noastră. Anul acesta 
noutatea numărul unu sînt 
vilele-camping, adică cele 
54 de căsuțe de zid care 
au înlocuit mai mult de 

jumătate din corturi. Fie
care căsuță are patru ca
mere amenajate util și plăcut 
(două paturi, măsuță cu sca
une, dulap mascat în zid, 
veioze de perete, ferestre largi 
cu storuri). în căsuțe locuiesc 
acum numai fetele. în anul 
viitor vor beneficia de acest 
confort și băieții, întrucît cor
turile vor fi înlocuite în între
gime. Celelalte noutăți sînt 
legate mai mult de activitatea 

culturală. Biblioteca și disco
teca clubului, conferințele ți
nute de specialiști invitați 
(„Despre muzica de jaz**, 
„Curente ăoi în cinematografia 
contemporana" etc.), spectaco
lele de estradă din Capitală 
sau din orașele mai mari ale 
țarii, întâlnirile cu scriitori și 
actori de seamă, alături de 
concursurile și jocurile tradi
ționale — totul e variat și 
permite studentului să aleagă, 
deci să petreacă mai plăcut 
cele două saptămîni de tabără 
reconfortându-se activ și -re- 
făcîndu-și astfel forțele chel
tuite, nu demult, la examene. 
La acestea se adaugă masa 
bună, consistentă, de care se 
îngrijesc cei mai buni bucă
tari detașați de la cantinele 
centrelor universitare. Putem 
remarca o bună disciplină din 
partea studenților. Neplăceri 
nu ne fac decît „înotătorii" 
care se avîntă în larg uneori 
cam prea adînc. Atunci cînd 
abaterile lor se repetă (și s-au 
repetat) sîntem nevoiți, pen
tru evitarea eventualelor acci
dente, să-i trimitem acasă. în 
rest, prospețimea, tinerețea și 
voioșia studențească animă 
programul și întreaga viață a 
taberei



„APIMONDIA" 
LA BUCUREȘTI la Sadova ntr

B Pentru a cunoaște dt 
mai bine cuceririle știin
ței și practicii apicole 
contemporane, apicul
torii de pretutindeni se 
întîlnesc din doi în doi 
ani în cadrul congre
selor Federației . inter
naționale a asociațiilor 
de apicultori - „Api- 
mondia".

B Al XX-lea Congres in
ternațional de apicul
tura - jubiliar - se va 
organiza la București 
între 26 și 31 august a.c. 
La congres vor parti
cipa 1600 de invi
tați, reprezentând majo
ritatea țârilor lumii.

B După statistica „Api- 
mondiei", România se 
situează pe locul al 
7-lea în lume în ceea 
ce privește numărul to
tal al familiilor de 
albine.

B Avem în prezent în ța
ră peste 900 000 de 
stupi, ceea ce repre
zintă o creștere cu 
300*/# față de anul 1945.

B Cu ocazia Congresului 
_,Apimondia“, la Bucu
rești va fi organizată 
prima expoziție-târg de 
apicultura, care dă po
sibilitate apicultorilor, 
precum și reprezentanți
lor industriei și ai co
merțului din diferite 
țări să expună produse, 
utilaje și diferite mate
riale apicole.

B O surpriză pentru con- 
gresiști: originalul com
binat apicol de la 
marginea Bucureștiului. 
Construit în mijlocul 
unui parc dendrologic 
de peste 15 ha, avînd 
clădiri spațioase - prin
tre care pavilionul prin
cipal al laboratoarelor, 
construit în forma unui 
fagure uriaș - combina
tul va produce o variată 
gamă de utilaje și pro
duse apicole.

Iată-ne în locul... cel mai dulce 
din România : la Sadova, în Oltenia. 
Colindăm printr-o grădină uriașă de 
8 000 hectare de salcîmi. Aici, în 
fiecare an, sute de milioane de al
bine robotesc din zori pînă-n asfințit, 
dînd gospodăriei agricole de stat un

profil... de miere și titlul de cea mai 
mare stupină din țara noastră.

DIN VREMI BĂTRINE, 
DE DEMULT...

In România apicultura este o în
deletnicire străveche. Dar pînă în

secolul al XVIII-lea nu se poa! 
vorbi despre nici un fel de literatul 
apicolă românească. Abia în ani 
1875, un precursor al apiculturii n 
mânești, Ioan Molnar Piuariu, „doi 
torul de ochi în marele Prințipat 
Ardealului", a tipărit la Viena prin

Alexandru Marcovici, omul 
care din 1927 e nedespărțit 
de viața albinelor.



radină

Ino din stațiunile climaterice 
in lanurile de floarea-soare- 
iî. Se simt bine ți albinele, ți 
picultorii.

irte românească despre apicultura : 
Economia stupilor". Cu toate că — 
upă aceea — de-a lungul anilor în 
iră au mai fost publicate multe 
îrțulii despre această îndeletnicire, 
i apicultură nu au fost înregistrate 
iccese de seamă. Pînă în 1944, me- 
rria de stupar era pusă doar pe 
ama pasiunii unora și a...necesită- 
i pensionarilor de a avea o ocupa- 
e. Atît. Vechile stăpîniri — excep- 
nd grija pentru moșii și domeniile 
jroanei — n-au mișcat un deget 
entru dezvoltarea apiculturii.
Am moștenit însă, din vremi bă- 

îne, o excelentă bază meliferă care 
1 anii puterii populare a crescut și 
rai mult. Masivul de tei din Do- 
rogea — unic în Europa — sau 
ești tele masive de salcîmi din Ol- 
enia. Galați și Crișana asigură, 
nual, recoltarea a zeci de vagoane 
e miere de cea mai bună calitate.

ISTORIE MAI NOUĂ

Sectorul apicol al gostatului din 
adova e destul de vechi. In 1948 
xistau aici 889 familii de albine, 
tzi numărul lor a ajuns la 2 800. Or- 
anizată în trei brigăzi, cuprinzînd 
1 stupine răspîndite în diverse 
uncte ale regiunii, apicultura Sa- 
ovei a obținut an de an succese de 
eiamă. Amintim faptul că anul tre- 
ut de la Sadova au fost expediate 
deței peste 40 000 kg miere. Toată 

de calitatea întîi.lncă ceva : în ultimii 
4 ani producția medie de miere pe 
familia de albine a fost de 18 kg. La 
aceasta trebuie adăugate însemnate 
cantități de ceară și lăptișor de 
matcă. Nu e lipsit de semnificație 
faptul că în perioada 1961-1964 
gostatul din Sadova a livrat statului 
155 tone de miere, față de 70 tone 
în cei 4 ani precedenți acestei pe
rioade.

2 MILIOANE FLORI DE SALCIM

Ghioceii, viorelele, brebeneii, floa
rea paștelui, oițele, cimbrul de cîm- 
pie, sulfina, isma broaștei, limba 
mielului și alte numeroase plante din 
flora erbacee spontană poartă în ele 
dulceața mierei. O asemenea bază 
meliferă se întinde în România din 
Lunca Dunării pînă în zona monta
nă. Dar mierea după care se bate 
toată lumea e cea din floare de 
salcîm. La Sadova cantitatea de 
miere de acest fel ajunge anual la 
zeci de tone. E firesc. Salcâmii cresc 
aici pe mii de hectare. Unul din cei 
mai pricepuți apicultori din Româ
nia, omul care este și ghidul nos
tru, tovarășul Alexandru Marcovici, 
ne spune că pentru obținerea unui 
kg de miere albinele trebuie să cer
ceteze 2 milioane flori de salcîm 
sau 4 milioane flori de sparcetă sau 
6 milioane flori de trifoi roșu. 
Albinele trag însă mai mult spre 
salcîm. Știu ele de ce : salcîmul e

cel mai bogat arbore melifer din 
lume.

NUMAI REGINELE 
ÎMBATRÎNESC

Adică mătcile. Ele ajung să tră
iască 4-5 ani, deși în multe cazuri, 
cînd trec de 2 ani, nu mai sînt pro

lifice. Dar viața culegătoarelor de 
nectar (albinele) e extrem de 
scurtă : circa 37 de zile ; 37 de zile 
de muncă neîntreruptă, fără nici o 
clipă de odihnă, 37 de zile și nopți 
de muncă extraordinară, perfect or
ganizată, după care albina trece în

(Continuare in pag. 10)



REFLECȚII
LA
ZIUA 
PRESEI 
ROMÂN E

de Const. ANTIP

Țara întreagă trăiește entuziasmul generat de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. In 
efortul creator care dă viață istoricelor hotărâri se 
încorporează organic și activitatea presei, însuflețită 
de înaltele aprecieri cu care a fost onorată de la tri
buna Congresului, de sarcinile de răspundere ce i-au 
fost trasate, de prețuirea de care se bucură din partea 
milioanelor de cititori.

De aceea, celebrarea Zilei presei române de la 
15 august constituie pentru gazetari nu numai un 
moment sărbătoresc de felicitări și ovații, ci un prilej 
de profunde reflecții asupra modalităților de a-și în
deplini cu maximă eficiență rolul de purtători demni 
ai cuvântului partidului.

„Imbunătățindu-și continuu activitatea, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și pe viitor cea mai de seamă îndatorire a 
presei, preocuparea ei centrală trebuie să fie reflec
tarea politicii interne și externe a partidului, a muncii 
eroice a poporului nostru pentru construirea noii 
orînduiri".

Ce cinste mai mare poate fi pentru noi, ziariștii co
muniști, decît aceea de a fi cronicarii fideli ai con
temporaneității, ai vieții și luptei poporului, militanți 
pentru idealurile partidului 1 Aceasta ridică exigențe 
sporite față de munca noastră, de calitatea ei. Fie
care idee, fiecare prevedere din hotăririle Congresu
lui solicită unirea gîndirii, talentului și competenței 
pentru a da cititorului pagini în care să găsească o 
armă de luptă, un ajutor în muncă, un prieten și un 
sfătuitor.

Tribună a experienței înaintate, promotoare a nou
lui, exponentă a opiniei în problemele fundamentale 
ale țării și totodată expresie a intransigenței societății 

noastre față de lipsuri — aceasta este înfățișarea 
presei române în concepția Congresului al IX-lea 
al P.C.R. Substanța, puterea de convingere, forța 
emoțională — izvorîte din partinitate și din prezența 
permanentă în miezul vieții — investesc scrisul nos
tru cu capacitatea de a face cunoscute și însușite 
ideile partidului, de a contribui la dezvoltarea en
tuziasmului maselor, bazat pe încrederea și opti
mismul pe care li-1 dă trăinicia și superioritatea 
orinduirii noastre socialiste.

Presa română și slujitorii ei se bucură de minunate 
condiții create de partid și popor. Libertatea cuvîn
tului și a presei, decenii de-a rîndul reclamată de 
înaintașii noștri în timpul vechiului regim doborât, 
este consfințită în legea legilor statului, care nu 
numai că garantează legal și moral această libertate 
fundamentală a omului, ci asigură exercitarea ei prin 
toate mijloacele necesare. Ziariștii comuniști folosesc 
acest mare drept pentru a face ca slova lor înaripată 
să contribuie și mai activ la înălțarea pe noi trepte 
de civilizație și progres a poporului, stăpîn pe 
soarta sia, făuritorul propriei sale istorii, sub că
lăuzirea înțeleaptă a partidului.

Pășind permanent în cadența căutărilor creatoare, 
ziariștii români își perfecționează necontenit arsenalul 
publicistic. Pornind de la bunurile cîștigate și țintind 
mereu înainte, lucrătorii redacțiilor noastre reeva
luează continuu și îmbogățesc experiența obținută în 
anii puterii populare, se inspiră din bogatele tra
diții înaintate ale presei române din trecut, sînt re
ceptivi la tot ceea ce este valoros în practica ga
zetărească mondială.

Prin muncă pasionată să dăm noi străluciri profe
siunii noastre.

la Sadova ntr o grădină
(Urmare din pap.9)

Pentru a putea fi urmărită în
deaproape, regina (matca) tre
buie marcată.

lumea de veci. Numai regina rămîne, 
pentru a se întîlni în zbor cu un 
trântor. Dar și cu trântorul se întâm
plă o tragedie : după ce întâlnește 
regina în zbor, după actul procre- 
ației, trântorul își dă duhul. Am văzut 
la Sadova un asemenea act de iu
bire și tragedie. Fără nici un regret, 
regina a zburat. Viața trebuie con
tinuată. Regina e purtătoarea ouălor 
din care ies larvele, iar din acestea 
se vor dezvolta mai apoi pupele, 
nimfele și albinele.

Așadar, în viața albinelor numai 
reginele ajung babe.

IN LANURI 
DE FLOAREA-SOARELUI

In miez de vară, în ceasuri de 
caniculă, străbatem câmpia oltenească 
și nu facem popas decît la marginea 
culturilor de floarea-soarelui. Api
cultorii gostatului s-au mutat aici — 
cu familiile — pentru o perioadă. Iar 
albinele gostatului îndeplinindu-și 
sarcina de strîngătoare a nectarului 
vin totodată în ajutorul cooperati
velor agricole de producție, făcînd 
polenizare la floarea-soarelui; adică, 
în ultimă instanță, îi ajută pe țăranii 
cooperatori să obțină producții mai 
mari la această plantă tehnică. In 
același timp, milioane de insecte 
eroine ale strânsului mierei, răspân
dite în culturile de floarea-soarelui 
ale cooperativelor de producție din 
comunele Vădastra, Grojdibod, Vă- 
dăstrița, Orlea etc., trudesc pentru 
a spori beneficiile gostatului din 
Sadova.

NU SIMPLI CRESCĂTORI 
DE ALBINE — CI MARI 

PRODUCĂTORI DE MIERE

Am amintit în aceste modeste în
semnări numele unui om: Alexan

dru Marcovici. E cunoscut și apre
ciat de toți apicultorii din România. 
Din 1927 omul acesta e permanent 
printre albine. Și casa și-a construit-o 
la marginea pădurii de salcîmi, pen
tru a fi în permanență lîngă stupi. 
Participant la diverse congrese in
ternaționale, Alexandru Marcovici 
va lua parte și de data aceasta la 
congresul jubiliar „Apimondia", 
pentru a împărtăși congresiștilor din 
bogata lui experiență. Din mîna a- 
cestui vrednic stupar au ieșit o sea
mă de apicultori ca Petre Ionescu, 
Constantin Păsărică, Oprea Barbu, 
Ion Negrilă. An de an oamenii a- 
ceștia depășesc planul de producție 
și la miere șir la ceară.

Am discutat îndelung cu Alexan
dru Marcovici și colaboratorii săi. 
Toți au o singură dorință : apicul
tura românească să nu mai fie doar 
tradiționala ocupație a crescătorilor 
de albine, ci să se transforme într-o 
activitate intensă a unor producă
tori — a producătorilor de miere. 
Dorința aceasta începe să se mate
rializeze : în sectoarele apicole din 
țară se introduce sistemul de stupi 
industriali.

★

La era cînd citiți aceste rânduri, 
oamenii din Sadova, care lucrează 
într-o uriașă grădină de salcîmi și 
pe întinsele tarlale de floarea-soare- 
lui, împreună cu alți apicultori din 
țară, își pregătesc bagajele pentru 
București. împreună cu reprezentan
ții altor zeci de țări, ei vor dezbate 
toate problemele pe care le ridică 
la ora actuală apicultura mondială.

George CIUDAN 
Fotografii de Traian PROSAN



Călătoream în tren și eram 
foarte răcit.

Hapciu, hapciu, într-una. 
Mă transformasem într-un a- 
devărat trombon. Dar nu 
eram eu de vină, ci răceala, 
care mi se cuibărise în oase. 
Ceilalți pasageri din com
partiment mă priveau supa
răți. Nu este plăcut să stră
nuți în aglomerație. Dacă aș 
fi putut comanda un tren 
special... în definitiv, ce 
vină aveau ceilalți călători ? 
Unde am ajunge dacă toți 
și-ar manifesta atît de sonor 
indispozițiile ?

Aceste gînduri le vedeam 
oglindite pe fețele celorlalți 
pasageri. Simțeam că mă în
conjură cu o ostilitate cres- 
cîndă. Norocul meu era că

Ilustrat!* de H. MĂLUOAHU
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nu mă cunoșteau, căci alt
fel m-ar fi sfîșiat în bucăți. 
Gîndurile lor îmi erau totuși 
indiferente, iar hapciurile 
mele se repetau atît de des 
încît nici n-aveam timp să mă 
mai gîndesc.

