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LA ORDINEA ZILEIlnsfalafii noi de foraj
în schele

aplice pe scară

o-

prășitoare
Tinerii fierari-betoniști din echipa lui Turcu Gheorghe sînt fruntași pe șantierul III Pajurei. 
La blocul la care lucrează acum, au depășit planul fizic cu un etaj. In fotografie: unul 
dintre tinerii fierari-betoniști care-și mențin lună de lună titlul de evidențiat in Întrecerea 

socialistă — Halea Mirea, muncitor cu înaltă calificare.
Foto : O. PLEC AN
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cînreia
tineretului

întreprinderile de 
foraj au fost dotate în 
acest an cu noi insta
lații produse de in
dustria noastră con
structoare de utilaj 
petrolier. în regiunile 
Oltenia, Argeș și Ba
cău s-a încheiat astfel 
acțiunea întreprinsă dc 
mai mult timp dc în
locuire a instalațiilor 
vechi de foraj, iar în 
regiunea Ploiești a- 
ceastă acțiune a fost 
efectuată în proporție 
dc 70 ia sută.

Noile utilaje, mo
derne, permit sondori-

lor să , 
mai largă metodele 
noi și economicoase 
de lucru. Forajul cu 
turbina, de pildă, s-â 
extins de la 58 la su
tă, cît ocupa în volu
mul total al lucrărilor 
de foraj la sfîrșitul a- 
nului trecut, la . a- 
proape 66 la sută. în. 
acest fel sondorii au 
reușit să sporească vi
teza de lucru în pri
mele trei luni ale a- 
cestui an cu 8,8 la su
tă față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
în unele regiuni pe-
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troliere creșterile sînt 
și mai mari. în valea 
Prahovei, de exemplu, 
viteza de lucru a spo
rit în acest ținlp cu 30 
la sută.

înzestrarea între
prinderilor de foraj eu 
instalații noi permite 
sondorilor să-și reali
zeze lună de lună, în 
mod ritmic, sarcinile 
de plan. De Ia începu
tul anului și pînă la 
începutul lunii mai ei 
au forat cu peste 
17500 m mai mult 
decît aveau planificat.

(Agerpres)

OBIECTIV PRINCIPAL AL întrecerii socialiste

Valorificarea superioară
a masei lemnoase
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fragment din romanul I 
„Satul hoților de cai“, "

actualității->

Esplanada 
de la Galați

actorul _ de exploa- 
>are forestieră COș- 
na are o pondere 
de peste 30 la sută 
in producția glo
bală a întreprin
derii forestiere Va

tra Dornei. Activitatea desfășu
rată în acest sector pentru va
lorificarea superioară a masei 
lemnoase influențează în cea 
mai mare parte rezultatele ce 
se obțin pe ansamblul întreprin
derii. Acest lucru rezultă și din 
sarcinile ce revin pe acest an 
sectorului nostru. Ele prevăd 
realizarea unei producții glo- 
balș și marfă mult sporită față 
de anul trecut, a unor indici de 
utilizare a masei lemnoase de 
94,5 la sută la rașinoase și 46,05 
la sută la fag.

Experiența anilor trecuti ne-a 
dovedit că una din condițiile 
principale pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
o constituie organizarea temei
nică a muncii, pregătirea din 
timp a anului forestier. Tocmai 
de aceea am urmărit ca devi
zele pentru cele 12 parchete din

care avem de exploatat lemnul 
să fie întocmite încă din tri
mestrul III al anului trecut. A- 
ceasta a permis ca în majorita
tea parchetelor — în funcție de 
necesitățile producției — mun
citorii să fie organizați în bri
găzi complexe în acord global. 
Peste 81 la sută din masa lem
noasă este exploatată acum prin 
această metodă.

O altă măsură importantă pe 
care am luat-o a fost amenaja
rea drumurilor forestiere. Au 
fost construite noi drumuri pen
tru fazele,scos-apropiat cu trac
toarele și s-au reparat toate ce
lelalte. In prezent, drumurile 
forestiere din sectorul nostru 
depășesc lungimea de 45 km și 
ele pătrund, în toate gurile de 
exploatare, pînă în depozitele 
de încărcare. Asigurarea unor 
drumuri bune a contribuit la 
realizarea ritmică a planului 
de producție — începînd de la 
fazele de doborît pînă la cele 
de expediat.

Valorificarea superioară a 
masei lemnoase este strîns le
gată și de extinderea mecaniză
rii proceselor de exploatare, 
în sectorul nostru — datorită 
folosirii la întreaga capacitate 
a utilajelor cu care sîntem do
tați — peste 75 la sută din ope
rațiile de doborît și fasonat se 
execută mecanic. Faptul că sîn
tem dotați cu autoremorci cu 
trolii face posibilă — pe lîngă 
reducerea eforturilor fizice ale 
muncitorilor — și 
unei însemnate . 
masă lemnoasă, 
era folosită la
rampelor de încărcare.

Măsurile tehnico-organizato- 
rice luate de conducerea secto
rului au contribuit la desfășura
rea cu avînt sporit a întrecerii 
socialiste. Cunoscînd rezervele 
interne de care dispun și căile 
prin care ele pot fi valorificate, 
muncitorii noștri s-au angajat 
să realizeze o productivitate 
fizică de 2,15 m c om-zi față de

economisirea 
cantități de 
care înainte 
construirea

1,80 m.c. planificat, să depă
șească indicii de utilizare a 
masei lemnoase planificată cu 
0,5 la sută la rașinoase. și 3,5 
la sută la fag.

Bilanțul trimestrului I din a- 
cest an arată că aceste angaja
mente se realizează cu succes. 
Atît global cît și pe sortimente 
planul de producție a fost rea
lizat ritmic. Pe baza creșterii 
productivității muncii și a spo
ririi indicilor 
sei lemnoase 
realizat 95,65 
59,73 la sută) 
plan 1551 mc lemn de gater, 
124 m c bușteni claviatură, 378 
m c lemn celuloză, 67 m c lemn 
pentru talaj etc.

Aceste rezultate se datoresc 
eforturilor perseverente depuse 
de întregul nostru colectiv. 
Vreau să subliniez în această 
privință contribuția pe care au 
adus-o tinerii. Și aceasta din 
două motive : în sectorul nostru 
lucrează foarte mulți tineri, iar

U.T.M. a pus în

Lucrări de campanie
Harnicii mecanizatori de la 
G.A.S. Vitănești, raionul Alexan
dria, acordă o mare atenție lu
crărilor de întreținere a cultu
rilor. Pe o suprafață de 300 hec
tare cultivată cu floarea-soarelui, 
tractoriștii au început prășilul 
mecanic. Inginerul Paul Sandu, 
directorul gospodăriei, dă indica
ții brigadierului Anghelescu Du
mitru de ielul cum trebuie exe-

• cutată această lucrare (foto 
stingă). Porumbul, de curînd în- 
sămînțat pe o suprafață de 750 
hectare, a început să răsară în 
urma ultimelor ploi. In această 
perioadă, mecanizatorii au în
ceput imediat lucrări de întreți
nere cu sapele rotative — pen
tru a sparge crusta solului — 
creînd astfel condiții opti
me de dezvoltare plantelor (foto 

dreapta)

Cresc cadre de mecanizatori
Pentru buna exploatare, între

ținere și reparare a parcului spo
rit de tractoare și mașini agricole, 
cu care sînt înzestrate S.M.T. din 
regiunea Dobrogea, au fost califi
cați și școlarizați pînă acum pes
te 5 000 de mecanizatori. In ve
derea pregătirii în continuare a 
cadrelor de mecanizatori, au fost 
luate măsuri pentru organizarea 
pe plan regional a unor noi școli 
profesionale de mecanici agricoli,

de utilizare a ma
fia rașinoase s-a 

la sută iar la fag 
s-au produs peste

organizația 
centrul preocupărilor ei antre
narea tuturor tinerilor la în
trecerea socialistă pe bază de 
angajamente concrete, mobiliza
toare.

Cîteva exemple vor fi edifi
catoare. De la brigada com
plexă cu acord global, condusă 
de Vasile Carpen — secretarul 
comitetului organizației de bază 
U.T.M. a pornit o prețioasă ini
țiativă : ,,Să obținem zilnic o 
productivitate fizică de 2,50 
m c om-zi“. La început unele 
brigăzi au considerat ca nerea
lizabilă o asemenea productivi
tate zilnică. Rezultatele obținu
te de tovarășul Carpen și cei
lalți tineri au demonstrat con- < 
trariul. Lucrînd pentru atinge-

EMIL ONIGA
șd’iul sectorului de exploatare 
forestieră. Coșna al l.F. Vatra 

Dornei

(Continuare în pag. a V-a)

upă ce semănatul 
porumbului în raio- 

■nul Craiova a luat 
sfîrșit,.colectiviștii și 
mecanizatorii au con
tinuat’să însămînțe- 
ze fasolea și dovle-

cii. Comparativ cu anul trecut, lu
crările în această-primăvară au 
un avans de 10—12 zile. Dar nu 
aceasta*  este singura deosebire. 
Iată ce ne-a relatat tovarășul Mir
cea Mitre, vicepreședinte al consi
liului agricol raional : .

— Principala caracteristică a. 
lucrărilor agricole din campanie 
constă în grija deosebită pe care 
colectiviștii și mecanizatorii au a- 
cordat-o calității lucrărilor, faptul 
că acestea au fost încadrate în ,e-, 
poca optimă și s-au executat la un 
bun nivel agrotehnic. Cum era și 
firesc, atenția a fost îndreptată în 
primul- ,:rînd - asupra porumbului,' 
care ocupă o suprafață de aproa
pe 24.060-de hectare. Și în raio
nul'' Crai ova, • începutul acestei p’ri- • 
măyeri a fost maisecetos. în * 
timpul iernii a căzut zăpadă pu- 

« țină ș așa? că' în sol erau rezerve 
. mici de apă. Pentru a se evita c- 
/ vaporarea ei, ogoarele au fost lu

crate cu -grapa cu colți • reglabili 
sau cu discul, în funcție ,de con
dițiile pedoclimatice. Peste 16.000 
de hectare ocupate cu grîu au fost 
întreținute cu sapa' rotativă. Se
mănatul porunîbului s-a făcut nu
mai cu sămînță selecționată din 
soiuri de mare productivitate, ca
re se comportă bine în condițiile 
noastre de'1 climă și sol. în fiecare 
gospodărie s-au semănat cel puțin 
două soiuri de porumb, unul mai 
precoce, iar celălalt cu coacere mai 
întîrziată, asigurîndu-se astfel, 
printre altele, o mai rațională e- 
șalonare a lucrărilor de întreține
re. Densitatea plantelor este cea 
recomandată. Peste 6000 de hec
tare au fost însămînțate folosin- 
du-se semănători prevăzute cu 
clapeți. Semănatul s-a făcut în 
rînduri drepte, prin jalonare, 
creînd astfel condiții bune pentru 
efectuarea mecanică a unei părți

Studenție, studenție
de

— secția tehnolo-
anul

tovarășul 
idei,

singur.— al studentului, con
temporanul nostru, 
nostru de muncă, de 
vise...

însemnate din lucrările de între
ținere.

Cu aceeași grijă s-au efectuat și 
însămînțările la sfeclă și floarea- 
soarelui. Dar de calitatea acestor 
lucrări ne vorbește mai bine, a- 
cum, însuși ogorul. Plantele au 
răsărit uniform și’ vegetează nor
mal. Atacuri de dăunători la sfec
la de zahăr s-au semnalat doar la 
două gospodării colective, la Leu 
și Izvor, unde au și fost luate 
măsurile corespunzătoare.

După însămînțări, în raion au 
căzut ploi abundente. Se poate 
spune că solul a încorporat acum 
cantități suficiente de apă. Cu a- 
tît mai bine. La trebuie păstrată 
îrtsă cu aceeași grijă. De aceea, 
pînă la răsărirea porumbului ,și 
Ijorii-soarelui, în special pe par
celele însămînțate mai timpuriu și 
pe solurile mai grele, pentru spar
gerea crustei, pe aproximativ 8000 
de hectare s-a efectuat prașila 

' „oarbă" cu grapa reglabilă. Lucra- 
/ rea continuă. Cînd porumbul a a- 

> .juns la 3—4 frunze, s-a făcut o 
nouă mobilizare a terenului, de 
data aceasta cu sapa rotativă, per

pendicular pe rînduri, cu o viteză 
de înaintare ce nu a depășit 4 ki
lometri pe oră. Pînă acum această 
lucrare s-a efectuat pe mai bine 
de Tboo de hectare.

De cîteva zile, în raionul Cra
iova a început prașila manuală pe 
terenurile ocupate cu sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui. Lucrarea 
a început în gospodăriile colective 
unde aceste plante au fost cultiva
te pe cernoziomuri : la Almăj și' 
Ciutura, la Coțofenii din Față și 
Ghindeni, la Leu și la Vîrvor. 
în toate aceste unități tinerii au 
participat în număr mare, zilnic la 
lucru.