După un sfert de ora, an
tipatia lor refulată se trans
formă totuși într-un puternic 
sentiment de compătimire. 
Cel puțin, în aparență. Dom
nul care ședea în fața mea 
dădu semnalul, strigîndu-mi : 
„Noroc ?“ Dar în sinea sa, 
probabil* îmi spunea : „ai pu
tea să mai încetezi

Nu i-am putut face pe plac. 
Strănutam cu foc, în con
tinuare, chiar după ce și-a re
petat urarea, pe un ton 
energic.

îi mulțumii printr-un semn 
cu capul. Deodată, toți ve
cinii începură să scandeze în 
în cor, după fiecare strănut, 
același „noroc" ipocrit. Eu : 
„Hapciu !* ; ei : „Noroc !“

Unul din călători, dorind să 
se arate deosebit de grijuliu, 
mă bătu discret pe genunchi, 
spunînd :

— Dacă strănutați cît timp 
număr pînă la 10, primiți 
o marca !

— Acest remediu ajută nu
mai la tușea măgărească — 
suspinai eu, strănutând.

Deodată, fiecare vecin găsi 
cîte un mijloc recunoscut prin 
eficacitatea sa împotriva stră
nuta tului.

— Eu mă pricep — zise unul 
din ei. Aici ajută un singur 
lucru, patul.

— Ce să fac, patul mi-e la 
Berlin, iar eu trebuie să 
merg, din păcate, la Dresda.

— Atunci cel mai bun lucru 
ar fi coniacul — mă sfătui 
domnul de alături. Rachiul 
ajută și el, dar desigur că e 
mai bun coniacul. Nu aveți 
puțin coniac la dv. ?

— Nu — am îngăimat, prin
tre teribilele strănuturi.

O doamnă mai în vîrstă 
scoase din poșetă o punguliță 
cu bomboane.

— înghițiți o bomboană — 
spuse ea — și răceala dis
pare instantaneu !

îmi vîrî aproape cu sila 
bomboana în gură, însă nu 
rămase acolo mult timp, de
oarece o dată cu primul stră
nut bomboana a fost proiec
tată direct în fața domnului 
de vizavi.

— Nu face nimic — spuse 
acesta, ca și cum aș fi avut 
răgazul să mă scuz. Nici n-ar 
fi putut să vă ajute. împo
triva răcelii nu există decît 
un singur mijloc și anume să 
îmbrăcați ciorapi uzi.

— îndrăzneață idee, dar stu
pidă, mă scuzați — spuse alt 
vecin, care tăcuse pînă atunci. 
Tocmai de la ciorapii uzi sau, 
în general, de la umezeală Ia 
picioare poate proveni o ră
ceală. Nu există decît un sin
gur remediu, ascultați-mă pe 
mine ' Suflați-vă nasul, cu 
ambele capete ale batistei. 
Ajută imediat.

Am făcut așa cum a zis ; 
acum nu numai că strănutam, 
dar și gemeam, căci începu
seră să mă doară cumplit 
nările.

Domnul care îmi recoman
dase acest remediu a dat din 
cap cu dezaprobare :

— Rețineți-vă respirația !
— Dimpotrivă — spuse altul 

— respirați adînc !
întregul compartiment era 

trup și suflet cu mine. Fie
care îmi dădea alt sfat, alt 
leac împotriva răcelii. Numai 
un călător șeâea liniștit și se 
arăta indiferent. Mă adresai 
acestuia cu întrebarea :

— De ce nu-mi dați și dv. 
un sfat ?

El zîmbi discret și-mi răs
punse ;

— Nu cunosc nici un re
mediu. Eu sînt medic.

în românește 
de I. MIHNEA

Era un băiețaș de patru ani ; 
se numea Paulo. Nu mai 
știu în ce gară s-a urcat în 
compartimentul nostru de 
clasa a treia, dar trăgea 
după el o doamnă cu o în
fățișare de burgheză înstărită. 
Doamna mirosea foarte fru
mos și avea — așa cum 
urma sa am imediat ocazia 
să constat — o voce cu un 
timbru fermecător.

Băiețașul instalîndu-se con
fortabil pe servieta mea 
începu să pună întrebări, mii 
de întrebări. Cu o dezinvol
tură deosebită, el se interesa 
despre lucrurile cele mai intime 
sau cele mai neverosimile. 
Probabil că nu eram sin
gurul călător care după cîteva 
minute se întreba cum de 
reușise doamna parfumată să 
nu mărească efectivele aziluri
lor de alienați. Poate că era 
antrenată. însă sigur era 
sclava supusă a băiețașului că
ruia îi cunoștea calitățile as
cunse ochilor dacă nu chiar și 
urechilor noastre.

Cea mai mare parte a con
versației lor mi s-a șters din 
memorie. însă ceea ce-și spu
seră cu puțin timp înainte de 
a coborî m-a uimit într-atît 
încît îmi aduc aminte fie
care cuvînt al conversației lor.

— Gata, gata pentru astăzi. 
Paulo spunea doamna 
crezînd că a terminat.

Pauză.
Apoi, băiatul viu și sonor : 
— Și atunci tante Lucie, as

tăzi este același lucru cu 
ieri ?

— De unde ți’® venit ideea 
asta. Paulo ?

— Pentru că ieri tu ai spus 
că astăzi este mîine.

— Nu, Paulo. Ieri am vor
bit de astăzi. Dacă nu am 
spus mîine este pentru că 
ieri, astăzi nu era încă as
tăzi ci mîine... față de ieri.

— Și atunci tante Lucie... 
ieri este același lucru cu 
mîine ?

— Nu Paulo, azi este azi I 
— Ah, da... dar mîine ?
— Paulo, mîine este mîine 1 

Numai că mîine se va spune 
că este astăzi. Exact așa 
cum azi față de ieri este 
mîine.

— Atunci mîine este ace
lași lucru cu azi ?

— Nu, Paulo. Mîine, dacă 
se vorbește de ieri, se va 
spune că este alaltăieri. Și 
poimîine se va spune de azi 
că era alaltăieri. Ziua urmă

toare este întotdeauna. Paulo, 
mîine. Iar cînd a sosit este 
astăzi.

— Și ce zi este azi ?
— Azi este joi.
— Dar joi a fost și săp- 

tămîna trecută !
— Paulo, este o joie în 

fiecare săptămînă.
— Și o miercuri ?
— Și o miercuri,, Paulo.

— Atunci miercuri și ieri este 
același lucru ?

— Da, Paulo, însă numai azi. 
Mîine, joi va fi același lucru 
cu ieri. Și pentru că mîine 
este vineri se va spune că 
este astăzi. Tot așa sîmbătă 
este poimîine... dar sîmbătă 
este și astăzi atunci cînd so
sește. Numai că față de as
tăzi, sîmbătă este poimîine...

— Atunci și duminica poate 
sa fie azi ?

— Bineînțeles, Paulo, atunci 
cînd este duminică. Fiecare zi 
poate fi astăzi î

— Și mîine ?
— Și mîine.
— Atunci mîine \a fi azi ?
— Da sigur, Paulo, astăzi 

este astăzi și mîine. mîine 
va fi astăzi.

în acest moment un domn 
mai bătrîior care inoțăise în 
colțul său începu să urle :

— Iar noi sîntem aici în 
tren și dacă mai continuați 
trag semnalul de alarmă !

Această criză de furie nu 
a produs efectul la care 
ne-am fi așteptat. Fără a fi 
cîtuși de puțin intimidat, 
băiețașul întrebă :

— Tante Lucie, ce face tre
nul noaptea ? Doarme ?

— Nu, Paulo — răspunse 
tante Lucie, care-și păstrase 
și ea calmul. Pentru ca să 
dormi trebuie să ai ochi.

— Da ? Și trenul nu are ? 
Da’ ce are el ?

— Are roți. Paulo.
— Da’ bicicletele au și ele 

roți ?
— Da, bineînțeles.
— Și atunci familia Pfeifer 

care are biciclete doarme 
totuși ?

Dar noi n-am mai știut nici
odată dacă familia Pfeifer dor
mea, deoarece doamna și băie
țașul ne-au părăsit. Toți călă
torii au suspinat ușurați și apoi 
au comentat scena cu indig
nare. Pe nedrept, fără în
doială. Căci... cine știe dacă 
Schopenhauer, Kant și Spi
noza nu au început la fel ?

în românește 
de C. DĂRUJĂ



De-a lungul deser
tului de la poalele 
Sierrei Nevada oa
meni ți animale - 
extraordinarul con
voi al lui Cole
man - înfruntau 
deopotrivă soarele 
torid, setea și riscu
rile unei regiuni 
pline de primejdii.»

1 

r
Un grup de căută
tori de bor din 
California. Imagi
nea evocă - parcă 
- celebrul tablou 
al lui Cezanne 
„Jucătorii de cărți".

i

Feerie de cristal ? 
Nu. O modernă 
aparatură din sti
clă, căreia borul îi 
conferă transpa
rența și rezistența 
la temperaturi ri
dicate.

4 Așa arată astăzi o 
mină de minereu 
de bor. Con- 
veierele mecanice 
transportă mine
reul din fundul 
minei la uzina de 
concentrare și ra
finare, care se ve
de pe planul al 
doilea.
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inereu legendar cu rezonanță stranie 
iculoase — De la caravanele Babilo- 
:ica expediție a lui mister Coleman din 
oral cucerește lumea — O nouă chimie 
jsura erei atomice

Care dintre cititori n-a pășit măcar 
o singură dată pragul unei farmacii, 
pentru a cere, contra unei modeste 
sume, cîteva grame de acid 'boric, 
acest dezinfectant „blind" folosit în 
cazul rănirilor sau iritațiflor pielii și 
ale mucoaselor. Mărturisiți că puțini 
dintre dv. ați fi bănuit că banalul 
flacon de spițer în care se află cris
talele de acid boric ascunde o tai
nică și pasionantă istorie, ‘al cărei 
erou principal este borul, acest pa
ter familias al unei numeroase des
cendențe de compuși, unii din ei 
hărăziți de știință să joace un rol 
din cefe mai de seamă în rîndul 
materialelor viitorului. Ei bine, de
spre această epopee a borului, ele
mentul care ocupă locul 5 în tabelul 
lui Mendeleev, ne propunem să 
scriem în rîndurile ce urmează.

TINKALUL ÎȘI DEZVĂLUIE 
MISTERIOASELE ÎNSUȘIRI

Cu mai bine de două mii de ani 
înaintea erei noastre și-a făcut apa
riția în istorie un minereu al cărui 
nume avea o rezonanță stranie : t i n- 

kal. Topit la un loc cu aurul, el 
avea uimitoarea însușire de a da o 
strălucire deosebită celui mai nobil 
dintre metale, acela din oare mește
rii lumii antice plăsmuiau minunate 
bijuterii.

Din îndepărtatul Babilon, cale de 
săptămîni și luni, drumețeau căută
torii de tinkal spre tăinuitele pla
touri tibetane spre a-și procura mi
nereul fără de care podoabele pala
telor și templelor păreau lipsite de 
viață. Drumurile lor se încrucișau cu 
caravanele egiptenilor care-i desco
periseră tinkâlului misterioase însu
șiri în îmbălsămarea mumiilor. în 
ceea ce-d privește pe artizanii chi
nezi, care erau și cei mai apropiați 
de sursa de minereu, ei îl foloseau 
cu mult succes la smălțuirea obiec
telor de ceramică.

Cîteva milenii mai tîrziu, romanii 
adaugă la marile lor cuceriri mili
tare o cucerire, ca să spunem așa, 
științifică. Anume, ei descoperă un 
zăcămînt de tinkal la Panderma în 
Asia Mică. In secolul al VI-lea un 
alchimist arab, Gebeir, dă la iveală 
unele însușiri necunoscute ale legen
darului minereu pe oare-1 rebotează 
cu numele de borach, sau, cum îi 
zicem noi astăzi, borax.

Au mai trecut șase veacuri. Ma
rele călător Marco Polo, la întoar
cerea din Asia, aduce cu el în Ita
lia cîțiva bulgări de tinkal. Bijutierii 
venețieni sînt gata să-i plătească în 
aur mica comoară și mai ales infor
mațiile asupra zăcămîntului de mi
nereu. Apoi o primă expediție por
nește din Veneția spre Tibet, care 
avea să rămînă mai bine de șapte 
veacuri principala sursă de aprovi
zionare a lumii cu tinkal. De altfel 
urmele zăcămîntului de la Panderma 
se pierduseră între timp, acesta 
fiind redescoperit abia în secolul al 
XIX-lea de inginerul francez Des- 
mazures, însărcinat de sublima 
Poartă ca să instaleze niște faruri 
pe coastele otomane.

Dar ciudățenia e alta : în timp ce 
bijutierii venețieni cheltuiau sume fa
buloase cu organizarea unor cara
vane ce trebuiau să străbată mii de 
leghe prin junglele și deșerturile 
Asiei, o importantă sursă de minereu 
se afla chiar sub nasul lor : izvoa
rele calde din Toscana, așa-numitele 
„soffioni", conțineau cantități impre
sionante de bor. In 1830 aceste re
zerve alimentau deja o industrie de 
rafinare care — altă ciudățenie — a 
luat ființă nu în Italia, ci în An
glia.

PE URMELE 
CĂUTĂTORILOR DE AUR

Dar marea goană după bor abia 
începea...

Interesant este că ea ne duce pe 
urmele faimoșilor căutători de aut 
din California... In adevăr, Eldora- 
doul californian devine și un Eldo
rado al borului. Cel puțin pentru cei 
care îi cunoșteau adevărata valoare... 
Cei mai mulți însă, înnebuniți de 
mirajul aurului, treceau orbi pe lingă 
mica flăcăruie verde ce țîșnea pe 
alocuri din pămînt, indicînd pre
zența borului.

Ne aflăm, așadar, în momentul 
descoperirii zăcămintelor americane, 
cam prin anul 1860. Producția mon
dială de bor nu era pe atunci prea 
impresionantă : doar cîteva sute de 
tone. Douăzeci de ani mai tîrziu 
va atinge 6 000 tone, după care 
va înregistra salturi spectaculoase: 
50000 în 1910, 180000 în 1930, 
600000 în 1950 și peste un milion 
de .tone în 1964.

Dar să ne întoarcem la căutătorii 
de bor din deșertul californian. 
Aminteam mai sus de puținii care 
cunoșteau valoarea barului. Dintre 
aceștia două nume sînt demne de 
reținut : Francis Smith și William 
Coleman, care au pus bazele celei 

mai puternice industrii boracice din 
Far West.

Exploatarea Văii Morții de către 
William Coleman poate constitui su
biectul unui palpitant roman de 
aventuri.

In biroul său improvizat într-o ba
racă la poalele Munților Sierra Ne
vada, Coleman expune prietenului 
său James Brown planul de a răs
cumpăra exploatarea de minereu 
din Valea Morții. O discuție aprinsă 
are loc între cei doi. Din însemnă
rile făcute mai tîrziu de protago
niști, se pare că discuția a decurs 
cam așa :

— Te compătimesc din toată ini
ma, dragul meu Coleman. Ideea de 
a răscumpăra concesiunea lui Win
ters din Valea Morții înseamnă pen
tru tine falimentul, ruina...

— Ei bine, află că la ora aceasta 
contractele sînt deja în seiful meu. 
Semnate de amîndouă părți și para
fate de judecătorul din Nevada. 
Coleman, fostul om de încredere al 
casei Smith și steaua lui purtătoare 
de noroc, este astăzi el însăși pro
prietar de mină și cel mai temut 
concurent al fostului său patron.

— Concurent al lui Smith ? Cu 
o mină prăpădită, uitată de Dumne
zeu și de oameni undeva în mijlocul 
deșertului ? Țirai pierdut mințile, 
prietene. Gîndește-te numai: cea 
mai apropiată cale ferată se găsește 
la o depărtare de 250 km. Cum vei 
transporta minereul ?

— Cum ? Bătrînul lup californian 
Coleman nu șira pierdut nici min
țile și nici colții. Voi mușca tone 
de minereu din pămîntul ăsta bles
temat și le voi arunca pe piața în
tregii lumi. Colemanita, așa se va 
numi minereul meu. Află că întreaga 
vale este pur și simplu căptușită cu 
minereu de ibor.

— Bine, bine, să spunem că-i 
așa. Dar tot nu mirai răspuns cum 
.vei transporta minereul pînă la ca
lea ferată ?

— Am de gînd să plăsmuiesc cel 
mai extraordinar convoi pe care 
l-a văzut vreodată această vale a 
căutătorilor de comori. închipuieș- 
te-ți un atelaj de cîteva zeci de 
catîri înhămați la niște care uriașe 
în care se transportă minereul...

— Și cu asemenea atelaj vrei să 
înfrunți Valea Morții, cu arșița ei ? 
Oamenii vor muri ca muștele de 
căldură și de sete.

— Două care vor duce minereul, 
iar al treilea vehicul va fi o cisternă 
cu 4 500 litri de apă. Cu asta voi 
veni de hac setei.

— Și nisipurile mișcătoare ? Te 
vei împotmoli la primul kilometru.

— Roțile carelor vor avea cel 
puțin doi metri și jumătate diametru.

— Și tîlharii din munți ?
— îi voi" face conducători de con

voi. De la o vreme afacerile le merg 
prost. Căutătorii de aur nu le mai 
pot oferi decît un biet hoit despuiat 
de iluzii.

— Ești diavolul în persoană, Co
leman. Sau un mare scrîntit I

Și totuși, cîteva luni mai tîrziu, 
fantastica expediție plănuită de 
William Coleman era un fapt îm
plinit întreaga Californie vorbea de
spre un straniu convoi de oameni, ani
male și care, ce străbăteau văgăunile 
prăpăstioase ale Munților Sierra Ne
vada și mohorâta Vale a Morții, pur- 
tînd încărcătură de minereu de bor. 
Urmele convoiului «sau punctate de
seori de dîre însîngerate și chiar de 
cadavre. Iar pocniturile de pistol ce 
răsunau în noapte nu aveau rostul 
numai să sperie corbii...

COLEMANITA 
INVADEAZĂ LUMEA

Clădit pe mormane de bolovani 
și de hoituri omenești, planul diabo-

(Continuare în pag. 14)
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lie al lui William Coleman a reușit 
să spulbere pînă la urmă îndoielile 
prietenului său Brown. Colemanita 
a invadat piața americană, amenin- 
țînd să nimicească orice concurență 
din California pînă departe în Ame
rica de Sud, în Chile și Peru.

Și atunci cînd, decenii mai târziu, 
urmașii fostului patron Francis 
Smith au răscumpărat de la moște
nitorii fostului om de încredere Co
leman mina de la poalele Sierrei 
Nevada, marele trust pe care l-au 
creat, „Pacific Coast Borax & Co", 
a adoptat ca emblemă atelajul cu 
catîri, în amintirea anilor de început 
ai exploatării din Valea Morții,

...O dată cu zorile secolului XX 
goana după bor a intrat într-o nouă 
fază. Se descopereau mereu noi ză
căminte, mai ales în Lumea Nouă. 
Producția creștea în Chile, Peru, Ar
gentina, Rusia, dar S.U.A. — mai 
precis, California — rămîneau prin
cipala sursă de minereu. John 
Searles descoperă în apele unui lac 
din regiunea Trona un zăcămînt, 
acaparat curind după aceea de 
trustul american „Potash and Che
mical Corporation", în timp ce con
cernul „Borax Consolidated Limi
ted" se îmbogățește cu un colosal 
zăcămînt descoperit de Clarence 
Rasor în comitatul Kern, la 110 m 
adîncime. Rasorita din Kern era 
un minereu care prin puritatea sa 
amintea tinlcalul tibetan.

Zăcământul descoperit de Clarence 
Rasor puse în umbră exploatarea din 
Valea Morții. De aceea, aceasta din 
urmă este abandonată, pentru ca 
abia mai târziu, pe locul vechii ca
riere, „United State Borax & Che
mical Corporation" să construiască o 
uzină modernă de rafinare.

DE CE ARE NEVOIE LUMEA 
DE BOR’

Pe drept cuvînt se va întreba ci- 
titorul: de ce'o luptă atît de aprigă 
pentru stăpânirea pieței borului, de 
ce e nevoie de atâta bor, de un 
milion de tone anual ?

Borul se găsește în natură sub 
formă de acid boric, un compus în 
care este asociat cu oxigenul și hi- 
drogenul, sau sub formă de săruri 
ale acidului boric — borați de sodiu, 
de călciu, de magneziu etc. Intere
sant de relevat că prezența în sol 
a borului în cantități oricît de mici 
este absolut necesară plantelor. 
Fără bor ele ar înceta să mai 
crească, iar unele părți ale plante
lor și-ar înceta funcțiunile.

Am vorbit la început de unele în
sușiri extraordinare ale tinkalului 
sau, cum îi spunem astăzi, borax. 
Boraxul joacă un rol important în 
industria sticlei. Prezența sa în to- 
pitură face ca sticla să capete o „per
sonalitate" deosebită : ea devine mai 
puțin sensibilă la variația de tempe
ratură, mai rezistentă la acțiunea 
produselor chimice, mai transparentă.

în anii din urmă borul și compușii 
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săi și-au extins treptat utilizările. Fo
losiți deopotrivă ca agenți de pro- 
tecție, ca elemente de moderație, ca 
agenți de purificare, compușii baru
lui își găsesc o largă întrebuințare 
în industria metalurgică, la sudarea 
metalelor, în galvanoplastie, în tă- 
băcărie, în anticoroziune, în fabri
carea adezivilor. De la 12 utilizări 
cîte avea borul în urmă doar cu 
cîteva decenii, astăzi numărul lor se 
ridică la peste o sută.

Mai important este faptul că, da
torită numeroaselor sale însușiri, 
unele cunoscute altele abia întrevă
zute, în laboratoarele și uzinele lu
mii se naște astăzi, de fapt, o nouă 
chimie a borului, pe măsura erei 
atomice.

BOR ANII Șl BORAZONUL — 
MATERIALELE VIITORULUI

Anul 1946 a fost hotărâtor pentru 
destinele elementului 5. în acel an, 
oamenii de știință au reușit pentru 
prima oară să izoleze borul pe cale 
industrială, creînd astfel posibilitatea 
de a-1 asocia și cu alte elemente 
afară de oxigenul de care era pînă 
atunci legat — și anume cu azotul, 
carbonul, hidrogenul. Borului și noi
lor săi compuși li se deschideau 
astfel porțile electronicii, energiei 
nucleare, industriei rachetelor.

Preparat în stare de mare puri
tate, borul se adăugă celor cîtorva 
elemente — seleniu, siliciu și ger
manii! — care se folosesc ca semi
conductor! la celulele fotoelectrice, 
la aparatele cu transistori etc.

O grupă nouă de compuși ai bo
rului cu hidrogenul — boranii — se 
utilizează astăzi pe scară largă în 
producția combustibilului pentru ra
chete și avioane cu reacție. Dar nu 
numai atît. Oamenii de știință au 
reușit să creeze în laborator o serie 
de polimeri în care borul este legat 
cu azotul, fosforul și alte elemente, 
materialele astfel obținute dovedind 
o neobișnuită rezistență la tempera
turile cele mai înalte. Savanții sînt 
de părere că ne aflăm în fața unor 
materiale eu însușiri cu totul de
osebite, care vor înlocui o serie de 
produse pe care le considerăm 
astăzi indispensabile. Și fiindcă am 
amintit de rezistența neobișnuită la 
temperaturi foarte înalte, este cazul 
să arătăm că borazonul — un 
compus al borului cu azotul — 
înlocuiește cu succes diamantul, 
fiind mai dur decît acesta și rezis
tând la temperaturi de peste 2 000 
grade, în timp ce diamantul arde la 
mai puțin de 1 000 grade.

Rezultate interesante se prevăd șj 
în tehnica nucleară. S-a constatat că 
borul manifestă o deosebită atracție 
pentru anumite .particule elementa
re : neutronii. Or, precum se știe, ra
diațiile de neutroni sînt deosebit de 
primejdioase pentru oameni. Cu 
ajutorul borului s-a reușit să se 
creeze ecrane protectoare contra ac
țiunii acestor radiații, ecrane ce se 
folosesc cu succes la reactoarele nu
cleare.

La noi în țară, un grup de cerce
tători au reușit să prepare pentru 
prima dată o serie de compuși ai 
borului, care s-au dovedit deosebit 
de eficienți și de economici ca sta
bilizatori în industria de materiale 
plastice.

...Am deschis doar o mică fereas
tră spre viitorul elementului 5. O 
cale lungă a fast străbătută de la 
tinkal, minereu dătător de strălucire 
aurului, la borul utilizat în reactorul 
atomic. Și totuși, judecând după ul
timele descoperiri în chimia boru
lui, se poate afirma că extraordina
rele aventuri ale elementului 5 abia 
încep...

Ing. B. IANCONESCU 
șl I. VOLEDi



CUPIDON 
pe meridianele 

globului
Fotoreportaj de Antonio SANSONE 

ziarist Italian

„Amorul e-un copil pribeag", afirma Carmen în cele
bra ei habanera. Și avea dreptate, cel puțin în sensul 
că săgețile din tolba iui Cupidon, muiate în dulcea otravă, 
nu cunosc frontiere si nimeresc Ia țintă pe toate parale
lele și meridianele globului.

Veche cît lumea, dragostea e înconjurată de preju
decăți la fel de bătrîne. Printre ele, de o mare răspm- 
dire se bucură cele care se referă ia trăsăturile ei „spe
cifice" în cutare sau cutare țară. Toată lumea știe că 
în Anglia îndrăgostiți! se tratează cu răceală și rezervă, 
că în Italia cele două sexe se decimează reciproc din 
pasiune, că în Statele Unite domnește matriarhatul, că 
în Suedia e așa, că în Argentina e altfel...

Toată lumea știe, dar adevărul e altul. Adevărul e că 
dragostea - dragostea pură si simplă — seamănă uluitor 
de mult cu ea însăși oriunde e prezentă. Ca dovadă, 
tinerii din fotografia nr. 1 se sărută nu pe malurile 
Senei pariziene, ci pe cele budapestane ale Dunării. Ca 
dovada, cumințea pereche din fotografia nr. 2 așteaptă 
autobuzul nu la Londra, ci la Roma, și în schimb cei 
doi tineri care stau^ unul lîngă altul, uitînd de tot ce-i 
înconjură, nu se află la Roma, ci într-un parc din Lon
dra (fotografia nr. 3). Iar metroul nu e mai puțin prielnic 
îmbrățișărilor la Berlin (fotografia nr. 4) decît la Paris 
(fotografia nr. 5).

Cupidon e același pretutindeni. Micul zeu rezistă cu 
succes campaniilor publicitare din lumea capitalului, care 
încearcă sa-i asocieze violența sau promiscuitatea. în 
goana după cîștiguri mari și rapide, editorii de cărți por
nografice, patronii de baruri cu strip-tease și producătorii 
de filme de aventuri erotice nu se dau înapoi de la pers
pectiva pervertirii fetelor și băieților ajunși la vîrsta dra
gostei. Dar cei mai muiți dintre acești tineri rămîn cre
dincioși marelui și veșnicului sentiment, rostit cu aceeași 
gravă înfiorare în indiferent ce limbă : „Te iubesc".



Un manuscris unic la Arhivele statului din Sibiu

Străbunii 
rachetei balistice

Diferite tipuri de „săgeți de foc" avînd (cum om spune azi) stabiliza
tori de direcție de tip Delta.

Rachetă cu trei trepte (stînga). în dreapta : o 
rachetă pentru un zbor dus ți întors.

La Arhivele statului din Sibiu se 
află un manuscris unic în felul lui, 
care pînă în prezent nu a fost supus 
unei cercetări aprofundate. Este 
vorba de un tratat de știință și teh
nică scris de trei autori între anii 
1400 și 1569. Deși autorii sînt diferiți, 
între cele trei părți ale manuscrisului 
există totuși o legătură nemijlocită. 
Prima pagină amintește de un ce
lebru alchimist care ar fi trăit în 
secolul al XlV-lea, Berthold Schwarz, 
iar manuscrisul se pare că a fost 
scris sub inspirația acestuia. In prima 
parte sînt enumerate rețetele fabri

cării prafului de pușcă din salpetru, 
care, după cum se știe, a revolu
ționat știința militară în Europa acelei 
vremi. Prepararea prafului de pușcă 
și a altor săruri, în condițiile unui 
laborator primitiv, este descrisă 
totuși într-un limbaj de înaltă ținută 
științifică pentru epoca respectivă.

In partea a doua sînt trecute în 
revistă diverse instalații de război, 
arme, tunuri de toate categoriile.

In fine, autorul celei de-a treia — 
și celei mai interesante — părți a 
manuscrisului, Connrad Haas, guard 
de artilerie din Transilvania, dă

umor
de peste hotare

— N-am avut curaj în le 
spun co nu * ano în bazin .-



sfaturi privind realizarea și experi
mentarea unor rachete care să se 
ridice de la sine în înălțime sau să 
„alerge" înainte și înapoi pe pă
mântul neted.

Ideea construirii de rachete este, 
desigur, foarte veche. Am putea lua 
astfel în considerare „săgețile de 
foc" descoperite în vechime de chi
nezi, al căror secret a fost transmis 
prin filiera arabă în Europa, prin 
secolul al XIII-lea. Denumirea pro- 
priu-zisă de „rachetă" este însă fo
losită, se pare, pentru prima dată în 
lume în manuscrisul la care ne re
ferim mai sus : de ex. „Rachetten- 
stock" = aruncător de rachetă, 
„Feuer-und-Rachettenpfeyll" = ra- 
chete-săgeți de foc, sau „Feuer- 
spyss“=sulițe de foc.

Inventivitatea și imaginația prodi
gioase ale autorului au dat naștere 
unor proiecte de-a dreptul uimi
toare. Să nu uităm că acesta a 
scris și lucrat în condițiile epocii 
feudale, într-un moment cînd știința 
și tehnica se aflau la un nivel 
foarte scăzut Or, ceea ce uimește 
în mod deosebit la el este inge
niozitatea cu care reușește să re
alizeze rachete în trepte, prin îm
binarea reciprocă — principiu uti
lizat și astăzi. Rachetele descrise și 
probabil experimentate între anii 
1529 și 1555 au stabilizatori de direc
ție (azi an spune: de tip Delta), 
care amintesc — desigur în linii mari 
— pe cei din tehnica modernă. 
Autorul a reușit să experimenteze și 
rachete-proiectil având la bază un 
combustibil realizat din salpetru, 
sulf și cărbune amestecat cu rășini.

Manuscrisul de la Sibiu nu con
stituie numai o interesantă lucrare 
despre începuturile chimiei și fizicii 
moderne ci, după afirmațiile unor 
specialiști, pune și problema unei 
anumite priorități științifice și teh
nice. în adevăr, pînă la ora actuală 
se credea că cel dinții om de știință 
care a „proiectat" rachete de tip 
Delta a fost polonezul Semionovicz, 
care în anul 1650 — deci cu o sută 
de ani mai târziu decât autorul sus
menționat — și-a scris cartea sa 
„Artis Magnae Artilesriae", apărută 
la Amsterdam.

Iată însă că manuscrisul sibian, 
rămas timp de patra veacuri necu
noscut, aduce o nouă lumină asupra 
condițiilor în care s-a născut o altă 
Ars Magna — „arta" rachetelor.

Prof. Nicolae NI ST OR 
șef al Arhivelor statului—filiala

Sibiu

PRIMA CORABIE COMERCIALĂ ROMANEASCĂ
începutul cert al navigației 

noastre comerciale maritime 
îl constituie apariția, acum 
131 de ani, pe apele Mării 
Negre, a vestitei corăbii Ma- 
rița, care a fost construită pe 
malul Dunării, lingă Giurgiu, 
de hatmanul Alecsandru Vi- 
lara și, după cum spune chiar 
el într-o întîmpinare către 
Domnie : „a fost aruncată în 
apă în luna septembrie 1834, 
împodobită cu bandiera cea 
privileghiată, hărăzită rumâ
nilor prin făcătoarea de bine 
mijlocire a domnitorului Ale
xandru Ghica". „Binefăcătoa
rea mijlocire" despre care este 
vorba se referă la interven
țiile făcute de domnitor pe 
lingă sultanul Mahmud al doi
lea al Turciei, pentru recu
noașterea dreptului Principa
tului de a avea o flotă co
mercială proprie, care să na
vigheze pe Dunăre și pe mări 
sub pavilion național. Recu
noașterea a fost făcută prin- 
tr-un hatișerif dat de sultan 
în luna octombrie 1834, care 
hotăra : „să dă, la corăbiile 
cele neguțătorești (ale Vala- 
hiei) steag cu fața galbenă și 
roșie, avînd pe dînsul și stele 
și la mijloc pasăre albastră 
cu un cap, iar la cele ostă
șești un alt steag, cu fața 
roșie, albastră șl galbenă, a- 
vlnd șl acesta stele și pasăre". 
Hatișeriful, care este publicat 
in întregime In „Buletin, ga
zetă oficială" din 14 octom
brie 1834, precizează că aces
te steaguri se dau la cererea

...în lupta cu furtuna, la 
ducere, am pierdut o 
pînză„. 

domnitorului ; deci, paternita
tea combinației celor trei cu
lori din drapelul nostru de 
astăzi revine lui Alexandru 
Vodă Ghica. (Menționăm însă 
că așezarea acestor trei culori 
în forma în care ni s-a trans
mis și se păstrează în drape
lul de stat al patriei noastre, 
o datorăm revoluționarilor pa
șoptiști, în frunte cu Cost ache 
Negri.)