Pînă acum, în raionul Craiova 
s-a efectuat prașila I pe aproape 
400 de hectare din cele 800 culti
vate cu sfeclă de zahăr și pe alte 
322 ocupate cu floarea-soarelui. , 
Pare o suprafață mică. Lucrarea 
însă de-abia a început și numai 
la gospodăriile colective din su
dul raionului unde semănatul s-a 
făcut mai timpuriu. Ea înaintează

VASILE BARAC 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a V-a)

cursuri de perfecționare tehnică 
pentru mecanizatori, instructaje și 
schimburi de experiență.

In prezent, pe lingă S.M.T. din 
regiune funcționează 11 școli pro
fesionale cu durată de 3 ani, 
frecventate de peste 1 900 de 
elevi, dintre care mai mult de ju
mătate termină cursurile în 

■ cest an, /

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Peisajul în continuă trans
formare al orașului Galați 
s-a îmbogățit cu o nouă rea
lizare importantă. Recent, 
aici a lost pusă la dispozi
ția publicului, devenind un 
Ioc preferat de recreere al 
oamenilor muncii, scara mo
numentală esplanada de la 
Dunăre.

La realizarea ci și-au dat 
concursul alături de con- 

■ structori și artiștii plastici. 
Lucrată din plăci de mar
mură albă, după o concepție 
arhitecturală modernă, scara 
aduce ansamblului de 
blocuri șț străzilor largi 
construite in ultimii ani, o 
notă nouă de eleganță. Par
tea dinspre oraș, care înche
ie Bulevardul Republicii,
cupă o lățime de peste 60 
metri. De aici privirile sînt 
atrase de „labirintul*  trepte
lor ce conduc la ultima la
tură a construcției și de pe 
care se poate vedea întrea
ga panoranîă a fluviului.

A doua fațadă, orientală 
spre Dunăre, te introduce 
în atmosfera specifică por
tului.

Artiștii plastici au zugră
vit fundalul bulevardului, a- 
irțenajat sub scara monu
mentală, x cu motive mari
ne, într-un sugestiv mo
zaic, din faianță și piatră 
șlefuită. In fața lui, se în
tinde platoul consacrat gră- 
dinii-restaurant.

I. MECA

Extinderea 
unei inițiative

Vă amintiți ? în reportajul 
„Eroii sînt printre noi“ (a- 
părul în numărul 4 616 ai 
ziarului nostru) care poves
tea despre o seară deosebit 
de educativă,)organizată de 
comitetul U.T.M. de la Uzi
na Tractorul Brașov, se pro
punea necesitatea populari
zării acestei reușite mani
festări educative, a mijloa
celor în care ea „a fost rea
lizată și în afara Brașovului. 
Ieri, în cadrul instruirii a- 
paratelor comitetelor raio
nale și orășenești U.T.M., 
Comitetul regional U.T.M. 
Brașov a programat, prin
tre uite activități educativei 
și participarea la seara pe 
tema de'educație ,,Eroii sînt 
printre noi*.  Activiștilor 
U.T.M. ai regiunii Brașov, 
tinerii de la Tractorul le-au 
demonstrat practic de la 
ce au pornit, cum au reali
zat și cum s-a desfășurat a- 
ceasta seara. Intr-o expune
re documentată, inginerul 
Simiop Săpunaru, a prezen
tat metodica consfătuirii, 
ideea de la care s-a pornit, 
scopul, amănuntele organi
zatorice, ielul în care au 
participat tinerii, cum s-a 
desfășurat ea. A fost o ac
tivitate plină de învățămin
te pentru fiecare dintre ac
tiviști.

FI. POFA

„Din îndemnul
conștiinței socialiste44
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In perioada respectivă ziarul a continuat să primească 
materiale interesante, bogate în fapte semnificative pri
vind activitatea tinerilor, fapte care ilustrează înalta con
știință socialistă.

O parte din acestea au fost publicate în coloanele zia
rului.

Pentru sîrguința depusă in oglindirea aspectelor sem
nificative, pentru strădania de a prezenta chipul nou al 
constructorilor socialismului, redacția acordă premii ur
mătorilor tovarăși:

PREMIUL II: Geo Ciolcan — tehnician la Bum- 
băcărla Rominească „Jilava1 — regiunea Bucu
rești.

PREMIUL III : Constantin Frincu — brigadier 
constructor îu G.A.C. „Progresul , comuna Fă- 
căeni, raionul Fetești.

MENȚIUNI:
— Eugen Popa — miner, Exploatarea minieră 

Lupeni, raionul Petroșani.
— Ionel Protopopescu, activist cultural — co

muna Bolintin Vale, raionul Tîtu.
Așteptăm în continuare de la corespondenții voluntari, 

membrii cercurilor literare, materiale variate ca tematică 
. și, mod. de. realizare, reportaje, însemnări, bogate în fapte 

semnificative din munca și viața tinerilor din patria noa
stră, corespondențe privind realizările obținute in cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei.

«intern 
duri I"

Moi 
mai

lui de a fi, în egală măsură, un 
om multilateral, un intelectual 
în accepția majoră a cuvîntu- 
lui, nu înseamnă oare, astăzi, 
a fi demn de epoca ta, febrilă, 
complexă, înnoitoare?

— Programul unei zile? In
tr-adevăr, e minuțios alcătuit 
— răspunde tovarășul Ivan * 
Orgovici. In perioada aceasta 
termin lucrarea „Vagon auto
motor electric — uionoșină, 
pentru regiuni muntoase", pe 
care o pregătesc pentru cer
cul științific; apoi sini lucră
rile de laborator pentru 'sfîrși
tul de an, apoi antrenamentul 
la canotaj pentru care trebuie, 
de asemenea, să-mi iac timp. 
Ne mai cere timp și primă
vara...

— Ah timpul! E o adevărată 
criză de timp — pare a decla
ma Nicolae Stanciu. Zilele s-au 
mărit și tot nu ajung. Mai iei 
din: nopți. Dar la frumoasa 
matura vîrstă de un sfert 
veac, întrecerea-cu timpul este 
o luptă demnă de tine. 'Are și 
o doză de, romantism! Să Ti so
licitat de atîtea răspunderi,. să 
simți că, pentru a construi1 la 

> înălțimea epocii, trebuie mai 
întîi să te construiești, pe tine 
însuți... Și, pentru toate aces
tea, să te Întrec! și să întreci 
timpul.*

runțl'în plin soa
re ; frunți brăzda
te, frunți tinere și 
grave; un amfi-

■ teatru '. înalt de
frunți. și de soar?...
E lună florilor de 

liliac și a proiectelor de sfîrșit 
de' an; luna zilelor mari, de du
pă echihocțîu/' și a examene
lor. ,s ț /

. Se folosește, ca acolo, în 
cîmpuri, întreaga zi-lumină, 
pentru învățat.' Și, ca un leit
motiv plastic, aedste frunți ti
nere, concentrate, însemnate 
de maturitate >și' exigență.

Timișoara,' orgșuț rozelor și 
,alț studenției,• a-intrat în luna ■ 
mai... , .

IV 
Po-

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Scumpi tovarăși!
Permiteți-mi să vă exprim 

dv. și în persoana dv. întregu
lui popor frate romîn calde 
mulțumiri pentru felicitările 
cordiale și bunele urări, pre
cum și pentru decorarea mea 
cu ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I cu 
prilejul împlinirii a 70 de ani.

Aprecierea exprimată de dv. 
privind activitatea mea de 
partid și de stat și înalta dis
tincție conferită de către Con
siliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne le atribui 
meritelor Partidului Comunist

Moscova, Kremlin, 6 mai 1964

al Uniunii Sovietice, Guvernu
lui Sovietic, întregului, nostru 
popor în lupta pentrur con
struirea comunismului. .

Vă doresc dv. și întregului 
popor romîn fericire și noi 
succese în construirea socialis
mului, în întărirea prieteniei 
și colaborării țărilor socialiste 
în lupta pentru p^cea . gene
rală.

Trăiască prietenia veșnică și ‘ 
de nezdruncinat între poporul 
sovietic și poporul romîn !

întrecere cu timpul

N HRt’SCIOV

Să- pornim, cu echipa de fil- 
Imarb a cinedubului studen
țesc timișorean, la alcătuirea 
uhui scurt metraj „Din viața 
studenților" 1 Trecem în revistă 
amiiteatrele, bibliotecile, labo
ratoarele, sălile de proiecte, 
complexul, de cămine al Uni
versității, bazele nautice de pe 
malul Begăi și serile la Casa de 
cultură a studenților-/ iată, sec
vențe, aspecte diverse, profi
luri; profiluri alcătuind unul

★
Un prim popas Ia

Facultatea de mecanică — 
litehnică. Faceți cunoștință:. I-
van Orgovici, student cu nota 
10 la toate examenele și un 
bun canotor; Nicolae Stanciu, 
șeful subredacției timișorene 
pentru „Viața studențească", 
reporter pasionat și timid; 
Hocl Horst, specialistul de mîi- 
ne în construcțiile materialului 
rulant, dar și un bun cunos
cător, recunoscut de toți, al 

. muzicii de opere și al literatu
rii universale; Francisc Soltesz, 

, conducătorul formației de mu
zică ușoară a Institutului Poli- 

-. tehnic și Acațiu Kiss, absol- 
. sent al cursului de dansuri mo
derne aL Casei de cultură a 
studenților, curînd, el însuși, 
instructor la acest cerc. Nu 
considerați „pasiunile" de mai 
sus .adausuri minore sau, dim
potrivă, pierderi de timp. Stu
denții cu care stăm de vorbă 
acum.sînt printre primii la în
vățătură. Și totuși, a face din 
specialitatea ta unica preocu
pare, nu înseamnă să te limi
tezi? Preocuparea tpeciallslu-

și 
de

Anul III A
gia construcției de mașini — 
Politehnică; grupa a Ilț-d — 
cea.mai bună. Toți vin din pro
ducție. Și' apeși: „Noi sîntem 
mai duri!*  — pe care-Ț spun a- 
desea... Nu în . sensul ■ desensi
bilizării/ ci în sensul unei mai 
mature răspunderi. în. fața exa
menelor vieții, în fața exame
nelor pe care le dau chiar vi
sele noastre, visele de a căror 
înfăptuire, sîntem, de aseme- 
mea, răspunzători.

Studenții aceștia, cu tîmplele 
înnobilate de primele fire argin
tii, nu ale bătrînețiirci ale ma
turizării timpurii' au la bază 
școlile profesionale, școlile me
dii serale, școlile de maiștri și 
încă-o școală: producția.

Constantin Mihăilescu vine 
de la „Independența"-Sibiu-, 
Ion< Lungu, secretarul U.T.M. 
pe an, a fost-strungar la Reși
ța;. Gheorghe Panta a lucrat la 
Uzinele Textile Arad.

In familia Panta e o tradiție 
de generații: tatăl, mama, să-

FLORENȚA ALBU

(Continuat. In pag. « V a)

TELEGRAMA

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU DE.J 

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne

Delegația pe care o con
duc și eu personal, zburînd în 
aceste clipe deasupra terito
riului R.P. Romîne, sîntem fe
riciți de a adresa Excelenței 
Voastre și poporului romîn 
prieten, patriei sale și guver
nului său salutările prietenești 
și călduroase ale poporului al- 
gerian, ale Biroului Politic al 
Partidului Frontul de elibera
re națională și ale guvernului 
algecian.

Cu prilejul acestui sincer 
mesaj îmi este plăcut' să evoc 
relațiile prietenești care leagă 
popoarele noastre în lupta îm-

De la bordul avionului „11-18“

București 
potriva imperialismului și co
lonialismului, pentru ”* 
rea omului de toate 
de oprimare și pentru 
darea păcii în lume.

Urez Excelenței Voastre for
ță și sănătate, urez poporului 
romîn prieten noi succese pe 
calea spre progres și prospe
ritate.

e’ibera- 
formele 
consoli-

Cu înaltă considerație 
AHMED BEN BELLA 
președintele Republicii

Algeriene Democratice 
și Populare



FILE Dim MIE ADEM AREIS1KĂ
Forjorul 4 generații

Octavele cad grele ca plum
bul.' O vrajă te învăluie — 
vraja notelor joase, profunde. 
Vocea forjorului Gheorghiță 
Tănase te face să gîndești la. 
nenumăratele talente izvorîte 
din popor. Și la faptul că un 
concurs atît de larg, asemănă
tor celui ce se desfășoară a- 
cum, pune într-o grea dilemă, 
mai ales în primele faze ale 
întrecerii, pe cel ce vrea să 
aleagă pe cei mai buni inter
preți. Sînt mulți, foarte mulți, 
și fiecare este prețuit la locul 
lui de muncă, fiecăruia i se re
cunosc calitățile, sîrgul, cău
tările. Așa s-au petrecut lu
crurile și la faza orășenească 
și intercomunală a concursului, 
care a avut loc la Ploiești, 
unde s-au relevat frumoase 
talente. Asupra căruia să te 
oprești mai întîi ? Eleva Ma
riana Stere, de la Școala me
die nr. 6 este o interpretă în
zestrată pentru muzica ușoară. 
Notele bune obținute la con
curs confirmă o preocupare 
sistematică și susținută după 
cum tot despre sîrguință și 
conștiinciozitate vorbesc și 
notele bune din catalogul de 
școlar. Alături de ea, Letiția 
Olteanu de la I.T.Aț Carotaj, 
sau Ortansa Corban de la 
S.P.C. aduc pe scenele clubu
rilor muncitorești farmecul 
muzicii ușoare. Gabriela Cio- 
vănescu din Poiana Cîmpina 
s-a făcut mesagera cînteculuj 
popular, iar vestitul cor al 
Schelei Moreni sau brigada ar
tistică a Schelei Băicoi — au 
dovedit virtuți artistice unanim 
apreciate. Cele 15 brigăzi ar
tistice de la „1 Mai"-Ploiești 
au concurat alături de inter- 
preții amatori de muzică clasi
că, dintre care talentat s-a 
dovedit apreciatul chirurg Tra
ian Bădulescu de la Spitalul 
nr. 2. Ariile din opere și can
țonetele interpretate de el, sau 
liedurile cîntate de soprana 
Eliza Moisuc, tehnolog la în
treprinderea de foraj, s-au 
bucurat de un frumos succes.