300 CHILE MARI DE GRlU 
IA ECSPORTARISIRE

După aruncarea corăbiei la 
apă, hatmanul Vilara cere 
domnitorului aprobarea ca 
Marița să plece „în prima sa 
plutire pe mare spre Constan- 
tinopol, încărcată cu grîu, 
pentru începerea comerțului 
nostru cu acea capitală, din- 
tr-acest blagoslovit rod al Va
lahii. Aceasta fiind însă po
prit, rog plecat pă înălțimea 
Voastră ca, dacă să poate face 
o ecsepsie pentru întîia co
rabie ce să vede în țară, să 
binevoiți. Prea înălțate Doam
ne, a porunci să mi se dea 
trebuncioasele porunci dă slo
bozenie la 300 chile mari (de 
grîu) de care mă încredințează 
căpitanul că este încăpător 
acest vas". (1. Cojocaru : Do
cumente privitoare la econo
mia Țării Românești, vol. II, 
Ed. științifică).

Domnitorul Ghica socotind 
„cu deslușire că ieșirea în 
mare a acestei corăbii rumâ- 
nești este de mare folos sta
tului, căci îndată s-ar și în
ființa și s-ar întemeia pentru 
totdeauna privileghiul marinei 
comerțiale a Valahii", a apro
bat cererea lui Vilara „numai 
cu băgare de seamă la cîtimea 
griului cerută la ecsportarislre, 
să nu aducă lipsă în Princi
pat". Și astfel, corabia Marița, 
încărcată cu cele 300 chile 
mari de grîu, a plecat în pri
ma sa cursă, de la Brăila 
spre Constantinopol, la 5 de
cembrie 1834.

„Mergi corabie, mergi de 
arată Europei culorile Româ
niei ; mergi a-i duce bogățiile 
solului nostru și a-i cere lumi
nile sale ; mergi de vizitează 
Italia, Francia, Ispanla...", spu
nea Cezar Bolliac, la plecarea 
corăbiei Marița, iar într-o 
poezie :

,,Corabie frumoasă ! Te du, 
ie du, grăbdște I 

Pe țărmuri depărtate aleargă, 
prevestește, 

Că lesne-așa nu moare
un neam ce a trăit ; 

Că tirania poate un om să 
prăpădească, 

Dar viața unei nații nu poate 
să 31010806.“

Cele 300 chile mari de grîu 
încărcate pentru ecsportarislre 
de Vilara însumau cam 2 500 
de saci în greutate totală de 
150 000 de kg, deci în zilele 
acelea trebuie să fi fost cel 
puțin 250 de care înșirate pe 
malul Dunării, la Brăila, lîngă 
corabie, așteptînd să fie des
cărcate.

18 ZILE DE LA SULINA 
LA CONSTANTINOPOL

Jurnalul de bord al primei 
călătorii făcute de Marița, de 
la Sulina la Constantinopol și 
înapoi, se află, în original, la 
Arhivele statului. Are 14 file, 
scrise în limba italiană de un 
anume Giorgio Bresco, după 
cît se pare pilot al corăbiei. 
Din aceste file aflăm că Ma
rița a navigat de la început 
sub comanda căpitanului Ioan 
Cristescu „supus și născut în 
Valahia". Călătoria pe mare 
a început din portul Sulina, 
simbătă 7 decembrie 1834, di
mineața, cu toate pînzele sus, 
cu destinația Constantinopol. 
Și a mers, și a mers corabia... 
două zile și două nopți, pînă 
la capul Caliacra, unde, din 
lipsă de vînt, a stat în voia 
valurilor o săptămînă întreagă. 
O furtună a plimbat-o apoi 
încoace și încolo încă o săp
tămînă, adică pînă în dimi
neața zilei de 25 decembrie, 
cînd a intrat, în fine în por
tul Constantinopol.

Din motive pe care Bresco 
nu ni le povestește, Marița a 
stat la Constantinopol cinci 
luni — poate pentru reparații. 
La 16 mai 1835 o aflăm ple
cată spre patrie, încărcată cu 
orez și cu cîțiva călători. Face 
o escală în portul bulgăresc 
Anchialo (lîngă Burgasul de 
astăzi) unde încarcă butii cu 
vin și pleacă mai departe. 
După o zi de navigare cora
bia este surprinsă de o fur
tună mai năprasnică decît a- 
ceea de la ducere. Marinarii 
se luptă eroic pentru a o 
menține pe linia de plutire, 
dar în cele din urmă se pare 
că totul este pierdut și că în 
afară de rugăciunile către cel 
de sus nu mai este nimic de 
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...cu toate pînzele sus am plecat la 7 decembrie 1834 
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făcut. Se găsește totuși o so
luție : să se arunce în mare 
butiile cu vin, pentru ușura
rea corăbiei. Neguțătorii se 
opun, călătorii se alătură pla
nului căpitanului și în ceasul 
al doisprezecelea pîntecoasele 
butii cu bunătate de vin sînt 
aruncate peste bord. Cu pre
țul acesta corabia a fost sal
vată și a putut ajunge, la 5 
iunie 1835, Ia Sulina, cu toate 
pînzele zdrențuite și scîrțîind 
din toate încheieturile.

ALTE TREI CCRÂ8II 
ROMÂNEȘTI

Patru ani mai tîrziu numele 
corăbiei Marița apare în re
gistrele portului Brăila — la 
28 martie 1839 — printre alte 
nave sosite de la Țarigrad. 
Și o dată cu ea se mai aflau 
atunci în port, „sub bandieră 
românească" bricul Dachia, 
bricul Sfîntul Dumitru și co
rabia Principele Alexandra, 
deci în anul 1839 flota co
mercială a Valahiei număra 
cel puțin patru nave maritime. 
Principele Alexandra adusese 
ceva marfă de la Constanti
nopol : un buriu de piper, 
zece cofe de măsline, zece 
vale de tutun și șase saci cu 
săpun. Celelalte trei corăbii, 
printre care și Marița, intra
seră în port „deșarte* — du
seseră, desigur, grîu la Con
stantinopol și turcii le trimi
seseră înapoi goale.

Bandiera corăbiei Marița, 
care, fără îndoială, a fost pri
mul steag comercial oficial ro
mânesc avîntat în apele inter
naționale, se află astăzi la 
Muzeul militar din București, 
înregistrat sub numărul 14 249. 
Este un steag mare din pînză, 
lung de 3,85 m și lat de 
2,25 m. Decolorat de timp, mai 
prezintă urme din care se 
vede că a avut două culori 
orizontale, in mijlocul steagu
lui se află un vultur albastru, 
cu o cruce în cioc și cu ari
pile deschise. în colțul de sus, 
din dreapta, are trei stele 
albe, cu cîte opt colțuri.

Ion MUNTEANU



Nu-i totul

DIRT-TRACKUL
cea mai spectaculoasa întrecere a motocicliștilor

Vă place motociclismul ?
Iată o întrebare la care o bună 

parte dintre dv. veți răspunde, poate, 
afirmativ. De altfel, cum se poate 
să nu-ți placă un sport în care 
vioiciunea întrecerilor, dinamismul 
duelurilor sportive te fac să trăiești 
emoții din cele mai tari ?

Motociclismul place și pentru ma
rea varietate de întreceri pe care 
le oferă. Cursele de viteză pe cir
cuit, de viteză în coastă, motocro- 
surile, trialurile, cursele cu obsta
cole, dirt-trackul sînt doar o parte 
din alergările care entuziasmează 
miile de spectatori. Cum dintre 
toate acestea dirt-trackul prezintă 
și unele curiozități la care se a- 
daugă avantajul spectatorului de a 
putea urmări întrecerile pe tot 
timpul desfășurării lor, cursele pe 
pista de zgură sînt urmărite cu in
teres și pasiune de un număr tot 
mai mare de spectatori.

Deosebirea principală dintre cir
cuitele de viteză și cursele de dirt- 
track constă în primul rînd în struc
tura suprafeței traseului de concurs, 
în timp ce la circuitele de viteză 
traseele sînt asfaltate sau pietruite, 
la cursele de dirt-track pistele de 
alergare sînt acoperite cu zgură, 
nisip sau chiar cenușă. De aseme
nea, în timp ce traseele circuitelor 
de viteză pot avea 4, 5, 8 sau chiar 
mai multe viraje (stînga și dreapta), 
pista unei curse de dirt-track pre
zintă doar două turnante (ambele 
pe stînga).

în ceea ce privește tehnica aler
gării, și aci se pot observa unele 
diferențieri. 'La un circuit de viteză 
alergătorul trece prin viraj, cînnind 
la stingă sau la dreapta, după cum 
este sensul turnantei, cu motocicleta 
aplecată înăuntrul virajului. în 
cursa de dirt-track, la virajul pe 
stînga alergătorul întoarce ghido
nul mult spre dreapta (!), astfel 
încît motocicleta pare frântă. Prin 
turnantă mașina trece complet în 
derapaj. Parcurgînd astfel virajul 

s-ar părea că motocicleta ar pierde 
din viteză. Inexact. Spre deosebire 
de circuitele de viteză, felul de a 
lua virajul în cursele de dirt-track 
permite motocicletei să se angajeze 
în turnantă cu motorul în plin. Aici 
totul depinde de tehnica conducă
torului și mai ales de felul în care 
știe să întrebuințeze piciorul gardă 
(la cursele de dirt-track piciorul 
sting, în viraj, este ținut în afara 
scării laterale, în spate sau înainte, 
și servește la restabilirea echilibru
lui mașinii). Pe linie dreaptă poziția 
alergătorului este identică cu aceea 
din circuitele de viteză.

La cursele de dirt-track atît e- 
chipamentul motocicletei cît și al 
conducătorului se deosebesc de ce
lelalte echipamente folosite în alte 
întreceri motocicliste. Mașina sufe
ră ” modificări aproape radicale. Ca
drul, de pildă, este construit astfel 
încît distanța dintre axele roților 
este cu mult mai mică decît la mo
tocicletele obișnuite. La furca din 
față este montată o geantă de 22- 
23 țoii, în timp ce la cea din spate 
una de numai 19 țoii. Aceasta face 
ca motocicleta să fie mult înăl
țată în partea dinainte. Cauciucul 
roții din spate (care face tracțiunea) 
este dințat întocmai cum sînt ca
uciucurile utilizate la întrecerile de 
motocros.

între șa și rezervor mașina este 
prevăzută cu un fel de aparat care 
fixează piciorul drept de corpul 
motocicletei. Aparatul constă din- 
tr-un balot de fier, îmbrăcat în ca
uciuc, căruia i se dă forma picioru
lui conducătorului.

Dacă acestea sînt modificările ex
terioare aduse cadrului motocicletei, 
la motor modificările sînt și mai 
interesante. Așa, de pildă, cutiei 
de viteze i se lasă doar două vi
teze sau chiar un simplu mosor cu 
ambreiaj, căruia i se pot schimba 
pinioanele. Motorul are cilindrul și 
chiulasa confecționate din alumi
niu. Funcționează cu alcool, iar 

ungerea se face cu ricin, printr-o 
pompă de ulei care lucrează în cir
cuit Uleiul, o dată folosit, este a- 
utomat evacuat. Rezervorul pentru 
alcool suportă o încărcătură de a- 
proximativ 3 litri, care sînt consu
mați pe parcursul a numai 2 km. 
Ținînd însă seama că o motocicletă 
efectuează într-o serie cel mult pa
tru ture (1,600 km), cei trei fitri 
de alcool îi sînt suficienți.

în ceea ce privește modificările 
aduse corpului mașinii și motoru
lui pentru cursele de dirt-track este 
interesant de menționat adaptările 
speciale făcute motocicletelor cu 
ataș. La motocicletele cu ataș, da
torită unui sistem foarte ingenios, 
corpul mașinii se înclină în viraj 
simultan cu atașul. Cu ajutorul u- 
nui volan, partenerul din ataș în
clină atît atașul cU și corpul ma
șinii fără ca el să se mai arunce 
în afara acestuia — în viraj — pen
tru a restabili echilibrul mașinii. 
Datorită sistemului amintit, condu
cătorul, în viraj, își pierde rolul pe 
care în mod obișnuit îl are la cele
lalte genuri de întreceri, rămînînd 
complet la dispoziția partenerului.

Este regretabil faptul că între
ceri ale atașelor, hi cursele de dirt- 
track, nu au fost preluate și de că
tre sportivii noștri. Ele ar reprezen
ta un plus de atracție pentru ma
rea masă a spectatorilor.

Echipamentul sumar al mașinilor 
de dirt-track, modificările aduse 
motoarelor, ca și inovațiile de tot 
felul pe care le observăm la aceste 
motociclete nu sînt altceva decît o 
adaptare a mașinilor respective Ia 
condițiile speciale de concurs, fă
cute în scopul de a obține o viteză 
sporită. Toate acestea în ciuda tra
seului scurt, a structurii neobișnuite 
a suprafeței pistei (zgură) și a celor 
două viraje care reclamă parcurge
rea lor în derapaj.

G. ȘTEFĂNESCU

zâpada...
Oare membrii Federației int 

ționale de schi, întruniți în ac 
vară la Mamaia, n-ar fi prefera 
sezonul estival, să fie dirigu 
schiului nautic decît ai celui al 
Pentru că decorul neîntrecut al r 
soarelui și litoralului românesc 
ademenitor chiar și pentru pasic 
iernii și zăpezii. Iar schiul, 
forma sa mai tînără — pe ap 
se oferă, generos, iubitorilor să 
vara.

Schiul nautic și cel pe zăpad 
aseamănă și se completează, ; 
totuși deosebiri specifice. Prima 
globează, ca și confratele său 
vîrstnic, probele de concurs, 
mul și săriturile. Mai are însă 
disciplină specifică denumită 
guri , care poate fi comparată 
curînd cu patinajul artistic, da 
grației și dezinvolturii exerciț 
Schiul nautic este și nu este spoi 
dividual, pentru că sportivul est 
morcat de o ambareație cu aju 
unei corzi. Viteza se datorește 
nu atît măiestriei sale, cît p 
motorului ambarcației.

Și pentru că slalomul naut 
adăugat probei sale coarda de 
țiune, parcă pentru a se disculpa 
de omonimul său alpin, a rent 
în compensație, la un schi. O 
deci se susține pe un mono-schi, 
ritura schiului nautic tinde să se 
partă de tracțiunea corzii, dai 
unui lung și energic viraj înaint 
lansare, care sa-i asigure schio 
o viteză mai mare decît cea a b 
permițîndu-i acel zbor planat, 
corpul aplecat înainte, similar si 
rilor cu schiurile de pe trambul 
înzăpezite. Acest moment consti 
de altfel, punctul nevralgic al pn 
de el depinzînd atît lungimea 
turii cît și buna ...amerizare a s< 
rului.

Schiul nautic este practicat 
multe țării, avînd în prezent 15 
lioane de adepți în întreaga 1 
S-au făcut sugestii că acest spoi 
fie inclus printre probele olim; 
Schiorii nautici (bărbați și femei) 
clasificați, anual, pe baza perfon 
țelor lor, într-una din cele 4 serii 
clasamentului internațional pe 
Uniunea mondială a schiului n 
îl alcătuiește pentru fiecare d 
plină : slalom, figuri și sărituri, 
slalom ^de pildă, clasificarea în 
ria I bărbați presupune atingerea 
viteze de 57 km/h, iar în ultima s 
viteza de 4S km/h. La proba de 
turi-bărbați, schiorii nautici trebui 
obțină 37 m pentru clasificarea 
seria superioară a grupei, iar în 
inferioară 20 m. La slalom fe 
clasificarea în seria I necesită vi 
de 54 km/h. în acest an, campior 
european se va desfășura la Bar 
(Spania), cel mondial în Australia 
criteriul tineretului la Viareggio ( 
cunoscut și ca gazda anuală a fc 
liștilor juniori, întruniți aci la 
turneu internațional).