Desigur, am avea bune cu
vinte de spus despre mulți alții, 
despre artiștii amatori de la 
Rafinăria Teleajen și de la în
treprinderea din Bucov, 
Băicoi 
torești 
merita 
pentru dăruirea sa. Ne 
opri însă, la basuV Gheorghiță 
Tănase. (Șlasulfluî profund are 
puternice și plăcute*  rezonanțe. 
De meserie forjor la întreprin
derea „24 Ianuarie", basul 
Gheorghiță Tănase a ascultat 
„tînguielile" fierului de cînd 
și-a început ucenicia și pînă 
astăzi. Vocea sa dispune de 
o mare bogăție de tonuri, o vi
brație puternică, învăluitoare, 
un timbru plăcut, deși aspru, 
mai bine spus viguros. Reper
toriul lui se. lărgește neconte
nit — cu doi sau trei ani în 
urmă a absolvit Școala popu
lară de artă — și cuprinde atît 
liricul cîntec. de leagăn cunos
cut din interpretarea lui Paul 
Robeson, cît și aria lui Lenski 
din Oneghin, sau arii din Boris 
Godunov cărora li se adaugă 
patetice interpretări de muzică 
populară sau cîntece muncito
rești.

Va avea glasul forjorului 
Gheorghiță Tănase — omul a- 
cesta înalt, negricios, puternic 
— aceeași putere de emoționa
le pînă la capătul concursului 
republican pentru artiști ama
tori ?

Ne-ar bucura să retrăim și în 
finală emoția comunicată de a- 
cest original artist.

din 
sau alte centre munci- 
din regiune. Fiecare ar 
un cuvînt de laudă 

vom

Expoziție 
de artă plastică

La clubul căminului cultural din 
comuna Teșila, raionul Cîmpina, 
s-a deschis o interesantă expoziție 
de obiecte și lucrări de artă popu
lară. Sînt expuse aici, printre alte
le, covoare din lină cu diverse 
motive populare, obiecte din lemn 
cu încrustații artistice, costume 
naționale din diferite regiuni ale 
țării etc. Expoziția se bucură de 
un deosebit succes.

GICĂ BITU
corespondent voluntar

de dansatori
Ropote de aplauze. Ritmul geambaralelor interpretate de 

ea cucerește. Apoi vocea se modelează, prinde aripi, se lea
gănă suspendată undeva în înalturile duioșiei. E o doină, 
o veșnic tînără doină, în care sunetele sînt gradate, efectele 
studiate, interpretarea apropiindu-se de virtuozitate. *Tînăra  
își plimbă liniștită privirile peste sala în care de atîtea ori 
a cîntat: — are ochii migdalâți, de un verde irizat și, laolaltă 
cu vocea comunică emoționant pasiunea ei pentru muzică.

Maria Mazilu face parte din acei interpreți populari ama
tori care și-au îmbogățit spontaneitatea și naturalețea inter- 
pretăi’ii cu efectele create de studiul îndelung, migălos, pe 
partitură. De aceea, o doină interpretată de artista amatoare 
Maria Mazilu amintește de cei mai însuflețiți dintre cîntăre- 
ții' populari — purtători de har dar și de respect pentru ge
niul anonim.

Cîștigătoare a primului loc pe oraș în etapa a doua a ce
lui de-al VII-lea Concurs al artiștilor amatori, Maria Mazilu 
surprinde interlocutorul prin profunzimea gîndurilor despre 
muzică : un adînc respect pentru marele creator popular, 
pentru sensurile largi filozofice, exprimate în liniile melo
dice d'e o mare acurateța și sensibilitate ale muzicii popu
lare. Iată și izvorul interpretării ei sensibile și personale. 
Departe de a se mulțumi cu darurile de la natură, — vocea 
ei de „mezzo“ este supusă studiului în ore de multă trudă 
la Școala populară de artă sub îndrumarea profesoarei Irina 
Dogeanu, iar cultura ei muzicală se desăvîrșește la conserva
tor, pentru că este studentă în anul II fără frecvență.

Cu taraful Uzinei „1 Mai“ a interpretat în repetate rîn- 
duri, în fața camerelor de luat vederi ale Radioțeleviziunii, 
cîntece d'in părțile Buzăului, unde se află satul ei.

Inimoasei activiste pe tărîmul artei amatoare, sîrguincioasă 
solistă și originală interpretă, îi dorim un loc de frunte prin
tre finaliștii marelui concurs, republican al amatorilor.

Un profund res
pect impune acea ca
tegorie 
populari ce găsesc 
destulă p:‘. 
transmită și 
ca tin bun-dîștigat de 
toți și pentru toți, 
măiestria la care au 
ajuns.

lată un bătrîn de 
70 de ani care bate 
pasul vioi pe scena 
largă a căminului cul
tural, tvocînd energia 
tinereții. Talentul și 
pasiunea îi redeșteaptă 
vioiciunea și reușește 
astfel (inexplicabil alt
fel) să aducă pe scenă 
ritmul cunoscut al 
brîului, repezii pași ai 
sîrbelor, glavnicului 
sau iancului. E cel 
mai vîrstnic din cu
noscutul — prin păr
țile Buzăului — neam 
al Per țarilor.

Pe scenă se înlăn-

de artiști

putere să 
i altora,

țuie în joc mai întîi 
cei cărunți. Mustățile 
de vrînceni și părul 
aspru sînt colilii. Cei 
mai în vîrstă dintre 
Perțari, cei 6 frați care 
duc faima neamului 
lor de neîntrecuți 
dansatori populari.

Alți' 24, din neamul 
Perțarilor, intră pe 
scena căminului cultu
ral într-o furtunoasă 
sîrbă, alcătuind un a- 
devărat ansamblu. Ei 
trăiesc dansul, și a- 
cest lucru îl fac din 
plin, cu o dăruire to
tală, cu o pasiune des
cifrată în fiecare miș
care, în legănarea rit
mică sau în amețitorul 
vtrtej.

Urmează nepoții. 
Sînt numeroși. Un 
grup de vreo 14 fe
ciori. Rotirile le sînt 
de păuni — dar se 
află încă într-un pro
ces de îmbogățire

asemenea cărbunelui, 
în adîncuri. Aplauzele 
pentru jocul lor dez
lănțuit, aici, pe scena 
căminului cultural, 
este o primă vestire a 
virtuozității 
tîrziu.

în sfîrșit, 
„tulpinițele", 
copiilor, nepoții 
strănepoții, intră 
joc. Focul îi prinde și 
pe ei, dar nu sînt decît 
tulpinile, vestitori 
doar, lată, s-au împli
nit toți, sînt 70 pe 
scenă, dansul se joacă 
pe un arc al vîrstelor, 
al bucuriei de viață, al 
talentului numeroasei 
familii a Perțarilor. 
...Comisia le-a acordat 
premiul I la faza ra
ională a celui de-al 
VII-lea concurs al ar
tiștilor amatori.

3 portrete de 
ROMULUS 
ZAHARIA

mugurii,

de mai

Ancheta noastră

Cînlec estival (interpretează lormația Căminului cultural din comuna Șașăștl, raionul 
Si riad) Fcrto i AGiRPRES

în rîndurile unor oameni 
de știință pe tema „Resursele 

energetice ale viitorului"
NE VORBEȘTE

oceanologul MIHAI BĂCESCU
membru corespondent al Academiei R.P.R., 

președintele Grupului oceanologic al Comisiei naționale ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O.

upă părerea una
nimă a oamenilor 
de știință, oceanul 
reprezintă o uri
așă sursă de e- 
nergie. După u- 
nele calcule, nu

mai forța mareelor se ridică 
la 8 000 miliarde de kilowați, 
ceea ce depășește de o sută de 
mii de ori capacitatea tuturor 
centralelor hidroelectrice a- 
flate în funcție în întreaga 
lume.

în continuarea anchetei 
noastre în rîndurile unor oa-

meni de știință pe tema 
„Resursele energetice 
viitorului" *)  ne vom ocupa de 
acest colosal rezervor de ener-i 
gie — oceanul.

De astă dată, interlocutorul 
nostru este oceanologul MI
HAI BACESCU, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, președintele Grupu
lui oceanologic al Comisiei 
naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O.

Discuția noastră va aborda 
subiectul din trei puncte de

ale

vddere, „potrivit celor trei cai 
principale prin care oceanul 
își... „etalează" uriașele forțe, 
în primul rînd

Valurile
Ele se izbesc de țărm fără 

încetare, milenii de-a rîndul 
risipind în mișcarea lor per-

înalt de 10 m avînd o viteză 
de propagare de 45 km pe oră 
dezvoltă 2 000 cai putere pe 
fiecare metru liniar de front. 
Cu toate acestea, omul n-a 
reușit încă să valorifice ener- 

• gia care se eliberează pe în
tinderea în veșnică mișcare a 
oceanului. Totuși un început 
a fost făcut. Specialiștii Mu-

se întîmplă în golful Fandy, 
pe țărmul răsăritean al Ame
rica de Nord. Pentru a ilustra 
măreția acestui fenomen, iată 
un exemplu. în jurul localită
ții Mont Saint-Michel, din 
Franța, fluxul și refluxul, pun 
în mișcare, zilnic 2 400 miliar
de de kg de apă. Proiectată la 
scara întregului glob, o ridi- '

fluxului, cînd apele se ridică 
cu 13,5 m.

Principiul care stă la baza 
acestui tip de centrală elec
trică e destul de simplu. în 
momentul fluxului, apa care 
se ridică intră îhțr-urj șir de 
vane și umple rezervorul din 
spatele barajului, unde se a- 
cumulează. Ea este trimisă

depărtat utilizarea pe scară 
largă a en&giei mareelor — 
acolo unde cCftidițiflA naturale 
o justifică — să devină o rea
litate.

Cu aceasta însă, oceanul ca 
sursă de energie, pu și-a spus 
ultimul cuvînt. Mai există și

Căldura apei 
oceanice

Valurile mării
combustibili ai uzinelor

manentă o mare cantitate de
■ energie. înălțimea lor poate 

ajunge de 1—4 metri în Ma- 
*rea Neagră, de pildă, la 16—
20 de metri între țărmurile 
Antarcticei și extremele sudi
ce ale continentelor australe, 
lungi uneori, de peste 300 m, 
ele izbesc cu o forță de 
30 000 kg pe metru pătrat.

Oricine știe că valurile au 
o acțiune permanentă asupra 
uscatului.

Forța lor a fost calculata. 
S-a evaluat, astfel, că un val

2 000 de C. P. pe fiecare metru
liniar de front al unui val

54 miliarde de C. P. pe care
le aduc mareele în fiecare zi

® Temperatura curenților
zeului oceanografie din Mo
naco au creat o instalație de 
aerisire a acvariilor acționată 
de forța valurilor. Este firesc 
ca acestui prim pas să-i ur
meze noi progrese, mai însem
nate. Pînă atunci oamenii de 
știință și tehnicienii își în
dreaptă atenția și într-o altă 
direcție și anume spre

Energia mareelor
De două ori în 24 de ore 

oceanul se pune în mișcare 
ridieîndu-se și coborînd cu 
regularitate de ceasornic. (Am 
putea 
grabă, 
nează 
maree 
poate

spune, poate, mai de- 
că ceasornicul funcțio- 

cu regularitate de... 
!) Diferență de nivel 
atinge 18 m, așa cum

care a nivelului apei oceanice 
cu numai trei sferturi de me
tru reprezintă o forță de 54 
miliarde de cai putere. Și, să 
nu uităm, această energie se 
manifestă de două ori la fie
care 24 de ore!

Cum ar putea fi folosită co
losala desfășurare de forțe a 
oceanului ?

O experiență interesantă se 
face în Franța, unde în estua
rul rîului Rance, se construieș
te o centrală electrică maree 
motrice. Deși proiectul acestei 
lucrări a fost elaborat în 
urmă cu 30 de ani, construcția 
va fi terminată abia în 1965. 
Centrala urmează să producă 
600 milioane de kilowați, din 
care 70 milioane în timpul

tu-apoi 
nele 
nele 
electric. Acest principiu nu e 
tocmai nou. Ideea folosirii 
apei pentru a acționa roțile de 
moară a fost 
secolul 
lor 
însă 
zate 
nind 
că nu pot fi rentabile decît ' 
instalațiile de mare capacita
te. De altfel, proiectele con
temporane prevăd — spre 
deosebire de vechile sisteme 
— utilizarea atît a fluxului 
cît și a refluxului. Pe măsură 
ce trece timpul proiectele se 
perfecționează și e de așteptat 
ca într-un viitor nu prea în-

prin.tr-un sisteme de 
de scurgere spre turbi- 
care generează curentul

emisă încă în 
Tehnica zile- 
a îmbunătățit 
hidraulice ba-

XI.
noastre 
sistemele
pe energia mareei por- 
de la concluzia de bază

Ea reprezintă o problemă 
serioasă de studiu. Avem în 
vedere un fenomen cunoscut 
și anume diferența de tempe
ratură de circa 20° care există 
între straturile de suprafață 
și cele mai adinei ale ocea
nului, în special la tropice.

Această diferență poate fi — 
de altfel a și început să fie 
— folosită pe baza unui prin- 

o1 cipiu termodinamic cunoscut 
> "și a unei tehnici care se dez

voltă. Fără îndoială, vom a- 
sista în curînd la progrese în*  
semnate și în această direcție.

în aceeași ordine de idei se 
înscrie și un alt aspect și a- 
nume rolul regulator pe care 
apele oceanului îl exercită 
asupra uscatului datorită cu- 
renților. Vom înțelege mai 
bine cît de important poate fi 
acel rol, dacă ne gîndim că 
1 m3 de apă marină, yăcin- 
du-se cu un grad, ridică tot 
cu un grad -temperatura a 
3118 m3 de aer! Este cazul 
cunoscutului curent Golff- 
stream care influențează foar
te mult clima Europei. Condi
țiile de climă determină, la 
rîndul lor producția agricolă 
care nu este deloc indiferentă 
față de o cantitate mai mare 
sau mai mică de energie sub 
formă de căldură. Cunoscînd 
toate aceste lucruri, putem 
considera că omul va fi cu
rînd în măsură să dirijeze 
după trebuințele sale căldura 
înmagazinată în ocean pentru 
a modifica clima unei regiuni 
sau a alteia în scopuri a că
ror însemnătate este eviden
tă, să adauge noi resurse enerw 
getice forței umanității.

*) Vezi „Scînteia tineretului' 
nr. 4 640, 4 650 și 4 653.

In atelierul pentru aparate 
de măsură al Întreprinderii 
pentru raționalizarea și mo
dernizarea instalațiilor ener

getice din Capitală
popularizare

Foto : AGERPRES
„/Lenturile
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unui leucocit"

Distincție nesc U.T.M. Onești a fost distins cu 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.M.

CONSTANTIN TOMA
La întreținerea tudinea că 

fi realizate
recoltele planificate vor 
și chiar depășite.

meritată
Oneștiul este orașul unde contribu

ția tineretului se poate vedea la orice 
pas. Spațiile verzi, pomii de pe mar
ginea străzilor și din interiorul unită
ților industriale, cele 2 terenuri de 
handbal, peste 4100 tone de fier 
vechi, constituie rezultatul acțiunilor 
patriotice inițiate anul trecut de co
mitetul orășenesc U.T.M. la realizarea 
cărora au participat peste 6 000 ti
neri.

Muncind cu însuflețire și multă 
dragoste, tinerii au contribuit la rea
lizarea unor economii de peste 860 000 
lei.

în mod deosebit, la toate acțiunile 
patriotice întreprinse s-au evidențiat 
organizațiile U.T.M. de la : Combina
tul chimic Borzești, Combinatul de 
cauciuc sintetic, Rafinăria Onești și 
I.C.T. Borzești.

Drept răsplată pentru frumoasa ac
tivitate desfășurată, Comitetul orășe-

Noi sate
culturilor P. VERONEL

tehnician agronom

electrificate
Rețeaua electrică se extinde__r____  ___  .. . _ î tot 

mai mult și în raionul Titu, regiu
nea București. în primăvara acestui 
an au lost electrificate comunele 
Odobești, Vlăsceni, Pitaru și Crovu.

în curînd, becul electric se va 
aprinde și în localitățile Potlogi, 
Romînești și Ziduri, unde lucrările 
de instalare a stâlpilor și a firelor 
d'e lumină sînt într-un stadiu avan
sat.

Pînă la 23 August, numărul loca
lităților electrificate din raionul 
Titu va fi de 34, ceea ce reprezintă 
peste 50 la sută din numărul total 
al comunelor și satelor din acest 
raion.

MIHAI ȘEITAN
profesor

Colectiviștii /lin comunele Băltița, 
Frasin și Finta, raionul Ploiești, or- 
ganizînd bine munca au reușit din 
timp șă termine camp^pia agricolă 
de primăvară. Ca urmare, plantele 
s-au dezvoltat bine și s-a putut 
începe întreținerea culturilor pe cele 
peste 100 ha la culturile semănate 
în epoca 1 (floărea-soarelui și sfeclă 
de zahăr), lucrare care fiind organi
zată în mod chibzuit a fost încheia
tă. Acum toate forțele se îndreaptă 
$-pre celelalte culturi prășitoare, în 
special porumbul. Paralel cu lucră
rile mai sus menționate s-au desfă
șurat acțiunile de combatere a dau- . 
nătoriloțr, pe o suprafață de peste 
150 ha. Acestor lucrări, o deosebită 
grijă le-au acordat-o tinerii îndru
mați de organizația U.T.M. din cele 
trei gospodării. Ritmul susținut al 
lucrărilor de pînă acum ne dă certi-

In timpul liber
în cadrul căminelor culturale din 

raionul Urziceni, regiunea București, 
există o bogatăt activitate culturală. 
Interesante au fost călătoriile imagi
nare pe harta țării organizate în co
muna Rădulești. Discuțiile din co
muna Ion Roată cu privire la „Prie
tenie, dragoste, căsătorie" au antre
nat mulți tineri.

Recenzii, reuniuni, conferințe pe 
teme educative, jocuri distractive, 
concursuri, vizionări în colectiv ale 
programelor de televiziune, iată pe 
scurt numai cîteva activități care-i 
ajută pe tinerii din comunele Rădu- 
lești-Snagov, Maia, Borănești etc. 
să-și petreacă timpul liber în mod 
cit mai plăcut.

GIIEORGHE GHEORGHIU 
corespondent voluntar

Lucrarea lui Sandu Cîni- 
peanu „Aventurile unui leu- 
cotit" apărută în colecția 
„Știința învinge" a fost con
cepută pe baza, unei formule 
care, bine realizată, îi confe
ră o certă eficiență. Scrisă 
vioi, tinerește, cartea „rela
tează" „viața" unui., leucocit. 
O astfel de tratare putea să 
ducă la o prezentare forțată, 
artificială, dacă autorul nu ar 
fi găsit tonul potrivit. Dar S. 
Cimpeanu a izbutit în această 
încercare delicată, dind istori
sirii leucocitului o notă de 
prospețime care atrage citito
rul.

De-a lungul tuturor pagini
lor cărții se realizează o ex
punere literară, în spiritul ce
lor mai bune tradiții ale scrie
rilor de popularizare a știin
ței. întâmplările „trăite" de 
leucocit au autenticitate. Epi
soadele se înlănțuie gradat și 
aproape fiecare pasaj t 
interesul pentru ceea 
urma".

Mai puțin izbutită 
pare expunerea acolo 
leucocitul începe să se intere
seze de... istoria științei. în 
asemenea cazuri, izolate în

carte, povestirea își pierde 
farmecul inedit, „ața albă" 
devine dintr-Q. dată vizibilă.

în ansamblu, cartea poate 
fi considerată drept o frumoa
să lucrare de știință distracti
vă care tratează probleme de 
anatomie și fiziologie umană. 
Cu tot caracterul ei 
nepretențios, 
bazează 
date ale 
povestirii 
ilustrație 
Octav Catrici) care dă pagini
lor un aspect animat, plin de 
vervă.

hazliu, 
expunerea se 

pe cele mai recente 
cercetărilor. Factura 
este susținută de o 

expresivă (autor

„Neurocibernetica“

trezește
ce „va

mi se 
unde

în ultima vreme, colecția 
„Natura fără taine" a cuprins o 
serie de teme interesante 
reu-șind să se situeze în miezul 
actualității științifice. Această 
apreciere se potrivește foarte 
bine și broșurii „Neurociber- 
netica", apărută recent. Auto
rii, V. Voiculescu și M. Ste- 
riade, care în 1963 au publicat 
împreună interesanta lucrare 
„Din istoria cunoașterii creie
rului" — se adresează de a- 

. ceasta dată unui public larg și 
trebuie de la început să re
marcăm priceperea cu care au 
știut să facă accesibile pro
bleme de o mare complexitate.

Crearea sistemelor și mași
nilor automate, din ce în ce 
mai complexe, capabile să

conducă procese întregi de fa
bricație sau complexe hidro
energetice, să traducă dintr-o 
limbă într-alta, să calculeze, 
să compună melodii etc. au 
ridicat q problemă importan
tă. S-a pus, intr-adevăr, în
trebarea, dacă nu cumva une
le dintre principiile generale 
de funcționare ale acestor ma
șini ar putea fi utilizate în ve
derea explicării proceselor 
care se întîmplă în organisme
le vii. Așa s-a născut una din
tre cele mai noi științe, 
neurocibernetica.

Broșura se ocupă deci în 
primul rînd de stabilirea ase
mănărilor ce există între ac
tivitatea „creierelor electroni
ce" cele mai perfecționate 
mașini automate —• și gîndirea 
omenească, subliniind totodată 
trăsăturile specifice ale gîn- 
dirii umane.

Prezentând o mare bogăție 
de fapte, într-o formă foarte 
convingătoare, autorii conchid: 
„Ideea că mașina ar putea 
înlocui pe oni este, fără îndo
ială, greșită. Dar nu e justă 
nici părerea celor care vorbesc 
prea categoric despre limitele 
pe care mașina nu le va putea 
depăși niciodată. Progresul 
științei nu cunoaște limite. 
Departe de a fi rezervată nu
mai pentru activități mecanice 
după șablon, mașina va putea 
fi utilizată de om în procesul 
de creație''.

I. M. ȘTEFAN



literatura, si arta
■'2,

Viața lui Mihai Eminescu

t,Hamlet" in interpretarea studenților Institutului de teatru ,,î. L. Caragiaie" (Hamlet — Ion 
Caramitru, Ofelia — Cătălina Pintilie) Foto : I. MiCLEA

STEFAN IUREȘ

Densitate
Grăuntele din masa unei stele 
Adus pe Terra n-ar strivi un munte? 
Dar știu și alte întrupări mărunte 
Cu miezuri dense, negrăit de grele.

Iți tot comprimi orbitele, Iubire, 
Spre limita enormului nucleu 
Din diafana ta alcătuire,

Surîs, gest, șoaptă, mii de amănunte, 
O, lumi cu diametru de mărgele 
Presați asupra 
La fel de mult

simțurilor mele 
ca un stelar grăunte.

Și-astfel răsări pe cerul nostru, astru,
Și ești, din elemente, cel mai greu, 
Dens pînă înlr-atît că pari albastru,

Clepsidră
timp. De ce te rabd, zăbavă,Nu mal am

Tu, fluture cu aripi policrome, 
Hoinar în căutare de arome
Prin spații fără nici o vîrstă gravă.

S-a subțiat secunda cît o sîrmă 
Pe care-n echilibru va 
Privind de sus în jos

să trec 
tăcuta hidră,

Risipitorul, dacă totuși om e, 
Presimte și priveliștea grozavă 
Cu zile și cu nopți zăcînd sub lavă 
Ca niște noi gomore și sodome.

mea cîrmă 
vid mă-nnec.

Iar fapta este singura
Fără de care-n veșnic
De cite ori te mai răstorn, clepsidră î

N1CHITA STĂNESCU

O iederă să fii
Mi-ar fi plăcut să fii mai bine-o plantă, 
O iederă să fii lîngă obrazul meu, sunînd 
cînd reci curenții serii vin în pantă 
din cerul rezemat pe-un singur gînd.
Să-ți fi știut căldura, lîngă coastă, 
de 
să
Pe

frunză tremurîndă și lucind, 
fie-un singur trunchi secunda noastră 
două ramuri luna sprijinind.

Și foșnetul orașului, mai altul și mai smuls 
ca marea din culoare, jos la diguri, 
să fi bătut, oprind cu un impuls 
stîlpii tăcerii-nnaintînd nesiguri.
S-aud cu-o frunză, cu o rădăcină, 
mi-ar fi plăcut — un anotimp sever, 
cînd ultimele ghețuri se dezbină 
în ele înșile. Și nu au loc și pier.