Acest sezon estival a adus și 
țara noastră o demonstrație de 
nautic. La două săptămîni după 
au concurat în probele alpine d< 
Valea Albă din Bușteni, schiorii 
tri fruntași Cornel Tăbăraș, Gheoi 
Bălan și Kurt Gohn și-au do\ 
măiestria pe pîrtia lacului buci 
tean Herăstrău. Se pare că difer 
de temperatură și de mediu nu 
deranjat, așa încît demonstrația h 
fost gustată de publicul spectator.

De, unde se vede că în schi 
pada nu-i totul...

P . SLAVE!

COPERTA NOASTR

Fotografie de S. STEINE
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APA TRECE...

'inovat e „michimausul"...
‘are greu de crezut 
d spunem că o excursie 
cută a fost întreruptă 
.. păpușa pe care am 
at-o să se zbenguie, 
nată de geamul din 
te al autoturismului 
itru.
'e legătură există în- 

păpușă și întreru- 
ea excursiei ?
ntr-adevăr, ce legătură ? 
,Am vrut sa depășesc 
menționează în decla- 

ia sa cetățeanul M. P.
o căruță încărcată cu 

în față, drumul era 
er ; în spate n-am putut 
mi dau bine seama 
itru că în oglinda re- 
vizoare nu-mi apărea 
:ît păpușa și pachețel» 
care soția le așezase la 

imul din spate. Cînd 
am angajat în depășire.

simțit o lovitură pu
nică în spatele autotu- 
nului meu..." 
’resupunerile nu-și au 
tul. Este vorba de un 
ddent de circulație, 
^auza ? Imposibilitatea 
a te asigura la depă- 

î datorită obstruării su- 
ifețelor normale de vi- 
i li ta te anume create de 
istructorii automobilelor 
>deme.
Efectele aproape că nici 

mai trebuie să fie co
ntate : pagube mate
le, răniri și... păreri de 
i.
3md faptul s-a consu
lt, degeaba îți pare rău. 
t plus de atenție și grijă 
fi fost suficient pentru 
nimic rău să nu se 

împle.

★

lizibilitatea pentru un 
nducător auto este ca 
rul pentru un scafandru, 
luțiile adoptate de con- 
uctori pentru a crea un 
np de vizibilitate cît 
ii larg la autoturisme

seama, în general, de 
scificul actualelor con- 
;ii de circulație rutieră. 
A.tîta doar că unii con- 
cători auto, manifestînd 
obism sau — în cel mai 
n caz — o crasă lipsă 
gust, își împopoțonează 

tomobilele în cele mai 
strașnice moduri : lipesc 

geamuri diferite eti- 
ete al căror conținut de 
alte ori nici nu-1 în- 
!eg, atîmă la parbriz și 
geamul din spate dife- 
e păpușele-mascotă (deși 
amul din spate este și 
a în parte obstruat, de 
i 2-3 pasageri) sau de- 
»zitează pachete, serviete, 
ine, poșete etc.
Conducerea unui auto- 
»bil astfel „pavoazat"

devine greoaie și lipsa de 
vizibilitate poate duce la 
accident.

Și să ne punem între
barea : la ce folosesc pă
pușile atîmate la parbriz 
și la geamul din spate ? 
La ce folosesc abțibildu-

automobil în cantitate su
ficientă, cu atît mai puțin 
nu este recomandabil ca 
noi s-o micșorăm arti
ficial.

Referitor la pasagerii din 
spate : nici unul dintre ei

rile „trase" din belșug pe 
geamuri ? Căci — este si
gur — gusturi rafinate 
nu trădează... Atunci, jos 
cu ele !

în timpul conducerii 
avem nevoie de vizibilitate, 
de cît mai multă vizibili
tate. Dacă constructorii 
ne-au creat-o la fiecare

nu se va supăra dacă 
chiar de la plecare le 
vom spune să stea re- 
zemați de pernă, astfel ca 
noi, cei ce conducem, să 
putem vedea bine în spa
tele automobilului.

Ing. S. LUCIAN
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POVESTEA VORBEI

PĂDURE
Din lucrările științifice care studiază felul cum se 

schimbă sunetele aflăm că în cuvintele românești de 
origine latină l s-a schimbat în r dacă era precedat și 
urmat de o vocală. Un alt tip de schimbare e inversarea 
poziției sunetelor : x ia locul lui y și y ia locul lui x 
(cu x și y am simbolizat două sunete oarecare). Se xa 
spune că astfel de reguli îi privesc numai pe specialiștii 
în știința limbii, dar cunoscîndu-le vom vedea ime
diat că obținem informații de un interes mult mai ge
neral. Iată, de pildă, istoria cuvîntului pădure : pentru 
a descoperi originalul latin, înlocuim pe r cu I (cuvîntul 
devine pădule) și inversăm pozițiile lui d și l ; ajungem 
astfel la palude. Dacă mai știm că ă provine aici din 
a, căpătăm imaginea denumirii latine : palude.

Interesant nu e atît faptul că, grație cunoașterii regu
lilor de modificare a sunetelor, am aflat din ce provine 
pădure, ci constatarea că pădure se trage dintr-un cu- 
vînt latin (palude) care însemna „mlaștină". (De la 
palude derivă paludism, boală răspîndită în regiunile 
mlăștinoase.) Filologia ne procură astfel o informație de 
ordin istoric : bălțile pe care le-au găsit în Dacia colo
nizatorii romani erau bogate în vegetație, erau împă
durite. Numai această asemănare dintre o pădure și un 
ținut mlăștinos poate explica de ce romanii le-au denumit 
inițial cu același cuvînt. Dispunem și de alte surse de 
informare, care întăresc cele de mai sus : se cunosc, de 
exemplu, basoreliefuri sculptate în antichitate care arată 
că în epoca colonizării romane bălțile dunărene erau 
împădurite.

Pe meleagurile noastre palude capătă deci sensul 
„pădure dintr-un ținut mlăștinos", apoi „pădure" în 
general, indiferent de umiditatea solului. Pentru noțiunea 
de „baltă", românii au recurs mai tîrziu Ia cuvinte 
slave (baltă, mlaștină, mocirlă).

Sortn STATI

ȚURȚUR ICĂ

Gh. CHIRiAC

W
 ORIZONTAL (Apa trece) : 1) Lupi de mare 

— Zeul mărilor imense, părintele fluviilor. 2) 
Lac cu proprietăți curative în Bărăgan — Zeița 
mării, soția lui Neptun. 3) Suprafețe de teren în 
formă de trepte, rezultate ale acțiunii de erodare 
a apelor — Măr — Zeiță feniciană, protectoarea 
amorului. 4) Oțet (reg.) — Incursiune — Prelins. 5) 
Strîmb (mold.) — Fructe — Macină, acționată de 
aburi, de vînt sau de apă. 6) Țese 1 — Pasăre 

fi B JIBL ^6 mare, asemănătoare cu pescărușul — Nu mai 
•Jp mult 7) Insule formate în mările calde din

resturi de corali — Găzduiește lacul vulcanic 
||| Ana — Diminutiv feminin. 8) Cele ale alba

trosului sînt albe cu vîrful negru la extremitățile 
aripilor — Bucolic — Costică Negrea. 9) Butoaie pe roți cu care se 
căra apa (od.) —■ Plase pescărești — Distanțată. 10) „Dunărea albastră" 
— Plasă de prins pește (pl.) — Ambarcații sportive cu pînze. 11) Dor 
— Epoci —- Canal între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. 12) Carie ! 
— Localitate pe coasta Suediei — Corabia argonauților — Eribiu. 
13) Marea care scaldă țărmul Dalmației — Strîmtoare între Zeelanda și 
Suedia. 14) Locuitori din Peninsula Iberică — Rîu în Africa — Liniște ! 
— Apa din basme. 15) State — Locuință construită pe piloni în 
mijlocul unui lac — Teze ! 16) Rîu și cap în Peninsula Iberică —
Chiuitură — Toc de piele (neologism) — Băutură caldă. 17) Țară pe
țărmul Mării Nordului — Teren udat artificial. 18) Apariție— Reuniunea 
boxerilor — Gîrlă de chefali. 19) Tălpi de sănie — Pe (od.) — Ion
Kirițescu. 20) Teo ! — A băut prea mult (fem.) — Posezi — Rezistent.
21) Păcăliți (fig.) — Mare amatoare de apă (dim.) — Plantă cerealieră 
etiopiană. 22) Livadă (Tr.) — Sînt în stare — Obstacol în calea apelor. 
23) Poetă română, autoarea poeziei „Insula scufundată" — Oraș la mare 
— Vapoare. 24) Băi publice la romani — Roșie, Galbenă, Neagră și 
totuși albastre — Vas mare pentru fiert apa.

VERTICAL (Pietrele rămîn) ; 1) Jasp — Cuptor în care se
arde piatra de var — împietrit. 2) Piatră semiprețioasă — încăperi — 
Autorul basmului „Floarea de piatră" — Piatra-Neamț (pl.).3) Masivul 
muntos în care se află „Pietrele Doamnei" — Piatră semiprețioasă (pl.) 
Piatră... zburătoare — Stea. 4) Dare (od.) — A scris piesa „Piatra din 
casă" — Locuitori $i Arabiei — Nicu Marinescu. 5) Nun — Cu vîrf 
(fem.) — Orificii nazale — Garnisite cu pietre prețioase — Scriitor 
clasic american. 6) Fiul Haosului și al Nopții (mit.) •— Dînsele — 
Cutie ! — Simplu, naiv — Insulă grecească vestită din antichitate prin 
carierele de marmură. 7) Soarele piramidelor — Susține vița — 
Subtilă, fină — Neliniștit. 8) A se întări ca piatra — Blocuri de piatră 
cărate de ghețari — Alta piatră semiprețioasă — Din topaz 1 9) Con
strucție de piatră, de lemn, de fier sau din pontoane peste o apă — 
Sistem de detectare radio (pl.) — De florile mărului (pl. fem.) — Fără 
greutate. 10) Unitate de rezistență electrică — Flori de piatră folosite 
ca ornament — Vîrf stîncos (fig.) — Șopron — Stele. 11) Cai ! — 
Pavate cu pietre sau asfaltate — Arme ale jocurilor copilăriei cu 
care se aruncă la distanță pietre — Căzut. 12) Morală — Cărei 1 — 
Numele asiatic al fluviului Obi — în piatră ! — Frig de crapă pie
trele — Avocat (abr.). 13) Loc pietros și nisipos, ars de soare unde 
nu crește vegetație — A fost păcălit de Cibela, dîndu-i să înghită o 
piatră învelită în scutece în locul lui lupiter (mit.) — Construcție 
secundară ce ține de o clădire — Oraș legendar pe Eufrat. 14) „...de 
argint" numit și piatra iadului (pl.) — Acela — în șuvoi î — Literă 
chirilică — Țesătură de mătase. 15) Localitate în S.U.A. — împietrită — 
Fruct pietros. 16) Parte a sîngelui — Bolovan mare de piatră — Rocă 
argiloasă dură — Faraonul egiptean în cinstea căruia s-a ridicat pira
mida a doua.

Cuvinte mai puțin cunoscute : ISTAR, NATRA, SUND, TIN, AJO, 
TEF, EREB, LUD, OHAM, IAG, IVA, ETI, OTAS.

Dumitru iACOBESCU
Dezlegarea focului .ARBORI", apărut în nr. trecut

ORIZONTAL : 1) ABATAJE — SCORBURA. 2) BANANI — ACAJU 
— LAN. 3) ACAT — CABANA — TISE. 4) TANIN — RAIA — 
DOSIT. 5) INA — UTAN — LIE — ENA. 6) Z — SICOMOR — 
OFT — A. 7) AP — CENUSAR — RAR — P. 8) LAUTAR — DE
SIȘURI. 9) CODRU — ISANOS — BUN, 10) OPRIRI — ACERACEE. 
11) CAI — INIMI — BRAD — M. 12) ORAS — CRINA — ELENA. 
13) T — NAS — ANINE — INEL. 14) IA — ACANT — ACONITI. 
15) ETERIC — ARȚAR — EON. 16) RUG — REZ — AORTA — TI. 
17) I — ACT — EMULI - DAI. 18) ALO — AFIS — ȘVAB — F. 
19) STEJARIS — PALMIER. 20) AA — ISER — PARA — ASA. 
21) L — ATAC — BUCEGI — ES. 22) COPAC — TUIA — ALUNI. 
23) IBI — HERCULE — ASIN. 24) MĂSLINI — TAMARINI.

in
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evoluția chirurgiei de-a lungul vremii ?“ WII■ W' RI *«i V k
)ean MATEI

Tîrnâveni
Răspunde conf. dr. WLIU GHELERTER, de Ia catedra de 

Istoria medicinei de pe lingă Institutul de medicină și farmacie 
din București.

Practicile chirurgicale au precedat apariției celorlalte activi
tăți medicale : ajutorul dat în caz de răniri, de fracturi și lu- 
xații, asistența femeii la naștere etc. sînt cunoscute din cele 
mai vechi timpuri ale omenirii. S-au descoperit din aceleași pe
rioade preistorice o serie de cranii trepans te : operația, care 
se făcea cu cuțite de silex (cremene) sau de obsidian (piatră 
vulcanică), avea un scop mistic, dar probabil încerca să tra
teze și unele traumatisme craniene ; astfel de cranii trepanate 
s-au găsit și pe teritoriul țării noastre.

Marele medic al antichității, Hipocrat (sec. V î.e.n.), de
numit „părintele medicinei", a lăsat în scrierile sale date pre
țioase asupra tratamentului fracturilor, luxațiilor și al unui 
număr de afecțiuni chirurgicale ; a descris și numeroase instru
mente chirurgicale, multe asemănătoare celor de astăzi. (Și 
vechii egipteni, chinezi, indieni ș.a. au avut o chirurgie dez
voltată.)

în tot decursul antichității și Ia începuturile evului mediu, 
medicul era și chirurg. însă dominația bisericii catolice în 
Europa în timpul evului mediu desparte chirurgia de medicină, 
papalitatea interzicînd călugărilor și preoților-medici efectuarea 
intervențiilor chirurgicale. Chirurgia nu putea să fie practicată 
decît de bărbieri-chirurgi și de chirurgi fără studii speciale, 
ceea ce a dus la o gravă ramînere în urma. Această situație 
a dăinuit pînă Ia începutul secolului al XIX-Iea. (în timpul 
Renașterii, progrese însemnate în domeniul nostru se datoresc 
francezului Ambroise Pare, ridicat și el din rîndurile bărbierilor- 
chirurgi.)

Două mari descoperiri au determinat dezvoltarea chirurgiei 
începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-Iea : anes
tezie generală (1846) și antisepsia (1847), adică dezinfectarea 
instrumentelor, a plăgilor operatorii și a mîinilor chirurgului cu 
o soluție de acid fenic. Curînd se trece la asepsie, adică la 
evitarea microbilor prin sterilizarea instrumentelor, a halatelor 
și a materialului de pansat care vin în contact cu cîmpul 
operator.

Aceste două descoperiri fundamentale au permis desfășurarea 
intervențiilor chirurgicale tot mai complexe pe un bolnav liniștit 
și evitarea supurațiilor postoperatorii, care dădeau o enormă 
mortalitate. Chirurgia se dezvoltă tot mai mult. De Ia chirurgia 
de exereză (de scoatere a părților bolnave) s-a trecut treptat 
la o chirurgie fiziologică (care tinde să corecteze unele funcții 
tulburate ale organismului) și la o chirurgie plastică și repara
toare. în timpurile noastre, descoperirea antibioticelor, a meto
delor modeme de anestezie și de reanimare, noile cunoștințe 
obținute în fiziologie, fiziopatologie etc. au adus progrese ex
traordinare în chirurgie. La congresul chirurgilor francezi din 
1964, prof. A. Sicard a afirmat că, în ultimele două decenii, 
chirurgia a suferit mai multe transformări decît în cele două
zeci de secole precedente.