Veghe la odihna unui om
Oh, cerul albastru și negru, de-asupra mea 
un relief a răsturnat de aștrii 
și iată sentimentele mele 
ramuri sînt și vii vergele.

cu răsărirea lunii
ai făcut să răsară cîte-un etaj, 
altul,
peste toate blocurile șantierului

Trece-o pasăre și le-atinge
și ele răsună :•
Băiete, flăcăule, bărbatule
e noapte fără lună
și tu dormi adînc, fără vise de noapte, 
cu poftă.
E dreptul tău căci peste ziuă 
luîndu-te la întrecere

Ochii mei, te veghează, și-ml place 
cum ții palma deschisă ca o hartă a țarii 
de care-ți rezemi tîmpla.

Te
Pe 
schimbul metaforelor — în ziuă.

voi veghea tot schimbul trei, 
care-1 numesc uneori

■ apărut nu demult,
Intr-un tiraj uriaș

— ceea ce n-a îm
piedicat epuizarea 
ei fulgerătoare — 
cea de a patra edi
ție dintr-o carte 

veche, și totuși mereu nouă, 
proaspătă, vibrantă, caldă și 
cuceritoare : „Viața lui Mihai 
Eminescu" de academicianul G. 
Călinescu. Prima ediție a aces
tei lucrări a apărut cu 32 de 
ani în urmă, stîrnind o furtună 
de controverse în publicistica 
literară a vremii, dar impunîn- 
du-se de îndată în conștiința 
generală ca o carte valoroasă, 
reprezentînd o piatră de hotar 
în cercetarea lui Eminescu și în 
istoriografia noastră literară în 
genere. Au existat atunci, cum 
se întîmplă totdeauna cînd ies 
la lumină marile noi afirmări și 
puncte de vedere, și cîțiva de
tractori, unele obiecții fie ne
justificate sau exagerate ca ton 
și proporții, fie privind proble
me cu totul secundare în raport 
cu esența și totalitatea lucrării. 
Dar aceste glasuri s-au pierdut 
în corul efectiv entuziast al 
celor ce au salutat cu îndreptă
țită admirație o atît de caldă 
și solidă carte asupra — nu 
biografiei propriu-zise, cît bio
grafiei spirituale a celui mai 
strălucit scriitor romîn. Din 
mijlocul acestora, astăzi încă 
se desprinde detașat glasul plin 
de autoritate .al lui Garabet 
Ibrăileanu, care în articolul în
chinat cărții o declara, pe bună 
dreptate, monumentul cel mai 
impunător ce s-a ridicat pînă 
astăzi lui Eminescu". Iar din ge
nerația următoare de critici, 
ajunsă deja Ia deplină maturi
tate, cel ce avea să devină cel 
mai respectat editor al operei 
lui Eminescu, acad. Perpessi- 
cius, într-un vibrant articol 
considera că prin această carte 
„G. Călinescu onorează literile 
romînești îndeplinind totodată 
și una din cele mai dureroase 
lacune ale culturii noastre ac
tuale" (e vorba de anul 1932) 
pentru a ajunge Ia concluzia 
despre această „suită savantă 
și savant orchestrată a lui G. 
Călinescu' ca este o lucrare ce 
oferă „informație, ecou și pers
pectivă".

Retipărirea ei astăzi, cu rapi
da ei receptare de către tine
rele noi generații ce n-au pu
tut-o ctfnoaște la primele ei trei 
ediții dintre 1932 și 1938, cons
tituie o verificare a aprecierilor 
criticilor amintiți și a atîtor al
tora ce au înțeles ce dăruia Is
toriei literare romîne acad.‘ G. 
Călinescu cw Via [a lui Mihai 
Eminescu4. Pentru cei mai vîr- 
stnici, această nouă ediție con
firmă definitiv că ne aflăm în 
fața unei adevărate lucrări cla
sice a istoriei noastre literare, 
o lucrare care, oricît timpul ul- 
tragiază într-un anumit chip o 
erie de rezultate științifice din 

orice domeniu, rămîne pe de o 
oarte vibrantă și emoționantă 
□rin fiorul lăuntric pe care ar
estul din omul de știință a 
știut să i-1 imprime, iar pe de 
altă parte rămîne deosebit de 
valoroasă prin marea ei bogă
ție de informații, prin viziunea 
exactă pe care o oferă asupra 
scriitorului prin locul deosebit 
de însemnat pe care l-a ocupat 
încă de la început în adîncirea 
reală a cunoașterii lui Emines
cu și în însăși dezvoltarea cer
cetărilor de istorie literară ro
mînești în ansamblul lor.

Cea ce impresionează și as
tăzi, ceea ce a uluit pur și 
simplu la apariția cărții din 
1932, a fost acea sinteză care 
constituie, probabil, una din 
coordonatele majore ale perso
nalității remarcabile și atît de 
greu de definit, de cuprins în 
formule, a acad. G. Călinescu, 
acea sinteză între o impresio
nant de largă documentare o-

de
biectiv folosită și o nu mai pu
țin impresionantă personalitate 
a autorului, subiectivă și plină 
de originalitate în interpretarea 
faptelor și a operelor literare. 
Nedisprețuind și nelăsînd ne
luată în considerație nici cea 
mai măruntă amintire, nici cea 
mai neînsemnată contribuție 
din bibliografia eminesciană 
(pe care de altfel cartea o pune 
la dispoziția cititorului, la sfîr
șit), acad. G. Călinescu nu de
vine nici un moment, pe nici 
un plan, sclavul lor. Autorul 
domină în permanență materia
lul, viața pe care o evocă, ana
lizează totul cu siguranță, fine
țe, tact, experiență și spirit 
critic, fără urmă de pedanterie, 
dar uneori cu ingenioasa coche
tărie, care sporește autoritatea 
analizelor de a înfățișa cititoru
lui însuși mecanismul funcțio
nării lor. Iar la sfîrșit, topește

G. Călinescu
pe care n-o au decît puține lu
crări de acest gen în istorio
grafia literară universală, cum 
sînt monografia despre Goethe 
a lui Guudolf, sau cea despre 
Balzac a lui Curtius — se dato- 
rește’ faptului că o personali
tate atît de plină de originali
tate ca acad. Călinescu, cu un 
talent literar atît de unanim 
recunoscut, n-a făcut această 
vibrantă reconstituire decît pe 
baza unei severe și largi docu
mentări, unind cu rigoare mari 
însușiri scriitoricești cu o uria
șe muncă de informare și seve
ră reconstituire științifică.

Nu avem în acest cadru spa
țiul pentru a dezvolta toate 
foarte instructivele observații 
ce se pot face în legătură cu 
această carte. Oricum pentru 
ca noii cititori ai „Vieții lui 
Mihai Eminescu" să înțeleagă 
marele răsunet pe care l-a

totul în retorta încălzită pînă 
Ia incandescență a vibrației ar- 
tistului-istoric literar, izbutind 
să realizeze astfel acea viziune 
personală atît de marcantă dar 
întru nimic necorespunzătoare 
adevărului istoric, a totalității 
complexei personalități emines
ciene.

Tocmai pentru că lucrarea a- 
ceasta a acad. G. Călinescu 
constituie, cum am spus, o con
tribuție hotărîtoare nu numai 
la adîncirea lui Eminescu, dar 
la însăși dezvoltarea cercetări
lor literare romînești, nenumă
rate observații extrem de pre
țioase s-ar putea desprinde pe 
marginea paginilor acestei 
cărți. Și poate că cea dintîi și 
cea mai plină de învățăminte 
pentru tinerii de astăzi este a- 
ceea că rezonanța incontesta
bilă în timp a acestei cărți —

avut de-a lungul anilor această 
carte, valoarea ei, folosul pe 
care l-a adus, cum și ceva din 
„secretul" construcției și dura
bilității ei, cîteva lucruri tre
buie consemnate cît de fugar, 
în deosebi marile noutăți, dar 
și acele elemente care îi dau 
soliditate și frumusețe.

Nu se poate astfel trece cu 
vederea, tocmai pentru că de 
atunci acest lucru a exercitat o 
înrîurire salutară în cercetările 
asupra vieții scriitorilor noștri, 
arta și tactul cu care acad. G. 
Călinescu folosește opera scrii
torului ca izvor biografic, fă- 
cînd aceasta, cu totul deosebit 
de ceea ce în genere era proce
deul obișnuit pînă atunci, în
tr-un chip nu mecanic, ci cu 
mare suplețe, modern și știin
țific, ca atare plin de efica
citate. în același timp tre-

buie reținut ca una din ma
rile victorii ale acestei lu
crări faptul că ea realizează cu 
o îndemînare egală — așa cum 
puțini făcuseră cu adevărat 
pînă atunci — și procesul in
vers, reconstituind fenomenul 
zămislirii acestei opere din fră- 
mîntările personalității și vieții 
scriitorului în mijlocul lumii 
pe care acesta o străbătea. Un 
alt element nou, interesant și 
de o uriașă însemnătate pentru 
reconstituirea mai cu seamă a 
unei vieți creatoare ca a lui 
Eminescu, pe care îl aduce a- 
ceastă carte este valorificarea 
tezaurului manuscriselor : va
riante, postume, încercări lite
rare nefinisate, însemnări lite
rare diverse, pînă atunci foarte 
sporadic cunoscute și insufi
cient, aproape deloc puse la 
contribuție de cercetătorii de 
pînă atunci pentru definitiva
rea frămîntărilor și înfrigurate
lor căutări eminesciene.

Scrisă cu o mare căldură, la 
temperatura. topirii celor mai 
nobile metale, la o înaltă ten
siune, cartea, care oferă nenu
mărate pagini sau imagini de o 
mare pregnanță , si adîncime, 
observații ale unui experimen
tat exeget literar dublat de un 
fin arheolog al psihologiei și de 
un mare artist al cuvîntului — 
aducea cu trei decenii în urmă, 
cum aduce și astăzi, cu aceeași 
intensitate, reconstituirea vieții 
exterioare și mai ales interioa
re a lui Eminescu în desfășu
rarea ei, a vibrațiilor celor mai 
intime pe care poetul le-a în
cercat, fără însă să se ajungă 
niciodată la romanțare, fără ca 
vreun moment să rămînem cu 
atît mai puțin la simpla înșira- 
re de date seci. La fiecare pa
gină, cartea academicianului 
Călinescu oferă pilde de cum, 
în acest domeniu, trebuie inter
pretate fenomenele vieții pen
tru a ajunge la concluzii firești 
și revelatoare în același timp 
pentru înțelegerea formației lui 
Eminescu și a oricărui alt scrii
tor.

Pentru prima oară în isto
riografia literară rdmînă, în 
1932 cînd Viața Iui Mihai Emi- 
nescu se publica în cea dintîi 
ediție, figura umană șl spiri
tuală a celui mai mare scriitor 
romîn a fost prezentată riguros 
științific șl totuși ca a unei 

..ființe vii, autentice, plină de 
căutări și‘Contradicții, iar nu 
ca o schemă convențională. 
Este ceea ce a făcut ca această 
carte, mareînd o cotitură în 
cercetarea profundă a vieții u- 
nui scriitor, să capete atîta pres
tigiu și să exercite o atît de în
semnată înrîurire, este ceea ce 
— mai ales cu marile ei însu
șiri interioare, care provin din 
dominanta personalității acad. 
G. Călinescu de a sintetiza do
cumentarea bogată cu o înflă
cărare temperamentală în per
manență sever dominantă — a 
făcut din această monografie o 
lucrare durabilă, mereu tînără, 
mereu plină de vibrație, mereu 
actuală, cu adevărat izvor de 
înțelegere pentru Eminescu, de 
înălțare și purificare spirituală, 
o carte bogată în învățăminte 
din toate punctele de vedere.

Conf. univ.
dr. G. C. NICOLESCU

Filarmonica 
in turneu

La sfîrșit de stagiune, în
ainte de a intra într-o pe
rioadă de intense pregătiri 
pentru cel de-al IlI-lea 
Concurs și Festival Inter
national „George Enescu'1, 
colectivul artistic emerit al 
Filarmonicii bucureștene în
treprinde în aceste zile (di
rijori Mircea Basarab si 
Mircea Cristescu ; soliști — 
Ion Voicu și Sofia Cosma) 
un lung turneu de concerte 
prin cîteva din marile orașe 
și centre muncitorești ale 
țării.

După ce a cîntat luni la 
Craiova, marți la Sibiu, 
miercuri la Hunedoara, ieri 
seara la Reșița, Filarmonica 
își continuă turneul astă- 
seară la Timișoara, sîmbătă 
la Arad, duminică la Ora
dea, marți 12 mai la Cluj, 
miercuri 13 mai la Cîmpia 
Turzii (la clubul Uzinei „In
dustria sîrmei") și joi 14 
nai la Brașov.

De ce lipsesc 
caietele- 

program ?
Orchestra simfonică a 

cinertiatografiei a reușit să 
asigure în ultimul timp, sub 
conducerea dirijorului ei 
permanent, Constantin Bu- 
geanu, o serie de programe 
de larg interes, cuprinzînd 
în majoritatea cazurilor lu
crări în prima audiție bucu- 
reșteană sau cicluri de con
certe dedicate în exclusivi
tate unor mari creatori.

Concertele din ciclul Bach 
sau manifestările dedicate 
celor 12 „Concerti grossi” 
de Haendel, prezentarea în 
prima audiție a unor lucrări 
de G. Mahler sau, în sfîr
șit, recenta manifestare de
dicată In exclusivitate u-
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nor lucrări 
contemporane 
ră noutatea 
abordate.

concertante 
demonstrea- 
repertoriilor

Din păcate, valoarea e- 
ducativă a acestor manifes
tări se limitează prin lipsa 
unor caiete-program (ase
mănătoare acelora difuza
te de Filarmonica sau or
chestra Radio) caro să doa 
auditorilor coordonatele 
necesare înțelegerii piese
lor înserate în programul 
concertelor, locul acestora 
în creația compozitorilor, în 
istoria muzicii.

0 rubrică 
utilă

Creația începătorilor se 
bucură din partea revistelor 
literare de o atenție salutară. 
Săptămânalul clujean „Steaua" 
are char o rubrică a începăto
rilor. publicați cu o frecvență 
relativ mare. O asemenea ru
brică, intitulată „Tineri poeți", 
înserează în paginile sale și 
„lașul literar" nr. 3 / martie 
1964. Remarcăm sensibilitatea 
delicată a versurilor Elisabe 
tei Isanos-Camilar, entuzias
mul juvenil din poezia „Pa
trie" de Sorin Stoian, sobrieta
tea plăcută din „Comunism" 
de Carmen Tudora, o mențiune 
aparte meritînd „Șantier" de 
Paul Drumaru.

Poezia acestuia din urmă se 
distinge printr-o notație de 
bună factură, sugerînd o at
mosferă de reală prospețime : 
„Palma, deschisă s-ar umple 
mereu/ Cu alba-nălțime-nste-

lată / Ninge frenetic cum nu a 
mai nins / Aici niciodată. // 
Barăcile par niște mari urși 
polari, / Macaralele trec în ba
ladă, / Pufoaicele au epoleți 
de calcar, / Un regiment de 
bărbați de zăpadă, // Și ninge 
într una cum nu a mai nins / 
Pe-aici niciodată, total, — / 
De parcă ar vrea din tării să 
ne-ntreacă / Un șantier al ză
pezii, rival".

Evident, redacția trebuie să 
selecteze cu exigență, în conti
nuare, versurile tinerilor săi 
poeți evitînd, de exemplu „șep- 
cile albastre" ale zidurilor sau 
„șapca sufletului meu". („Por
tret" de Laurențiu Ciobanu).

Versuri notabile mai sem
nează în cadrul aceleiași ru
brici Silviu Rusu, Constantin 
Săbăreanu, Constantin Th. Cio 
banu.

Preocuparea semnalată tre
buie să se bucure în continuare 
de consecvență din partea re
vistei, selectîndu-se cu gri
jă cele mai valoroase lucrări 
din creația membrilor cercuri
lor literare ieșene.

Dificultățile 
stilului oral

Ticurile verbale, alegerea 
expresiilor dintr-un anumit 
domeniu, chiar o anume cons
trucție a frazei, cu o topică 
specială pot sugera, după cum 
se știe, un anume tip uman. 
Există numeroase exemple de 
scriitori care au manifestat o 
anume preferință pentru pito
rescul limbajului eroilor, dar 
numai în măsura în care a- 
cesta putea sluji ca modalitate 
de caracterizare. Modalitatea 
presupune un sever simț al e- 
chilibrului din partea autoru
lui. Un tînăr scriitor, Ion A- 
rieșanu, a publicat recent sub 
titlul „Diferență de trăit" — o 
povestire monolog („Orizont" 
nr. 2) Monologul — relatînd 
o biografie compusă șablon, a- 
fectînd semnificația majoră a 
temei — este scris într-un lim
baj imposibil, de o oralitate fă
cută. Autorul crede că lăsîn- 
du-șl personajul să monolo-

gheze discontinuu (cu intenția 
de a face o paralelă între 
„cum a fost lumea și cum e") 
poate crea impresia autentici
tății.

Adevărul este că forțarea 
notei, oralitatea neglijentă, 
duce la formulări neinspirate 
cu multe agramatisme (ceea ce 
ne miră la un tînăr scriitor 
care îndeobște manifestă exi
gență în redactare) și impro
prietăți hilare din care cităm 
cîteva : „Doi f rați mi-au mu
rit, restul trăiesc", „De mice, 
copilărie" (copilărie mare ? !) 
„Cită etate aveam", ...,,i-an. 
luat și eu ce-i trebuie în casă 
a luat și ea un băiat foarte cu 
minte și restul vine de la sine" 
etc. Exemple de acest fel sîn 
destule, ceea ce ne face să pre 
supunem că scriitorul le-: 
căutat anume, pentru a color: 
limbajul și a-i da, chipurile 
suculență. Numai că efectu 
este exact contrar așteptărilo 
pentru că. oricum, neglijent 
stilistică se răzbună. Ostenta 
ți a tonului frust,, de confesi 
ad-hoc trădează insinuare; 
unui idilism lingvistic, a unu 
mimetism facil de care autoru 
trebuie să se ferească — exi 
gența artistică impunîndu-S' 
desigur și în limbajul eroiloi

I. A. GH..ȘARV „Sudwițe"

Această carență a fost 
mai vizibilă ca oricînd cu 
prilejul ultimului concert 
cînd au fost interpretate, în 
prima audiție pe țară, 
trei lucrări concertante a- 
parținînd unor creatori care 
au apărut pînă în prezent 
mai-rar pe afișele concerte
lor noastre : „Schwandre- 
her" — Concertul pentru 
violă și orchestră de ca
meră de Paul Hindemith, 
Concertul pentru pian și or
chestră de suflători de Jgor 
Stravinski și Concertul 
pentru vioară și orchestră 
de Alban Berg.

Sutele de spectatori care 
au umplut pînă la refuz sa
la de concert au fost astfel 
privați de posibilitatea de 
a afla măcar anul creării 
acestor interesante lucrări 
concertante, fără a mai vor
bi de informarea lor cu cî
teva noțiuni elementare cu 
privire la forma și ideile 
muzicale ale acestor piese.

Secretariatul artistic al 
orchestrei are, desigur, po
sibilitatea de a asigura aces
tor inedite manifestări ca- 
ietele-program indispensa
bile unor activități educati
ve pe deplin eficiente.

Inadvertențe
Cele două discuri ,,Elec

trecord" închinate ciclului 
de lieduri „Călătorie de 
iarnă" și traducere romî- 
nească a cărții recent apă
rută a muzicologului so
vietic V. Konen despre 
Franz Schubert răspîndesc 
fiecare în parte o traducere 
cu totul diferită a lieduri
lor marelui compozitor vie- 
nez.

Liedul de Wetterfahne 
este tradus pe disc „Girueta" 
iar în monografia lui Ko
nen „Sfîrleaza*,  Erstărrung 
este tradus pe disc „îm
pietrire" iar în carte 
„încremenire" ; „Watter- 
flut*  — „Șuvoiul" și „To
rentul" j „Biickblick" — 
„Privesc înapoi" și „Amin
tire" ) „Irrlicht" — „Lică
riri” și „Luminița rătăcitoa
re" ; ,,Die Krăhe" — „Cioa
ra” și „Corbul ; „Tănsch- 
ung" — „Nălucire" și „A- 
măgire” ș.a.m.d.

Sensurile acestor tradu
ceri sînt unori apropiate, 
dar este desigur cel puțin 
rizibil ca traducătorii noș
tri să nu se fi stabilit mă
car asupra titlurilor unor 
lieduri ce apar atît de des 
în diverse recitaluri, iar tăl
măcirile editurii să cuprindă 
și aici (ca și într-o recentă 
carte despre Brahms) re
troversiuni cu totul aproxi
mative,

IOSIF SAVA



■ hsprezece zile mai tîrziu, Ion Mohreanu a- 
i junse la Plătărăști, dar Neicu Jinga nu mai 
j era în sat din mai. întors invalid de pe 
! front — trei degete de la mînă tăiate — 
| Neicu îi făcuse de petrecanie unui neamț 
' de la spitalul veterinar instalat în curtea 

școlii și fugise în baltă.
Titi Șorici, la care trase Mohreanu, se învineți de 

furie auzind că acesta se lăsase jecmănit de Carămet.
— Trebuia sări sucești gîtul la ceafă, șarlatanul ! 

Uite, pun caii la căruță și mergem după el să-i fărî- 
măm coastele.

— Mu mă mișc de-aici pînă nu-1 găsesc pe Neicu.
— Unde-ai să-1 găsești, vreau să știu ? Balta asta e 

largă cît o țară. Zăcătoarea fiarelor și raiul hoților. 
Jandarmii, cît îs ei jandarmi, nu-s în stare să-i ia urma, 
și-o să-l găsești tu 1 Cum ?

— O să-i pîndesc pe-alde frate-su. Pe nea Gheorghe 
Jinga și pc țața Vetina. Ei... Nu se poate să nu știe ei 
de culcușul lui Neicu.

Titi Șorici se scărpina în barba roșcată. Trăgea rar cu 
unghia de la degetul mare, bombată, crăpată și îngălbe
nită de tutun.

— Gheorghe nu-i de pus la socoteală, urmă el mai 
potolit. Gheorghe l-ar vinde și pe dumnezeu, dar mi-te 
pe frate-su Neicu ! L-ar da pe un mertic de orz sau . nu
mai pe-un pumn de coacăze. Gheorghe și cu Pavel 
Berechet, bărbatul Vetinei, fac armata acasă, sînt șefi 
peste grădina de zarzavat a regimentului „3 artilerie 
-franța" și l-ar da pe Neicu c-o tavă de colivă pe 
de-asupra, ca să nu-i clintească pe ei din loc. Atîta vreme 
cît Neicu e liber sînt cu frica-n sîn mereu. Și prin somn 
le țîțîie tîrtița și le vuiește capul de groază că acum-a- 
cum vin ăia mari belea pe capul lor : ni-1 dați pe 
Neicu, viu sau mort sau de nu, pe front, mama voastră, 
la gonița morții.

— Mă tocmesc argat la Berechet, spuse băiatul. Am 
și vorbit. De mîine — la lucru. Și la pîndă în calea 
Vetinei : ziua, în curte, noaptea în stuf.

— Ai avut bani să-i mănînci cu lingura și acum, ar
gat ! se încruntă din nou Șorici.

— De bani, nu-mi pare rău.
— Nici n-are de ce, c-ai fost prost. Ce-ți zici tu ? Ve

tina s-a ținut cu tata și o să mi-1 dea în palmă pe 
Neicu.

— N-am știut pînă azi că ea... cu tata...
— O știi acum. Și, iaca, s-o știi și p-ailaltă : după 

tat-tu s-a ținut cu Țuleâ Fălcosu. Mi-a spus Che An
drei cînd eram la Agulești, că i-a văzut petrecînd îm
preună la Brăila. Iar morții. se uită, vezi tu ! Mai ales 
cînd e vorba de muieri. înțelegi ce vreau să zic ?

— Nu.
•— Dacă erai umblat la femei, ai fi înțeles.
— Știu cum e cu femeile. M-a învățat o fată de 

la circ.
— Te-a învățat prost. O să înțelegi cînd o să faci 

dragoste cu a doua femeie, sau cu a treia.
Băiatul se întinse cu picioarele spre sobița de tuci în 

care duduia focul, măcinînd cărămida de pe dinăuntru, 
și zîmbi. Hornul care fusese curățat de curînd — întors 
de la Dobrogea, Titi Șorici se canonise jumătate de zi, 
cu capul înfășurat în ștergarul de vase, să dărîme 
cuibul de cioară clădit la opt palme mai jos de buza 
peste care se prelinge fumul și să răzuie funingina de
pusă în straturi — trăgea bine, flăcările urcau jucăușe 
pînă în cotul burlanului, iar în locul unde tabla se îm
bucase prost răzbăteau în afară ca niște codițe aurii.

Spuma aceea dogoritoare semăna cu părul fetei de 
la circ.

— Culca-te, spuse Titi Șorici. In noaptea asta eu 
merg £-arunc vîrșile în noian.

— Dacă vrei, îți țin tovărășie.
— Nu, zise Șorici, și ieși.
Dușumeaua spălată în trei ape lucea ca un covor de 

spice coapte.

Apele noianului, umflate de vînt, -se spărgeau cu zgo
mot înfundat la malul nisipos.

Ploua.
Era la sfîrșitțjț lunii,. ‘augâst și vremea se răcise pe 

neașteptate, prevestind .'desfrunzirea timpurie a păduri
lor de sălcii. De peste Dunăre se ridicau, noaptea, gră
mezi de nori cenușii — fulgere țîșneau prin ei ca firele 
de bale împrăștiate deasupra ieslii de sforăiturile unui 
cal căruia i-ai dat să mănînce pleavă — și în spartul 
zorilor ploaia începea să se reverse pe arii, îngînîndu-se 
nonoton cu scîrțîitul obloanelor în legăturile de fier, cu 
huruitul de vînturătoare al vîntului. Ploua și parcă-n 
același timp bîzîiau deasupra satului sute de cimpoaie.