CHIRURGIEI

GAUDEAMUS* 
IGITUR

„Am auzit vorbindu-se— în sport — despre culturism. Despre◄ CE ESTE 
ce-i vorba * 1

Nicolae ZELEZNICOV 
str. Sălciilor 17 A, lași

Răspunde VICTOR BANCIULESCU, ziarist sportiv.
Doua elemente au concurat la crearea culturismului. în 

primul rînd necesitatea de a pune ordine în multiplele „sis
teme" particulare de educație fizică tinzînd — potrivit pros
pectelor — să asigure o dezvoltare corporală armonioasă. Citi
torii mai vîrstnici își vor aminti desigur de o seamă de cărțulii 
promițînd cititorilor musculaturi herculeene, cărți ce purtau cel 
mai adesea titlul „Sistemul meu..." în al doilea rînd apare in
tenția (lăudabilă) a cercurilor halterofile de a feri sportul lor 
de comparația neplăcută cu exhibițiile de bilei și cu așa-zisele 
concursuri de pur cabotinaj pentru titlul de „Mister Univers" 
sau „Apolo". De altfel, din aceste cercuri provine și titulatura de 
astăzi a organismului mondial : „Federația internațională de 
halterofil ie și culturism". Printre altele, scopul culturismului 
a fost să demonstreze că musculatura dezvoltată nu este in
compatibilă cu frumusețea (prea se făcea haz de conformația 
disproporționată a unor ridicători de greutăți). Așa s-au născut 
concursurile, ba chiar campionatele mondiale pentru titlul de 
cel mai frumos atlet. în afara probelor fizice (ridicări de hal
tere, genuflexiuni, sărituri în lungime fără elan), candidați! 
trebuie să se supună și unor probe de suplețe și mai ales de 
ținută. Nu e de mirare că Tommy Kono, fost campion olimpic 
și campion mondial dc haltere, a deținut trei ani la rînd și 
titlul de cel mai frumos atlet.

Culturismul este un sistem de exerciții cu greutăți sau haltere 
destinate tuturor grupelor de mușchi. Antrenamentele, împăr
țite în patru cicluri, urmăresc treptat : mărirea masei nius- 
culare, o mai bună reliefare a mușchilor, creșterea maximă 
a masei și a forței musculare, specializarea în funcție de parti
cularitățile individuale (unii au bicepșii nedezvoltați, alții 
mușchii pectorali etc.). întreg acest sistem duce în final la 
formarea unui corp bine proporțional, frumos, puternic, armo
nios dezvoltat. Ia un aspect exterior elegant, clădit pe un orga-

CULTURISMUL

CITITORII^ 
CĂTRE 

CITITORI

POȘTA NOASTRĂ^

nism sănătos.
Culturismul se practică de cîteva decenii mai ales 

(unde a luat naștere), S.U.A., Anglia, Italia și mai 
în Uniunea Sovietică.

în Franța 
de curînd

carnea„Am auzit că sînt unele balene care în afară de v.
grăsimea lor furnizează și alte produse foarte prețioase. Care
sînt ele

tre«BALENA
Vante AMBROZIE 

str. C. A. Roseiti 14. Hunedoara 
fi Troian BUCUR 

»tr. Carpin 41, Ploiești

FURNIZOARE
DE PARFUM

Răspunde Ing. GH. I. GHELASE, ihtiolog.

Cea mai mare balenă este jubarta (Balaenoptera sibbaldii) 
care atinge peste 30 m lungime. De talie mai mică (20 m 
lungime) este cașalotul (Physeter catadon) sau balena cu dinți 
(Odontocete) răspîndite în Oceanele Atlantic, Pacific și Indian. 
Cașalotul se caracterizează prin dezvoltarea enormă a capului, 
care reprezintă circa 1/3 din lungimea totală a corpului. în 
partea posterioară a corpului se găsesc niște cavități pline cu 
o mare cantitate de lichid uleios, aproape fără miros și gust, cu 
aspect albicios-vîscos. Acest lichid, din cauza grăsimii ce con
ține, se sleiește ușor la temperaturi scăzute, solidifieîndu-se și

căpatînd un pronunțat colorit alburiu-strălucitor. Sub această 
formă, lichidul uleios din cutia craniană a cașalotului se 
apropie de consistența parafinei și a cerii de albine, cu un 
punct de fuziune de 40-50" C cînd poate fi ușor amestecat și 
folosit la fabricarea luminărilor. Așa se explică faptul că sînt și 
luminări care nu scot fum, tocmai pentru că în compoziția lor 
ceroasă se adaugă și materia primă furnizată de balenă — 
produs cunoscut sub denumirea lui populară de spermanțet. 
Sperm ante tul sau cetaceum, cum este cunoscut la farmacie, se 
bucură astăzi de o larga întrebuințare la unguentele cerate, 
mai ales sub formă de cetylalcool sau hexadecylalcool.

Alt produs al corpului cașalotului este ambra, o substanță 
mult apreciată și căutată în medicină. Totodată, ea constituie și 
o prețioasă materie primă folosită Ia fabricarea parfumurilor. 
Se găsește plutind pe mare, în bucăți, uneori, pînă Ia greutatea 
de 50 kg. Se crede a fi un fel de piatră de fiere a ani
malului și se prezintă ca o masa brună cu miros caracteristic 
plăcut, iar dacă este ținută mai mult timp în mînă, se în
moaie. Ea se topește la 603 C și are greutatea specifică 
0.908-0,920. Conține 13% ulei eteric (de ambra), multa gră
sime (ambraină) și acid benzoic. Tinctura ei alcoolică se 
întrebuințează ca esență pentru fabricarea celor mai fine 
parfumuri.

„Care este originea cîntecului studențesc Gaudeamus igitur ?"

Simona BUCUR
Lugoj

Răspunde EMIL MÂNU, critic literar, redactor la Editura 
muzicală.

Cunoscutul cîntec studențesc Gaudeamus igitur este o com
poziție goliardică, datînd din secolul al XIII-lea sau al XIV-lea. 
Poeții „goliarzi" erau studenți care rătăceau de la o univer
sitate la alta ; pentru existența lor materială scriau versuri pe 
care Ie însoțeau de cele mai multe ori cu muzică. Scrise în 
limba latină, într-o versificație care cultivă, spre deosebire de 
trubaduri, ritmul și rima, poeziile goharzilor sînt de obicei cîn- 
tece dc petrecere (uneori cu caracter licențios) tradițcînd bucuria 
de viață și satirizînd cu multă spontaneitate pe burghezi, bo
gătași sau nobili, pe preoți sau pe episcopi.

Gaudeamus igitur inițial ca melodie de chef a devenit Ia 
universitățile germane, în special Ia Heidelberg, un cîntec festiv
în cinstea maeștrilor și profesorilor. Este cunoscut mai 
refrenul :

„Gaudeamus igitur. juvenes dum sumus ! 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem.

Nos habebit humus,
Printre versurile cîntecului există 

fesurilor :

nos habebit humus...'
unul adresat direct

ales

pro-
Vivat Academia, vivat 

Universitatea din Heidelberg, unde
profesores !
s-a localizat istoric acest

cîntec, datează din anul 1386. Faima acestui centru universitar 
a rămas legendară prin viața plină de veselie a studenților 
și prin relațiile pline de umanism dintre profesori și studenți. 
Chiar azi cînd se vorbește de o frumoasă viața studențească 
se face apel Ia imaginea Heidelbergului de altădată. La ser
bările și petrecerile studențești de azi se mai cîntă cu entu
ziasm Gaudeamus igitur, care și-a păstrat toată prospețimea după 
sute de ani.

Următorii cititori doresc să corespondeze : Vasile Dumitru, 
Gh. Humială și Marin Stelea, studenți, Pitești, str. Mărășești 20, 
et. 2, ap. 1 : ilustrate ; Costel Negula, laminator, Hunedoara, 
str. C. A. Rosetti, bl. 49, ap. 8 : ilustrate ; Corina Cimponeriu, 
elevă, Lugoj, str. M. Eminc'scu 9 : cinema, ilustrate : Marcel 
Cucu, elev. Rm. Sărat, str. M. Kogalniceanu 7 : filatelie, ilus
trate ; Adrian Porcescu, profesor, Craiova, str. Brestei 15 : 
literatură, ilustrate ; Camelia Andone, operator radioficare. Foc
șani, str. Fatulescu 16 : muzică, cinema ; Dorina Stana, elevă, 
corn. Simileasca, m. Buzău : teme diverse, ilustrate : Andrei 
Negrea, Dumitru Blogu, C-tin Somănescu, mineri, Moldova 
Nouă, sir. 1 Mai 43, reg. Banat : ilustrate ; Elena Stanciu, 
Brașov, str. Podul lui Grind 10 : ilustrate ; Gina Buricea, Brăila, 
str. Halelor, bl. C„ sc. A, et. 1, ap. 2 : teme diverse ; Ion 
Constantinescu și Nelu Popescu, Timișoara, Căminul studențesc 
nr. 2, bd. Mihai Viteazul 1 : literatură, ilustrate ; Andrei Steac. 
medic, Turnu-Severin, str. Calomfirescu 106 : ilustrate ; Nicolae 
Smarandache, Băneasa, rn. Adamclisi : literatură, muzică, ilus
trate ; Elena Ciobanu, corn. Gîrla Mare, m. Calafat : litera
tură, ilustrate.

Aurel Devan, București. Obiceiul de a se trage un număr de 
salve de tun pentru a omagia o personalitate politică sau mi
litară, pentru a saluta un anumit eveniment etc. este tot atît 
de vechi cît de vechi este și praful de pușcă, mai vechi 
chiar decît armele de foc. Pentru că, după cum probabil știți, 
cu mult înainte ca praful de pușca să fi devenit cunoscut euro
penilor, el era cunoscut chinezilor, indienilor și altor popoare 
din Orient, care salutau diferitele evenimente și sărbători prin 
focuri de artificii.

Ion P. Popescu, Schitu-Golești, reg. Argeș. 1) în cadrul 
ciclului nostru „File din istoria spionajului4' — pe care îl con
tinuăm desigur — vom publica, cînd vom ajunge la perioada 
primului război mondial, și un material despre Matahari. 2) Orice 
cititor ne poate scrie tot ce consideră el că ar putea fi 
blicat ; în măsura în care cele scrise vor fi interesante, 
dite și corespunzătoare liniei și profilului revistei noastre, 
vor putea vedea lumina tiparului.

pu- 
ine- 
ele

Costel Chirindel, Timișoara. 1) O atare construcție nu 
prevăzută în planurile noastre apropiate. Dar, desigur, ea _  
este imposibilă. 2) Bineînțeles că șoselele noastre se moderni
zează din an în an tot mai mult și că, pe măsura dezvoltării 
transporturilor rutiere, se vor construi și noi șosele. 3) Labirinte 
se cunosc mai multe în istoria construcțiilor. Cel mai celebru, 
la care credem că vă referiți, este cel pe care legendarul arhi
tect, meșteșugar și sculptor din mitologia greacă,' Dedal, l-ar 
fi construit în insula Creta pentru regele Minos. Conform le
gendei, regele Minos l-ar fi închis pe Dedal și pe fiul acestuia, 
Icar, după terminarea construcției, în labirint. Tatăl și fiul și-au 
confecționat niște aripi din pene lipite cu ceară, cu ajutorul 
cărora* au evadat, zburînd. Despre Icar se spune că s-ar fi pră
bușit în mare, deoarece, înălțîndu-se prea sus, căldura soarelui 
*** . $ ceara aripilor ; Dedal însă, mai prudent, a
reușit sa ajungă cu bine în Italia sau Egipt. Dacă doriți să 
cunoașteți mai multe cu privire la acest mit, studiați orice lu
crare privitoare la legendele Greciei antice. 4) Vă mulțumim 
foarte mult pentru bunele aprecieri ; vom depune și de aici 
înainte eforturi pentru a face revista noastră cît mai interesantă 
și mai atractivă.

este 
nu

V. SILVIÂN



memento
a Un gen de disc (EXC-566) 

mai rar întîlmt : recitalul de cu
plete. De astă dată recitalul este 
susținut cu brio de Zizi Șerban. 
Se cîntă lucrări mai vechi din 
spectacole de revistă de mult ui
tate (poate pe nedrept) : Da nu 
cine știe ce3 Este, dar s-a isprăvit, 
Microbiștii și Sînt un copil din 
București. Există umor, muzică 
amuzantă, texte grase de... Mircea 
Crișan și texte mai slabe... de 
alții.

n Buna dispoziție provocată de 
ascultarea unui disc vesel ne face 
să propunem casei noastre de 
discuri continuarea editării unor 
asemenea înregistrări, ba chiar și 
mai mult, ne face să ne gîndim 
și la niște «elecțiuni (mai opera
tive însă) din spectacolele de re

vistă de succes. Chiar și scheciuri 
de felul celor interpretate de 
Radu Zaharescu în revista „Vese
lie la 174“.

■ Romanța românească este un 
gen aparte, oarecum melodramatic, 
oarecum lacrimogen, dar care... 
place. Există și cîntăreți specia
lizați (dacă se poate spune așa) 
în interpretarea romanțelor. 
Popularitatea de invidiat a Ioanei 
Radu atestă cele de mai sus. Dar 
și Dorel Liveanu ține ștacheta. 
Ascultați Te rog rămîi sau Erai 
frumoasă ca o primăvară și veți 
rămîne și dumneavoastră pe 
gînduri.

» Recital Mia Braia (titlul dis
cului de format mediu EDD-1 088) 
este dedicat unei soliste caro cu 
aui în urmă a înduioșat inimile 

unei generații ce nu depășise 
rumba, tangoul și foxul. Programul 
discului este alcătuit din „șla
gărele" unor ani în care generația 
ce astăzi dansează twist, surf, 

stop și alte hop-șa abia lua 
ființă. Ascultate acum — chiar 
și de cei interesați — cîntecele 
incriminate par niște fantome so
nore care se împiedică Ia fiecare 
pas în ritmurile contemporane., al
cătuind „universul" nostru de mu
zică ușoară și de dans. Trist ! Mai 
bine.,., twist Și nu numai de 
dragul butadei 1...

discul
a Printre premierele anunțate 

în curînd figurează MARȘUL A- 
SUPRA ROMEI, satiră cinemato
grafică la adresa fascismului mus- 
solinian, semnată de Dino Risi 
(Veneția, luna și iu, Bunica Sa
bella). Acțiunea se petrece ime
diat după primul război mondial, 
tn distribuție, doi reputați actori 
de comedie : Vittorio Gassman 
(Marele război) și Ugo Tognazzi.

a Cinematografia poloneză va fi 
prezentă pe ecranele noastre cu 
filmul lui Zbigniew Kuzminski,

cinema

BANDA. Aparențele unui film „cu 
gangsteri" sînt spulberate repede, 
în favoarea incursiunii psihologice 
în universul moral al unor tineri 
din zilele noastre.
' s O sumară privire asupra reper

toriului cinematografic al săptă- 
mînii evidențiază prezența îm
bucurătoare în acest sezon a ope
relor unui mare număr de regizori 
prestigioși : Michelangelo Anto
nioni (puternicul studiu psihologic 
STRIGĂTUL), Billy Wilder (spi
rituala comedie UNORA LE 
PLACE JAZUL), Elia Kazan (dra
matica evocare cu elemente auto
biografice AMERICA, AMERICA), 
Christian Jaque (o „capă și spadă" 
plăcută pe alocuri, LALEAUA 
NEAGRĂ) Jean Paul le Chanois 
(comedia agreabilă, DOMNUL).

» Multe vedete ale ecranului 
mondial sînt de asemenea pre
zente în filmele săptămînii : ÂÎida 

Miireitia Dare
(Domnul)

VallL Betsy Blair (STRIGĂTUL), 
Marilyn Monroe, Jack Lemmon, 
Tony Curtis (UNORA LE PLACE 
JAZUL), Jean Gabin, Liselotte 
Pulver, Mireille Darc (DOMNUL), 
Dany Saval, Louis de Fortes (UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI), 
Virna Lisi (LALEAUA NEAGRĂ, 
ROMULUS ȘI REMUS), Norman 
Wisdom (UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP).

a Salutăm reprogramarea „cen
trală" a unuia dintre cele mai 
frumoase filme din ultima vreme : 
ZIDUL ÎNALT, realizare a ci
neastului ceh Karel Kachyna. Este 
o incursiune poetică, fermecă
toare, în lumea gîndurilor și sen
timentelor unei fetițe de 11 ani, 
pe care ne-o relevase un alt film 
al aceluiași regizor. Griji.

s Amatorii de comedie au la 
dispoziție, în aceste zile, cîteva 
pelicule semnificative, pe un dia

pazon. comic larg : de la gagul 
burlesc din UN LUCRU FĂCUT 
LA TIMP pînă la satira DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚI!, de 
la „musical"-ul ÎNTÎLNIRE LA 
ISCHIA pînă la comicul de si
tuații din UN ȘOARECE PRIN
TRE BĂRBAȚI. Cele mai repre
zentative comedii rămîn UNORA 
LE PLACE JAZUL și, într-o mă
sură mai mică, DOMNUL. Ațra« 
gem atenția spectatorilor asupra 
a încă unei comedii, spirituale, 
vioaie, antrenante : CUM SE 
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE (cu 
Dany Saval), plăcută în acest 
sezon estival,

® Nu numai pentru că ne 
transportă în lumea zăpezilor, 
acum, In iureșul căldurilor tro
picale, recomandăm amatorilor do
cumentarul de lung-metrai A IX-A 
EDIȚIE A JOCURILOR OLIM
PICE DE IARNĂ.

■ O interesanta expoziție do
cumentară a organizat, cu prilejul 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Vasile Alecsandri, 
Muzeul Direcției generale a Ar
hivelor statului în localul său din 
str. Arhivelor nr. 2. Sînt expuse 
cărți ale poetului, ediții princeps 
autografiate, manuscrise, publicații 
pe care le-a condus sau la care 
a colaborat, fotocopii ale unor 
documente, iconografie, corespon
dență, serii de opere ale sale, 
cărți scrise despre el etc., care, 
împreună cu o seamă de extrase 
bine alese din scriitori, critici și 
istorici literari, no relevă o ima
gine destul de complexă și au
tentică a unor aspecte ale vieții 
și activității marelui poet» E un 
gest pios din partea muzeului 
arhivelor, prin care se tinde — 
după expozițiile similare închi
nate lui Eminescu și Creangă — 
a se instaura o tradiție demnă 
de laudă.

îl Un agreabil și impresionant 
volurn de Portrete și amintiri a 
publicat recent, la Editura pentru 
literatură, poetul, dramaturgul și 
prozatorul Victor Eftimiu. Adu- 
nînd toate aceste rînduri într-un 
volum (mai toate au fost pu

blicate anterior în presă) autorul 
contribuie astfel la mai buna cu
noaștere a unor figuri reprezen
tative ale culturii și artei noastre 
și, în parte, și străine. Autorul 
însuși va fi mai binecunoscut 
prin paginile autobiografice inse
rate aici.

B Columne se intitulează volu
mul cu care poetul Dragoș Vrîn- 
ceanu este prezent de cîteva zile 
în librării. Frumos tipărit la Edi
tura pentru literatură — ajunsă 
la o bună formulă de prezentare 
a cărților de versuri — volu
mul lui Dragoș Vrînceanu relevă 
un poet aflat la un stadiu ascen
dent al creației.

a Un nou volum, întitulat Ven
deta, tipărește la Editura tinere
tului prozatorul Petru Vintilă.

• O carte despre Unirea prin
cipatelor ne propun I. Vîntu și 
G. G. Florescu. Autorii relevă noi 
aspecte ale acestui act hotărîtor 
din istoria modernă a României. 
Incit, în lumina actelor funda
mentale și constituționale. Unirea 
prinde parcă un relief oarecum 
nou.

B Remarcabilă cartea lui V. Ro
man — Revoluția industrială în 
dezvoltarea societății (Editura știin

țifică) pentru modul serios, docu
mentat și complex în care sînt 
înfățișate lucrurile.

b Aurelia Zubi a făcut un real 
serviciu, cititorului punîndu-i la 
îndemînă, în traducerea sa, cartea 
Eugeniei Cotton — Cei patru 
Curie — care prilejuiește o lectură 
interesantă, o amplă cunoaștere a 
acestor oameni de seamă, o ini
țiere în tainele radioactivității.

B Recenta carte, Capitolul XXIII, 
de Radu. Nor cuprinde eveni
mente petrecute în veacurile... ce 
voi veni. Cartea se adresează 
mai ales cititorilor din cel de-al 
patrulea mileniu. Cu toate acestea, 
paginile ei pot fi gustate și de 
cei de astăzi prin nota inedită a 
lucrării, de antrenantă fantezie.

★
$ Potrivit unei statistici întoc

mite de UNESCO, 75 la sută din 
cele circa 400 000 de titluri de 
cărți care apar anual în lume se 
tipăresc îxi Europa și S.U.A. în 
Asia se publică numai 17 la sută 
din numărul total al titlurilor de 
cărți (deși continentul numără 58 
la sută din populația globului), 
iar în Africa doar 1 la sută din 
cifra mondială. UNESCO a lansat 

de curînd un nou program des
tinat să duca la creșterea editării 
și difuzării cărților în țările slab 
dezvoltate ale Asiei, Africii și 
Americh Latine.

W In cursul acestui an vor apă- x 
rea volumele șase, șapte și opt ale 
Enciclopediei istorice sovietice. 
Enciclopedia- va cuprinde studii 
închinate istoriei țărilor lumii din 
antichitate pînă în timpurile mo
derne, în Volumul șapte vor fi 
publicate circa 50 de articole de
spre partidele comuniste din 
diferite țări.

■ Moara lui Lewin, noul ro
man al lui Johannes Bobrowski, 
care a obținut recent premiul 
„Heinrich Mann" al Academiei 
din R.D.G,, e în curs de apariție 
Îuk editura franceză Seuîi.

B Asirtel Prosse, ultima carte a

cartea 

scriitorului american John Updike, 
este o culegere de pamflete și 
eseuri publicate de autor du-a 
lungul anilor în revista „The New 
Yorker". Articolele satirizează în
fățișări variate ale modului de 
viață american — de la defec
țiunile în funcționarea oficiilor 
poștale pînă la aspecte ce vizează 
Casa Albă.

b La Reggio Emilia a avut loc 
o conferință a oamenilor de li
tere italieni pe tema Cultura și 
îndatoririle politice. Conferința a 
fost organizată ca răspuns la ape
lul lui Jean-Paul Sartre de a se 
crea în Europa occidentală o 
mișcare de protest a scriitorilor 
împotriva agresiunii din Vietnam.

» Sub conducerea Iui Georges 
Emmanuel Clausier, un grup de 
critici literari din numeroase țări 
ale lumii au realizat lucrarea 
Scriitori contemporani — o trecere 
în revistă a întregii literaturi mo
derne din lumea întreagă. Sînt 
prezentați peste 2 800 de scriitori 
— celor mai importanți li s-au 
consacrat, articole substanțiale, ce
lorlalți — notițe biografice și bi
bliografice complete. Cîteva studii 
de sinteză sînt închinate principa
lelor curente literare contemporane.

B ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL... 
și cu Teatrul Național „L L. 
Caragiale", aflat la primul său 
spectacol estival la Teatrul de 
vară 23 August. Structura și con
flictul piesei ridică dificultăți pen
tru genul reprezentațiilor în aer 
liber.

K O FEMEIE CU BANI își jus
tifică mai bine prezența în reper
toriul lunii august. Spectatorii de 
pe litoral vor vedea sau vor re
vedea cu plăcere pe Carmen Stă- 
nescu și pe Dem. Rădulescu, pro
tagoniștii comediei lui J. B. Shaw.

B ULISE ȘI COINCIDENȚELE 
ie Mircea Șeptilici și Gh, Dum- 
brăveann marchează prezența Tea
trului muncitoresc C.F.R. Giulești teatru

Ia mare. O comedie agreabilă cu 
o distribuție tinerească, avînd în 
rolurile principale pe Dana Com- 
nea și Silviu Stănculescu.

B Premieră estradistică la Tea
trul muzical din Galați : PE 
VALURILE CONCERTULUI de 
Jack Fulga și H. Negria. Con- 
cert-spectacol ? Formulă inventată 
atunci cînd condițiile realizării nu 
permit denumire de revistă» N-ar 
fi. stricat un efort mai substanțial 
creator și de inspirație din partea 
realizatorilor.

b Alecsandri dramaturg. Luna 
aceasta se împlinesc 75 ani de la 
moartea multilateralului creator 
Vasile Alecsandri, ctitor și al tea-

G«a Barton 
(Intîlnlro cu îngerul)

irului românesc. Teatrul „Barbu 
Delavrancea" din București va pre
zent» anul acesta din opera dra« 
maturgului o „ediție" revăzută 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA, iar 
Teatrul Național din Iași, care îi 
poartă numele, „clasica" COANA 
CHIBIȚA și un spectacol compus 
din cîntecele, scene, momente... 
Dar celelalte teatre din țară ?

B CYRANO DE BERGERAC de 
Rostand. Spectacol inegal ca vi
ziune si valori artistice, mareînd 
final de stagiune la Teatrul de 
stat din Botoșani. Tînărul absol
vent Lucian lancu a încercat să 
înfrunte atît de dificilul rol prin
cipal. Curajul său merită con
semnat.

DUMINICĂ, 15 AUGUST. Bo
gată în retransmisiuni sportive, 
duminica aceasta ne olexă î de la 
Snagov — Campionatul european 
de caiae-canoe (9.00 și 15.15) ; 
in continuare, stadionul de fotbal 
din nou în casele dv. — prima 
stapă a campionatului categoriei 
K cu obișnuita completare mu
zicală susținută de astă dată de 
Formația lui Valențiu Grigorescu B 
Filmul francez Prietenii. Cîteva

televiziune teua Robiri
(Prietenii)

foste și actuale glorii ale ecra
nului : Jean Gabin, Viviane Ro
mance, Charles Vanei (20.15) s 
Mamaia 1965 — Agenda festiva
lului de muzică ușoară (21.45).

LUNI, 16 AUGUST. în afară de 
Agenda festivalului de muzică 
ușoară Mamaia 1965 (21.40) pro
gramul acestui început de săptă- 
mînă ne mai oferă evoluția unui 
mare comic al ecranului — Igor 
Hinski (20.25).

MARȚI, 17 AUGUST. Ziua 
„liberă" a televiziunii va fi ocu
pată de Spectacolul final al celui 
de-ai IlI-iea Concurs și festival 
de muzică ușoară românească, 
retransmis de la sala Palatului 
din București (20.00).

MIERCURI, 18 AUGUST. Piu- 
ritaientatul lurie Darie desenează 

pentru copii, sub pretextul po
vestirii „ Ograda" a lui Emil 
Gîrleanu (19.20) a Radu Gheciu 
face o incursiune de la gramo* 
fon la discul stereofonic m ca
drul emisiunii Vitrina discului 
(20.10) n Reportajul cu promi
siuni de aventuri și peripeții în 
căutarea lui S. 1300, noul tip de 
tractor românesc pe șenile (20.50).

JOI, 19 AUGUST. încercați din 
nou Clubul tinereții. Cine știe de 
unde sare iepurele ? (19.40) b 
19 000 de lumini se intitulează 
reportajul despre oamenii chi
miei și electricității de la Brazi 
(21.00) B Orchestra Percy Faith 
vă oferă cîteva piese muzicale 
de mare popularitate (21.20).

VINERI, 20 AUGUST. După 

emisiunea de §ah (19.45) și Săp* „ 
tămîna (20.00) filmul cehoslovac 
Nimeni nu știe nimic, o delicioasă 
comedie care înfierează, cu arma 
satirei și umorului, nu numai 
bestialitatea, dar și neghiobia 
„fiihrerîlor" fasciști de toate gra
dele (21.10).

SÎMBĂTĂ, 21 AUGUST. Tine
retul școlar cinstește ziua do 
23 August eu un frumos foc de 
tabără la Palatul pionierilor din 
București (19.20) b O evocare fil
mată a neuitatelor zile de au
gust ’44 și cîteva secvențe din 
filme artistice românești realizate 
în anii noștri (21.10) a Sile Vi- 
șan și formația sa instrumentală 
ne oferă o jumătate de oră de 
muzică ușoară (22.00).

Notă. Redacția nu-șx asumă răspunderea pentru eventuale 
modificări de ultim moment în programarea spectacolelor.



cadran PASTORUL
Șl IPOCRIZIA

ca mine. Soția mea este și ea de 
aceeași părere, iar episcopul nu 
mi-a interzis experiența". Dar, 
probabil din modestie, a ținut to
tuși să adauge : „E adevărat, unii 
enoriași au altă părere".

După care și-a încheiat decla
rațiile exclamînd : „Sînt sigur că 
fotografiile mele nu vor fi ipo- 
crite .

D. H

INTERNAȚIONAL

UN RAPORT
Șl UN REGRET

Dacă discuțiile în jurul pro
punerilor făcute de Comisia Pieței 
comune privitoare la amînarea 
creării unui buget autonom al co
rn unității pînă în anul 1970 s-au 
bucurat de o largă publicitate, 
asupra unui raport privitor la 
„stadiul de realizare în cele șase 
țări a egalizării salariilor munci
torilor, bărbați și femei", s-a păs
trat discreție în presa occidentală, 
în raportul comisiei se spune : 
„în pofida progreselor realizate, 
bilanțul final obligă din nefe
ricire să se constate că obligația 
înscrisă în articolul 119 din Tra
tatul de la Roma și consemnata 
în rezoluția din 30 decembrie 1960 
(privitor Ia egalizarea salariilor — 
n.r.) nu a găsit aplicare com
pletă în practică în nici una din 
țările comunității... Dacă pro
blema este abordată din punct de 
vedere strict juridic, țările comu
nității pot fi împărțite în două 
grupări : 1) Țările în care există 
Instrumente juridice care garan
tează femeilor drepturi egale de 
salarizare, susceptibile de a fi 
apărate pe cale judiciară. Această 
garanție este completă în R. F. 
Germană și Italia, dar în Franța 
și în Luxemburg prezintă unele 
lacune. 2) Țările în care exis
tența unei garanții juridice este 

condiționată do realizarea princi
piului egalității în contractele co
lective (Belgia și Olanda)".

în privința realizării în practică 
însă a salarizării egale la muncă 
egală a femeilor cu bărbații, ra
portul Comisiei Pieței comune 
este mai evaziv. El se mulțumește 
doar să exprime „regretul că nu 
a fost posibil sa fie realizată o 
anchetă cu caracter statistic, pen
tru a putea preciza amploarea 
discriminărilor existente în cele 
șase țări". Un „regret" care, la 
urma urmei 3 vorbește singur...’

Z. F.

EXPLORATORII 
ADlNCURILOR

Doi oameni ioacă o partidă de 
dame. Singurul lucru neobișnuit 
este că se găsesc la o adîncime 
de patru metri sub apă 1 Jocul 
se dispută pe mozaicul de pe 
fundul piscinei, iar jucătorii 
poartă combinezoanele negre ale 
scufundătorilor submarini. Sînt doi 
studenți francezi în medicină, 
Maurice Vautrin și Michel Guern, 
care s-au instalat în piscina cen
trului universitar Jean-Sarrailh din 
Paris, pentru a se antrena în 
scopul de a bate recordul lumii 
de „ședere sub apă" deținut de 

un francez din Perpignan cu 
timpul de 36 ore.

Exact în momentul cînd aveau 
loc aceste pregătiri, la Palinuro, 
în Italia, confrații lor scufundători 
s-au reunit în congres. Printre ei 
s-au aflat cei mai celebri scufun
dători din lume, fiul profesorului 
Piccard, francezii Cousteau, Huet, 
Taillez, Dumas și alte mari ve* 
dete ale „lumii tăcerii". In ca
drul acestei „mese rotunde" au 
fost abordate subiecte din cele 
mai diferite. Aceasta deoarece 
scufundătorii submarini doresc să 
amintească lumii că epoca noastră 
nu este numai aceea a primelor 
cuceriri în spațiul cosmic ci, de 
asemenea, a primelor mari ex
plorări submarine și explorarea 
fundului mărilor nu se află decît 
în faza de început. Comandantul 
Cousteau, unui din cei mai cu
noscuti exploratori submarini din 
ultimii ani, consideră de altfel 
marea ca unul din locurile unde 
oamenii vor locui în viitor. Po 
de altă parte, încă de pe acum, 
economiștii întrevăd viitorul prin 
valorificarea largă a bogățiilor 
marine.