Vetina, care fusese după ciuperci pe insulița din mij
locul Dunării, ascunse luntrea în stuful jilav, răscolit 
derun șuier rece, coborî în cărăruia înecată dc mîl, ți- 
nînd cu mîna de poalele fustei, și sui pe mal în fundul 
livezii. In curtea școlii, la spitalul veterinar nemțesc, 
răsunară la ihterVale-scțirte,; trei bătăi într-o toacă de 
lemn.

Trifoiul cu flori viorii, mari cît căpșunile, de pe fîșia 
de pămînt care desparte curtea lui Berechet de-a lui 
Titi Șorici, sclipea vesel prin smocurile de ceață.

Deodată Vetina încremeni cu ochii lărgiți de spaimă : 
printr-o spărtură din îngrăditura livezii, o privea Ne- 
culai Mohreanu. Capul ca de înecat al lui Neculai pe 
care ea îl strînsese la piept în nopțile lor de dragoste, 
întîrzie o clipă și dispăru. își dădea seama că nu putea 
să fie Neculai — omul murise de șase ani : „e Ion, fe- 
cioru-su... doamne, de cînd a venit la noi am mereu 
vedenia ăluilalt... trebuie să se ducă de-aici", totuși tre
mura ca o nuia, o frigeau tălpile, iar buzele groase 
(aceea de jos, ușor răsfrîntă, cea de deasupra plină și 
azvîrlită un pic la colțuri) se mișcau fără să închege un 
sunet. „E o prostie, cauți ea să se stăpînească, e mort 
Neculai, e mort și duhul lui... băiatul o fi venit să rupă 
iarbă pentru porci".

Ridică șorțul cu ciuperci și porni spre casă, ocolind 
livada prin lanul de trifoi. Unde i se păruse că s-a a- 
rătat capul lui Neculai Mohreanu văzu în pămîntul ne
gru clisos, urme de pași : două și încă două, și pe urmă 
nimic. Urmele dădeau impresia stranie că omul căzuse 
de pe o cracă a pomului din răzor, apoi mai făcuse un 
salt, cu picioarele lipite,. vrînd să-și mențină echilibrul, 
după care dispăruse complet și nu mai era nici un semn 
care să-ți arate încotro o pornise, ca și cum l-ar fi înghi
țit pămîntul. „Unde e, își spuse Vetina, că doar adineauri 

. ședea aici ?!“ — și, simțind cum o cuprinde din nou 
spaima, o apucă fuga Ia deal. Un fir desprins din cio
rapii ei de lînă se agăță de tulpina unui scaiete și, pe 
măsură ce se depărta de locul unde o pîndise năluca 
lui Neculai Mohreanu, ciorapul de pe stîngul se deșira 
aezvelindu-i pulpa groasă, înroșită de frig.

Intră în casă, izbindu-se în treacăt cu umărul de co
marnicul de vase. Lepădă flanela și fusta și îmbrăcă 
o rochie verde. „Să stea ploaia, se gîndi și mă duc la 

părintele Oancea’: dezleagă-mă, sfinte părinte, milosti- 
vește-te". In odaie mirosea a unsoare de hamuri și a 
efecte ostășești, pătrunse de transpirație. Mirosul venea 
de la centura și uniforma lui Berechet atîrnate în cui, 
sub ceasul de perete, închis ca într-un sicriu în ramă 
neagră de lemn.

Scoase dintr-o cutie un baton de vanilie și mușcă 
din el. Gura1 i se umplu cu salivă dulce-amăruie. înghiți, 
apoi freeîndu-și mîinile pe învelitoarea batonului și le 
trecu prin părul negiu, bogat și aroma aceea, amintin- 
du-i de sărbătorile patimilor lui Christos, îi învălui 
întreg corpul. Se frecă cu vanilie pe mîini și la subțiori, 
ridicînd brațele în fața oglinzii, bucuroasă, cîntărindu-și 
cu plăcere frumusețea trupului ars de soarele verii, 
umerii groși, ochii mari cu pleoape groase. Pîntecele, 
odihnindu-se într-un fel de așteptare leneșă sub rochia 
verde, cobora cald și moale spre șoldurile rotunde. Cu 
vinovăție necugetată, Vetina și-l mîngîie cu vîrful de
getelor.

Se opri. în odaia alăturată vorbea Pavel Berechet. Trase 
încet perdeaua de stambă de pe geamul ușii și-i văzu 
dincolo pe Berechet, pe Titi Șorici și Ion Mohreanu, șe- 
zînd în jurul mesei, lîngă o oală cu rachiu și un ca
stron cu pepenași murați, ion se așezase cu spatele la 
ușă, își ținea picioarele sub scaun și Vetina văzîndu-i 
tăipile bocancilor uscate, cu două rînduri dc ținte stră
lucitoare — simți o uscăciune în gît, făcu un pas de-a- 
ndaratelea și se lungi pe pat, cu ochii deschiși.

— „Dumnezeule, murmură ea, ai milă".
— Noroc Titi Șorici, îl auzi de-alături pe bărbatu-su. 

Am treizeci dc oameni sub comanda mea, o tabără...
„Iar își dă drumu ! se îngrozi Vetina. Of, să te ia 

drăcii !“ îl blestemă ea și-și astupă urechile cu palma. 
Din întuneric răsăriră șiruri de cruci mohorîte și țepene 
ca martorii de pămînt pe care săpătorii de șosele îi lasă 
în picioare, semn de măsurătoare a muncii lor. Vetina 
sări în picioare, smuci de ivor și ieși în ploaie. Frica 
gonea’ prin ea ca un cîrd de șoareci izgoniți de-un val 
dc fum ardeiat.

Ca să se liniștească întinse ceafa sub șuvoiul de apă 
care se scurgea de la streașină.

Scund, slăbănog, cu creștetul chel, cojit în obraji de 
pecingini, Pavel Berechet își plimbă limba printre mă
sele și scuipă în palmă o sămînță de pepene.

— Tabăra din ograda mea ? Titi Șorici, ți-ai răscum- 
. părat casa, bem aldamașul a doua oară, tu plătești, n-ai 
tras cu dinții de bani nici cînd ți-am fixat prețul — ție 
pot să-ți. spun pe șleau : tabăra s-a născut din tertipu
rile domnilor ofițeri... Tu, măi băiete, stai aici, asculți... 
dar să fii ca peretele ăla : o vorbă să n-o duci mai 
departe.

Domnii ofițeri, toți, au moșii întinse. Granguri', se 
știe. Poc ! zice statul, facem război. Facem, zic ofițerii, 
dacă trebuie să facem, dar facem și legea „mobilizării 
pe loc'-. Cultivatorii de tutun, cultivatorii de bureți de 
baie și de ricin sînt scutiți de front. Deșteaptă chestie : 
vine că muncești la tine pentru stat, dar boierul știe 
că trebuie să: te duci și la el să lucrezi în dijmă dacă 
vrei să te sattfri. Pe urmă mai sînt reformații, de-alde 
tine, și învîrtiții ca mine și cumnatu’ Gheorghe.

Eu- și cumnatul am primit ordine de concentrare Ia 
doutî luni după ce s-a deschis frontul. „Ne-am ars, m-arn 
gîndit, și ne-am ars rău de tot". Noi, de recruți sluji
sem într-o unitate de geniu, în ordine însă scria că 
sîntem obligați să ne prezentăm cu : cal, hamuri, șa, 
căldare de adăpat, sac pentru ovăz, pături, patru chingi 
de rezervă — adică tacîmul complect al călărașilor cu 
schimbul de pe vremuri.

Cumnatu’ Gheorghe cînd citește, ia foc :
— Vor caii noștri, domnii ofițeri ?! Ei bine, o să 

mergem călări pe coada măturii. Armata e stăpînă pe 
capul meu, în agoniseala mea să facă bine să nu-și bage 
botul. E destul că intru eu în fierbatoare, cal nu dau 
nici dacă-i vorba să-1 pupe sub coadă tot cinul gene
ralilor.

— Mă cumnate, stai ! Niște plocoane și ceva bănuți 
tot trebuie să ducem.

El .rîde : „îi ungem, bineînțeles". •
Douăzeci și patru de ore, cît ne mai era îngăduit să 

rămînem în sat, am băut, închinînd cu oala pe la toate 
neamurile și ne-am mîngîiat muierile.

— Vetină, i-am spus nevestii, să te porți cinstit în 
lipsa mea. Să nu-mi pătezi obrazul ! Aflu ceva, rup o zi, 
vin aici și te înec.

In ascuns, ca sa fiu sigur, âm pus-o pe cumnata Din- 
culeasa s-o observe ; pentru osteneală am plătit-o cu 
patru saci de puf și zece legături de păr de porc, numai 
coamă.

Vine a doua noapte — timpul plecării. Cumnatu’ Ghe
orghe mă anunțase dc la prînz c-o să călătorim cu vapo
rul dc pasageri. Una : costa mai ieftin, a doua : era și 
mai vesel, întrucît, de la o vreme, punțile și burțile 
vaselor gemeau de concentrați care o țineau tot într-o 
petrecere. Că, ce să facă omu' cînd se desparte de melea
gurile dragi și se duce la moarte ? Bea, cîntă, chiuie. Dar 
toate astea fără veselie, mai mult din disperare. Noaptea, 
la trecerea cursei, muierile tinere se furișau pînă în mar
ginea noianului și priveau ca nebunele la vapoarele în 
drum spre Brăila și Galați. Larma ălora care plecau, le 
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smulgeau suspine și smiorcăituri, iar cînd venea timpul 
să se întoarcă în așternuturile goale, le apuca sila și 
greața de la lingurică.

— Gata, măi ? strigă cumnatul, apărînd în prag... Era 
îmbrăcat cu tot ce găsise mai răpciugos. Hai, e vremea, 
a bătut clopotul Ia debarcader.

Dar Vetina, de colo ; poc !
— Lasă vaporul, nenică. O să mergeți călări așa cum 

cere ordinul.
— Zău ?! Și de unde să iau cal ? Eu n-am hrănit caii 

pentru armată. Dă-mi tu unul de la tine, dacă ești atît 
de deșteaptă.

— Iți dau. Intră în livadă și caută sub poala nucului.
— De furat ? întrebă cumnatul.
— De ce vrei să știi ? rîde Vetina. Am dat o mie dc 

lei pe ei. Să nu-i goniți, sînt obosiți. Al care mi i-a 
adus, i-a scos tocmai din privalurile de lîngă lacul Șer- 
banu.

La Brăila am lăsat cari în seamă rîndașului de la ha
nul lui alde Șoroagă și-am plecat să ducem două cobilițe 
cu păsări maiorului Leca, locțiitor de comandant la Cer
cul teritorial. îți spun numele, tu o să zici, Titi Șorici, 
că sînt prost, mă dau la mîna ta ; nu mă dau, maiorul e 
pe front acum, ia-1 la rost dacă mai poți.

Ne-a deschis bucătăreasa. Somnoroasă — mirosea a 
sudoare caldă, dar mai mult a scîrnă de pisică — a 
a numărat găinile legate perechi, le-a cercetat sub coadă 
pe cele outoare — uite-așa depăna din dește — și le-a 
aruncat în țarcul din fundul curții.

„Dare de mită" zice cumnatu’ Neicu care s-a luat în 
bețe și cu statul și cu nemții și se ascunde acum în 
baltă. Zică ce-o vrea. Eu știu c-am dat cu o mînă și am 
luat cu trei. Și ce-am dat, vreau să știu ? Găini, doi cai 
și cîte zece mii de căciulă, bani gheață. Am plătit ca să 
nu mă curăț, Titi Șorici. Vreau să trăiesc o sută de ani 
bătuți pe muchie și să mor pe perna mea. Pentru asta, 
mai dau dacă e nevoie. Nu-mi pare rău de nimic decît 
de ăia patru saci de puf și de părul de porc pe caic 
craci lunguți de cumnata Diculeasa, cu toate că m-am 
întors acasă în aceeași zi, n-a vrut să mi le efea îndărăt. 
Poc ! te capăt eu cu ceva la mînă, Pavel Berechet știe 
să-și ia și capetele și dobînzile. Cu dinții dacă trebuie.

Dar fără mintea Vetinei, am fi pățit-o cu Leca. Fi- 
indică el ne trimisese ordinele, s-a văzut numaidecît 
cînd a ieșit în curte.

Era în zori și el iese în cămașa de noapte, cu cru
ciulițe. Noi doi — smirna.

— Să trăiți, domn’ maior 1
— A, Berechet și Jinga ! —și ne strînge mîna. Mă, 

da bețivani mai sînteți, vă duhnește gura ca altă aia. 
Ce-ați băut ?