Lucrările congresului — apreciat 
de ziarul „La Tribune de G6- 
năve* drept „cea mai originală 
întrunire a anului" — au scos în 
evidență faptul că scufundările 
submarine nu mai pot fi consi
derate acum doar o formă plă
cută de distracție, ele îmbrățîșînd 
domenii diferite de activitate. S-a 
arătat astfel că în Franța 200 000 
de persoane practică cu regulari
tate acest «port, și există 30 009 
de legitimați de Federația fran
ceză de sporturi submarine. în 
rîndurile acestora se găsesc scu
fundători marini profesioniști, 
profesori de înot submarin, 
exploratori, fotografi, cineaști, 
pescuitori de corali și chiar... cău
tători de comori. Acești „pro
fesioniști" legitimați se antrenează 
în tot cursul anului, în mări, în 
rîuri, în lacuri și chiar în cursu
rile de apă subterane.

După încheierea congresului 
participanții s-au angajat să adu
că, în mod simbolic, la supra
față tot ce găsesc în fundul mă
rilor și oceanelor, împărțindu-și 
între ei zonele de explorare, după 
țările de origine. Aceasta a fost 
o idee a comandantului Cousteau, 
care a subliniat că toate imen
sele bogății aflate pe fundul mă
rilor trebuie să servească marilor 
cauze umane: lupta împotriva 
mizeriei și foametei.

I. RETEGAN

Pastorul David Duel, parohul bi
sericii unitariene Lady Lane din 
Hindley (Anglia), încerca o mare 
mîhnire. Avea o greutate pe su
flet, care-1 apăsa ca un păcat. 
Pînă cînd, într-o zi, nemaiputînd 
răbda chinul,. hotărî să se confe
seze. Și, unind gîndul cu fapta, se 
adresă în scris revistei „King", o 
publicație britanică „pentru băr
bați", care-i stîmise nemulțumirea. 
„Femeile pe care le fotografiați 
dumneavoastră sînt prea îmbră
cate" — și-a spus pastorul oful, 
deschis. „Ascunderea unor părți 
ale trupului — a strigat el redac
torilor revistei — este de-a dreptul 
strigătoare la cer. Acoperirea par
țială a corpului gol cu mîinile, 
prin draparea unei stofe sau prin- 
tr-o poziție specială a camerei de 
luat vederi este nesănătoasă din 
punct de vedere sexual și duce 
la rătăcirea spiritelor",

în fața unor asemenea puternice 
argumente de ordin moral și re
ligios, revista, pe care pastorul a 
mai asigurat-o în treacăt că și-a 
pictat soția goală, l-a poftit nu- 
maidecît pe cucernicul slujitor al 
celor sfinte s-o ajute în truda ei 
cu sfatu-i inspirat. Zis și făcut. 
Pastorul s-a înființat la Londra și 
chiar a doua zi a început să acti
veze cu un remarcabil zel în la
boratorul fotografic al publicației, 
demonstrând neștiutorilor redactori 
cum trebuie sa arate intr-adevăr 
un nud.

Intervievat d® ziariști britanici 
în timp ce acționa în apărarea 
principiilor sale, David Doel le-a 
declarat : „Mulți pastori gîndesc

Pastorul în postură de regizor de*.. 
noduri.

UN ORAȘ
ÎN PLINĂ 
DEZVOLTARE

Capitala de astăzi a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Phenian, unul din cele mai vechi 
orașe din Coreea, se mîndrește cu 
numeroase clădiri impunătoare și 
locuri pitorești. Teatrul Mare, 
Poarta Daidong-moon, numeroa
sele parcuri cu floră luxuriantă, 
blocurile frumoase de locuințe 
shăjuind străzile de o parte și de 
alta, statuia Cenllima — legen
darul cal înaripat — de pe dealul 
Mansoo-dai, apoi Palatul studen
ților și copiilor, noul local al 
circului. Muzeul Revoluției Co
reene, Galeria de artă națională 
— toate acestea înfrumusețează 
în mod deosebit orașul.

Phenianul, așa cum se prezintă 
el astăzi, a fost reconstruit după 
terminarea războiului, în mai pu
țin de 10 ani. Pe atunci, totul 
era ruină. Lucrările de refacere 
s-au desfășurat într-un ritm ex
trem de rapid. Pe lîngă cartierele 
de locuințe șî obiectivele culturale 
și sociale, în capitala Coreei de
mocrate s-au ridicat sute de în
treprinderi moderne ale industriei 
grele și ușoare, care produc lo
comotive electrice, mașini de pre
cizie, mașini-unelte, utilaj electric, 
mașini pentru industria textilă și 
pentru sectorul construcțiilor, pre
cum și sute de sortimente de pro
duse de larg consum. Localități 
din junii Phenianului sînt centre 
ale producției cerealiere, vege
tale și animale.

Oamenii muncii din Phenian vor 
construi pînă la sfîrșitul anului 
1966 noi instituții culturale și de 
îrivățămînt. Printre acestea se nu
mără cel de-al doilea pavilion al 
Universității coreene — o clădire 
cu mai multe etaje, cu săli de 
cursuri, bibliotecă, laboratoare, 
săli de studiu, în total un spațiu 
util de 300 000 mp. în apropierea

Rîndurile luptătorilor din cadrul forțelor patriotice sud-vietnameze cresc ne
încetat. în fotografie : o ttnără membră a unei unități a forțelor patriotice este 
instruită în mânuirea armei.

„Să se pună capăt războiului din Vietnam î" Sub această lozincă s-au 
desfășurat cîteva zile consecutiv demonstrații în fața Casei Albe din Wa
shington, în semn de protest împotriva agresiunii americane din Vietnam.



Poarta Daidong-moon.

pavilionului se va construi un 
nou amfiteatru. Orășelul univer
sitar se va întinde astfel pe o 
suprafață de 1500 000 mp. Tot 
în acești doi ani se va construi 
aoua clădire a Radioteleviziunii, 
un nou complex sportiv cuprin- 
sînd un stadion, un bazin aco
perit de înot, un patinoar artifi
cial și numeroase săli de sport.

Vor fi asanate rîurile Habjang 
și Moojin, iar pe malurile lor vor 
fi construite parcuri de odihnă.

Satele din jurul Phenianului vor 
continua să-și extindă suprafețele 
cultivate cu orez și vor introduce 
pe scară largă sistemul prevăzînd 
două recolte pe an. De aseme
nea, lucrările de ameliorare a 
solului vor crea condiții favora
bile mecanizării agriculturii.

(După revista .Corcea*)

TRATAMENT 
PE NOTE

Vechi cunoștințe, medicina și 
muzica s-au întîlnit din nou de 
curînd. Din cele două rendez- 
vous-urî, numai unul a fost a- 
greabil, deși în ambele cazuri tra
tamentul a fost pus... pe note.

Stomatologii americani Gardner 
și Licklider, plecîud de la prin
cipiul că un zgomot puternic ate
nuează durerea, au înregistrat pe 
bandă de magnetofon un așa- 
numit „sunet alb", adică un 
amestec de diferite frecvențe au
ditive, așa cum culoarea albă o 

un amestec de diferite frecvențe 
luminoase. Experimentînd mai iu
tii asupra lor înșile, stomatologii 
au constatat că acompaniamentul 
„sunetului alb", reprodus cu o 
mare intensitate, poate servi drept 
anestezic în tratamentele dentare.

Perfecționîndu-și metoda, Gard
ner și Licklider au suprapus „su
netului alb** o melodie, de pre
ferință una clasică, și au con
statat că efectul se intensifică. Bi
lanțul lor de pînă acum se ri
dică ia 600 de cazuri, dintre care 
387 ar fi avut neapărat nevoie de 
anestezie. Rezultatele par a fi 
concludente : 68 la sută din cei 
387 de pacienți nu s-au plîns de 
nici o durere, 25 la sută au în
registrat o anestezie parțială (fără 
să necesite aplicarea vreunei alte 
anestezii) și numai 12 la sută din 
ei au reacționat complet „nega
tiv". Un alt stomatolog care a 
adoptat procedeul Gardner-Lick- 
lider are o statistică și mai fa
vorabilă : 83 la sută succese.

Iată însă că muzica se dove
dește uneori nu numai un mijloc 
terapeutic, ci și un agent pa-

Mutica — mijloc terapeutic în psihi
atrie. 

togen. Victima e Donald Morton, 
din Wisconsin (Statele Unite). 
Jazul, marșurile și chiar o lucrare 
simfonică executată fortissimo (ca 
de exemplu „Uvertura 1812“ de 
Ceaikovski) nu îl supără cu ni
mic. în schimb melodiile senti
mentale, de tipul „Cîntecului in
dian" din opereta „Rose-Marie" 
și, mai ales, celebrul „Stardust" 
(„praf de stele") au ajuns să-î 
provoace spasme ale mușchilor 
feței și gîtului, o stare de semi- 
conștiență și adesea chiar leși
nuri.

După examene repetate, medicii 
au ajuns la concluzia că e vorba 
de un caz foarte rar de „epi
lepsie muzicogenă", Tratamentul 
care a început să i se aplice se 
bazează pe cunoscutul principiu 
„cui pe cui se scoate" și este un 
fel de reflex condiționat ce func
ționează în sens invers : bolnavul 
e determinat să nu mai răspundă 
la o anumită excitație.

în acest scop Morton a fost pus 
să asculte cîteva zeci de orches
trații ale lui „Stardust", începînd 
cu cele în ritm rapid și inter
pretare zgomotoasă șî sfîrșind cu 
cele lente și duioase.

Cura durează de zece luni, 
interval în care Morton a audiat 
de peste 6 000 ori compoziția 
respectivă. în clipa de față nu 
mai e alergic la... praful de stele 
și, îh general, nici la alte melodii 
„dulci". Dar nu s-ar putea spune 
totuși că a devenit amator de 
muzică languroasă.

N. GĂLĂTESCU

SEMNALE
DE ALARMĂ

într-una din clădirile Univer
sității din Basel (Elveția) s-au 
desfășurat recent, după cum in
formează ziarul vest-german 
Frankfurter Rundschau, lucră
rile unui seminar avînd ca temă 
„Libertatea și răspunderea pre
sei". Discutînd pericolele care 
amenință libertatea presei, parti- 
cipanții — vest-germani, fran
cezi, elvețieni — s-au oprit în
deosebi asupra legăturilor dintre 
marea finanță și publicațiile coti
diene sau periodice din respec
tivele țări. Prof. Peter Schneider 
de Ia Universitatea din Mainz s-a 
referit astfel la spectrul accen
tuării concentrării presei în 
R.F.G., fapt avînd drept conse
cință apariția unor uriașe concerne 
— ca Springer sau ca cel al 
grupului de capitaliști hambur- 
ghezi Gnmer-Jahr-Bucerius — care 
monopolizează în ultimă instanță 

cuvîntul tipărit. De altfel, scrie 
Frankfurter Rundschau „în cadrul 
discuțiilor s-a abordat mereu pro
blema dacă nu ar fi posibil să 
se zădărnicească, de pildă pe ca
lea unei legislații a cartelurilor, 
creșterea puterii unor asemenea 
concerne de presă sau de a se 
îngrădi puterea pe care acestea 
și-au cucerit-o deja".

Un fenomen asemănător cunoaște 
și presa franceză — a lansat un 
semnal de alarmă, la seminarul de 
la Basel, Hubert Beuve-M6ry, di
rectorul ziarului Le Monde. 
Amintind în legătură cu aceasta 
că din cele 14 cotidiene pariziene 
doar cinci au o bază financiară 
proprie, ziarul vest-german mai 
sus-citat scrie : „De ce oare oa
meni bogați achiziționează ziare, 
din moment ce acestea nu le 
aduc decît pierderi ? Răspunsul 
este următorul : deoarece prin 
aceste ziare ei obțin un instrument 
pentru apărarea intereselor lor 
economice".

Dacă seminarul de Ia Basel a 
reliefat limitarea libertății de 
opinie într-o serie de țări capi
taliste sub acest aspect, un raport 
al Institutului internațional de 
presă (cu sediul la Zurich), dat 
publicității în urmă cu cîtăva 
vreme, vorbește — după cum 
arăta ziarul Le Monde — de
spre amenințarea adusă libertății 
Sresei „prin crearea de consilii 

e presă oficiale și promulgarea 
de legi represive destinate să 
«disciplineze» ziarele" în țările 
unde se afla la putere regimuri 
reacționare. Sînt citate aci ca 
exemple : Africa de sud — unde 
o comisie de presă, numită de 
guvern, a recomandat crearea 
unui consiliu al presei și inter
dicția de a transmite corespon
dențe de către ziariștii neînregis
trați de aceasta ; Coreea de sud 
— unde doar în urma unui ri
guros protest al ziariștilor a fost 
amînată instituirea unor legi re
presive cu privire Ia presă ; Rho
desia de sud — unde singurul 
purtător de cuvînt al populației 
de culoare, ziarul Daily News, 
a fost interzis în 1964.

I. c

PROPUNEREA
LUI 
BUCHWALD

Cunoscutul foiletonist american 
Art Buchwald a făcut recent, în 
ziarul New York Herald Tribune,

Alungați da la căminele lor de 
atacurile terorista ala trupelor 
americane...

o serie de observații ironice în 
legătură cu „consilierii americani" 
din Vietnamul de sud. Dacă la 
început, remarca el, militarii ame* 
ricani erau trecu# drept „consi
lieri" pe lîngă trupele guvernului 
de la Saigon, continuarea „escala
dării" Statelor Unite și sporirea 
masivă a diviziilor S.U.A. trimise 
să lupte în Vietnamul de sud 
va impune o corectare : rolul de 
„consilieri" vor trebui să-1 joace 
de aci înainte trupeie regimului 
marionetă de la Saigon pe lîngă 
unitățile militare tot mai nume
roase ale Statelor Unite. Foile
tonistul satiriza, în mod evident, 
declarațiile acelor personalități 
americane care încearcă să pre
zinte luptele din Vietnamul de 
sud nu ca un război purtat de 
S.U.A. împotriva vietnamezilor, 
ci ca un conflict între sud-viet- 
namezii înșiși.

Iată însă că, la foarte puțin 
timp după apariția remarcilor 
caustice ale lui Buchwald, ziarul 
Saigon Post propunea în serios 
ceea ce foiletonistul propusese în 
batjocură : numirea pe lîngă tru
pele americane a unor consilieri 
sud-vietnamezi, pentru a-i ține Ia 
curent pe militarii S.U.A. cu pro
blemele umane și de altă natură 
ale Vietnamului de sud î

Propunerea aceasta a fost deter
minată — scrie ziarul — de inci
dentele grave care au avut loc 
la Da Nang, Chan San, Cam Ne 
și în alte localități. în aceste 
puncte sau în jurul lor, puternice 
unități ale pușcașilor marini ame
ricani au organizat acțiuni de ur
mărire a partizanilor sud-vietna
mezi și, din „eroare", cum s-a 
exprimat un purtător de cuvînt 
american la o conferință de presă 
ulterioară, au îndreptat tirul ar
melor lor împotriva populației 
civile, provocînd victime mai ales 
în rîndurile copiilor. Același pur
tător de cuvînt. It col. Breault, 
a recunoscut și faptul că, cu 
puține zile înainte, în cursul unei 
operațiuni conduse de parașutiștii 
americani la 60 km est de Saigon, 
șase obuze de artilerie ale S.U.A. 
au căzut în mijlocul unei unități 
militare aparținînd guvernului de 
la Saigon... Asemenea incidente, 
se lamentează Saigon Post, nu 
pot să nu stârnească comentarii, 
iritate „printre aliații Statelor 
Unite ca și printre inamicii lor".

U. VĂLUREANU

Un puternic incendiu s-a declanșat în pădurile de pe coasta de sud a Franței. 
“ Turiștii, cuprinși de panică, și-au părăsit în grabă campingurile.

începută la Hiroșima, cea de-a 11-a Conferință internațională pentru interzicerea 
armei atomice ți eu hidrogen și-a încheiat lucrările la Nagasaki — ai doilea oraș 
japonez care a fost victima armei nucleare. Fotografia tnfăiișează un grup de 
delegați străini partieipînd la un miting în parcul Hibiya din Tokio.

In capitala Tanzaniei s-a desfășurat recent Festivalul cul
turii naționale. In fotografie s un grup de tineri duc torța 
ce simbolizează lupta poporului din Tanzania pentru 
libertate.
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