— Țuică, zice Gheorghe.
— Țuica, frate, atacă, e otravă curată. Să beți vin;
— Țuica e mai iute de picior, spun eu. Nici n-ai a- 

pucat s-o dai bine pe gît și — gata a și ajuns la creier 
și, la gîlceavă frăție 1

— Unde-s caii ? mi-o reteză maiorul.
— La Șoroagă.
— Cum sînt : globani sau ?...
— Lei-paralei, domn’ maior. Chișița saltata, focurile 

vii, neatinse, nările rupte...
— Glesnele ?
— De căpriori. Lujer de floare.
— Ii luați și-i duceți în grajdul meu de la hipodrom. 

O să trec în dimineața asta să-i văd. Voi mergeți la 
Cerc, vă prezentați la1 magazie, vă luați efecte și arme 
— și înapoi la Plătărăști. Sînteți șefi peste grădina de 
zarzavat a lui „3 artilerie Franța". Jinga cu socotelile, 
iar Berechet, cu munca și instrucția. Armată la cata
ramă, sergent Berechet, gimnastică și mînuirea armei. 
Dar baza, pe gimnastică. Ține cărțulia asta și să-nveți 
pe de rost toate figurile.

Ca pe apă le știu Titi Șorici. Poți să mă scoli din 
somn Ia miezul nopții și ți le spun dintr-o suflare. La 
început, pentru desmorțirea oaselor, aplecări în față 
și pe spate. Ăsta-i mizilicul. Pe urmă poc ! „Crucea ofi
țerului tînăr", „broasca jurământului" „trotineta școlii 
superioare de război", „salamanlîcul lui Osman Pașa în 

fața colonelului Cerchez". Plus, Titi Șorici, săritura lui 
domnu’ maior Leca. Un pic nerușinată, da' face s-o 
știi... „Drepți ! Pe scări fuga marș !“ — și trupa, rap, 
rap, rap pe scările magaziei. „Drepți ! La săritură, în 
rînd cîte unu... „Soldatul se apropie de marginea ram
pei și sare cu călcîiele lipite, pe salteaua cu paie așter
nută pe pămînt. Chestia aparte e că trebuie să țină bra
țul drept întins înlături, iar palma stîngă apăsată la îm
bucătura picioarelor ca atunci cînd pornești la o treabă 
serioasă și îți iese, piază rea, în cale, popa Oancea.

E război și soldatul trebuie să fie destoinic, Titi Șo
rici. Cumnatu Neicu și-a ucis aliatul. Sau, mai bine-zis, 
stăpînul. Am hrănit un criminal Titi Șorici. Cumnatu’ 
Gheorghe, că-i e frate, nu se uită la Neicu nici cu dosu, 
L-a pus pe goană — și eu l-am cules și l-am crescut. 
Pentru Vetina am făcut-o. Da, adevărat, dar untul de 
sub unghia mea l-a scos. Și el ! ...Eh, tineretul de azi 
n-are recunoștință. Noi am fost altfel : mai plecați în 
suflet, mai ascultători. Și n-am dat cu călcîiul în ugerul 
vacii cînd ne-am făcut mari. Neicu s-a întors de pe 
front și rîdea : „Ce tabără, mă Berechet ? (înainte eram 
neică Pavel). Asta-i armata lui Baboi, opt în brînză, 
opt în foi. Faceți instrucție cu .patju arme adevărate și 
douăzeci și șase cioplite din buștean de plop și cîntați 
ca tîmpiții.

Cîntăm, căci puterea soldatului romîn n-o face arma, 
cumnate Neicule... Soldatul romîn, Titi Șorici, își zdro
bește inamicul cu pumnul. Dă-i ordin să-ți umfle lumea 
de piept și să ți-o dea cu capul de toți pereții. Ți-o um
flă și — poc ! — ii curăță măselele din gură. Citește 
cartea de istorie, să vezi.

Nu mă ascund : l-am iubit pe Neicu și l-am corcolit 
cînd era mic. Am spus-o și jandarmilor. N-am avut co
pii și mă legasem ele el, parcă era al meu. Știa să cînte 
frumos și-i dam să bea ouă crude. „Bea mă, că asta ține 
glasul bun". Și el bea, da' numa cu-n praf de zahăr pre-» 
sărat deasupra. îi ziceam Vetinei, noaptea : o să crească 
mare cumnatu ăsta micu’ și. o să aibă grijă de noi la 
bătrînețe". Dar a ieșit pe dos; s-a iscat din el un uci
gaș. Mă gîndesc că frontul l-a stricat. Dar mai zic una : 
totdeauna a avut în el ceva întunecat. Eu țin gîște multe, 
cincizeci sau o sută de perechi. Așa am apucat de la 
tata: băltăganul să crească gîște. Toamna, cînd Ie scot 
la vînzare, poți să pui cîtc-un sac dc porumb între ari
pile lor și zboară cu el pîn' la moară, atît îs de grase, 
Neicu, spurcat de mine la dulce, bea ouăle gîștelor și

da și la crini să linchească. De ce-o făcea ? Avea mi
crobul crimei în el, asta c. Noi toți avem un microb în 
noi — și eu, și tu, și ăsta a lu’ Neculai Mohreanu — 
că un microb vine și se bagă-n fiecare om, e chestie 
spusă de doctori, dar el a avut microbul ăla care i-a zis: 
„ia măi, Neicule, foarfecă dc vie și taie-1 pe burtă pe 
neamțul Kurt".

Cine e croit să fie rău, dă semne de mic. Mărunte 
cît lindina dar sînt semne. Numai că eu nu le-am luat 
în seamă. E și greu, mă Titi Șorici, mai ales că ăștia, 
micii copiii, vreau să zic, știi și tu asta, că ai trei, cu 
trăsnăile lor înveselesc casa.

Neicu era tare și în chestii de-astea, în trăsnăi. Iaca o 
întîmplare. Era la doi ani după însurătoarea mea cu 
Vetina, și Neicu avea șapte ani. Era primăvara’ și el se 
da huța pe portița de la sală: „huța-huța, baba Uța, 
a venit să-mi dea băncuța". Eu ascuțeam haraci în 
curte și-1 ascultam. Și dam cu toporișca — cioc — 
boc — după cîntecul lui. Cînd tace, mă opresc din cio
plit și, ce să vezi ? El luase din cui portretele lui ta-su 
și-al mă-si și le pusese pe sală, la soare.

— Neicule, zic, ce faci acolo, mă copile ? Vetină, ieși 
afară fă, și-i privește pe alde socru-miu unde i-a pus 
Neicu.

— Aoleu! sare Vetina. Te pomenești c-a desbîrnat 
scoicile din ramă cu briceagu? !

Și — poc! — să-1 ia în unghii. Dar Neicu, blînd :
— I-am scos Ia soare să se încălzească. In casă e 

umbră.
Vetinei i s-a-nmuiat inima :
— Să !nu mai faci asta, țățică, soarele șterge foto

grafiile. Vrei să se strice pozele să nu-i mai vezi pe alde 
taica? Tu nici măcar nu-i știi cum erau de-adcvăratelea.

— Ii știu. Lui tata îi plăcea vinul. Aide, țățică, să-1 
ducem nițel la butoi în cramă, să miroasă cepul.

Vorbea așa de-ți venea să-i bei apa din gură — și-am 
intrat și eu în joc. Am luat fotografiile și le-am cărat la 
butoi. Butoiul ne-nceput, îl păstram să-1 desfac de Sf. 
Petru și Pavel, ziua mea. Am dat gaură cu coarba, am 
scos o oală și-am cinstit pentru pomenirea alde socru- 
miu.

Abea mai încoace, cînd Neicu s-a făcut mare, am văzut 
că pornise strîmb din naștere. La cutremurul din ’40 
s-a dat el pe față. Titi Șorici și Ioane, nu știu cum 
a fost la voi în Dobrogea cu cutremurul, dar aici a 
fost pîrjolul lui dumnezeu. Cînd mă gîndesc ce huială 
și ce clătinare, se-ncrețește carnea pe mine’ de frică. 
Uite, așa săltau casele, măi ! Intîi și-ntîi s-au pornit să 
urle cîinii. Mama mă-si, parcă dăduse turbarea-n ei. 
Imediat după crini, în baltă, au început să latre lupii. 
De groază, fuga-n curte, cu Vetina și cu Neicu, desbră- 
cați, că era sioaptea. In curte, și mai rău — vacile 
rupseseră funiile, caii sforăiau, strîngîndu-se unul în 
altul, găinile cîrîiau, vecinii strigau — un chiloman 
nemaipomenit. „Huș dracului" apuc să strig la găini — 
nu știu de ce mi se păruse tocmai pe ele — și de-odată 
simt cum pămîntul începe să se zgîlțîie. Parcă porni
seră pe dedesubt toți dracii cu carele să ducă pietroaie 
cu chirie la Brăila. Poc! cade perdeaua de la ocolul oi
lor, geamurile trosnesc, salcîmii se scutură, muierea 

•bocește, Neicu geme, lungit în praf pe burtă.
— Cutremurul, Vetină ! strig.
— Culcă-te ! țipă Vetina.
Cad în brînci, lîngă ei și deodată văd că Dunărea se 

apleacă și se varsă în noian, taman ca o albie cu zoaie 
pe care-o apeși într-o margine cu piciorul. Era lună 
și-n clipa aia am văzut fundul Dunării gol.

Era o spinare uriașă de pămînt sau de piatră de pe 
care se scurgeau șuvoaie dc nămol spre noian. Vagoane 
de pește, unul peste altul, se zbateau într-o forfăială 
de moarte, fără apă. Ii îneca nămolul și ei se aruncau 
în sus.

— Mă, Neicule și Vetină, le spun cînd se liniștește 
pămîntul, mă, ce-am văzut !... Dacă venea peste noi 
atîta pește, ne mînca de vii.

— Da, i-am văzut și eu, zice Neicu. Erau mulți și 
toți te strigau „Pavel Berechet. Pavele, vino la Dunăre".

— Ți s-a năzărit. Peștii n-au grai.
— Nu, te strigau pe matale. Să ocolești Dunărea c-ai 

furat-o, auzi. Ai scos din ea de toate și n-ai dat nimă
nui nimic. Ai furat un șlep de cartofi, așa ai făcut avere, 
să te ferești de Dunăre, peștii te caută.

A doua zi s-a întins vorba în tot satul: pe Pavel Be
rechet l-au strigat azi-noapte peștii. Tartorul crapilor 
s-a ridicat în coadă și l-a chemat : Berechet, vino Ia 
Dunăre,- Berechet — și-și sticlea cercelul din ureche 
care cîntărește două ocale și seamănă c-o ancoră de 
vapor.

Dar Dunărea, iaca, cum nu m-a strigat pe mine. Pe 
el l-a strigat. A omorît un neamț și s-a dus să se as
cundă în duhorile ei. Eu mă feresc dc apă, ca vulpea 
—, scrie și-n cartea sfîntă că omul de apă să se teamă 
și de foc.

El zace-n smîrcuri și se hrănește numai cu pește, ca 
vidrele. Dar nu scapă: ai ridicat sabia, de sabie vei 
pieri, cumnate Neicule. Barem de l-ar prinde mai re
pede, mă Titi Șorici, aș dorini liniștit nu m-ar mai, 
freca jandarmii pe dește. Toată legiunea, cînd are chef 
să petreacă ; hai la Pavel Berechetxși la Gheorghe Jinga, 
iar Berechet și Gheorghe Jinga se uită cum se topesc 
bucatele dc pe masă și îndură fără să crîcnească. Neicu 
spintecă un neamț și Berechet plătește. Prinde-1, Titi 
Șorici, și-ți dau un premiu. Dau cît ceri, tot ies mai ief
tin. Neicu face omor — c-a vrut Kurt ăla să dezvelească 
o muierușcă.— și Berechet trage ponosul. Nu-i drept 
deloc. Vorbesc, beau și mi se ridică sîngclc la cap. Ies 
să iau trupa la muștruluială. Drepți ! Culcat ! Pe burtă, 
mama voastră, să mă răcoresc și eu: Pilaf îi fac, Titi 
Șorici. ScoaT Mohrene și strigă adunarea! Baza căpra
rul Mihăilă.

împrejurările, cît mai ales cauza înfăptuirii omorului, 
scăpau pătrunderii lui Berechet.

iata-le :
Venit de pe front, ciung de trei degete, Neicu Jinga 

începu să trăiască ferit de lume, ca jăratecul sub spuză. 
Avea douăzeci și trei de ani. îndesat, lat în spete, purta 
părul tuns scurt, ca la cazarmă. Oacheș, fața rotundă, 
nas drept, cu nările răscroite adînc, mușcliiulos, tăcut 
(muierile tinere îi tăiau deseori calea și, fiindcă se știa 
dorit, el le privea cu nepăsare, parcă i-ar fi fost lene să 
Ic înhațe de subsori) se învăluia deseori într-un fel de 
abur amenințător. Îndărătul făpturii lui era, ai fi zis, o 
altă ființă care ascute mereu cuțite.

— Ești eroul nostru, îi zise Berechet și ți s-a urcat 
la cap. Nu-i rău, dar vezi, fumul scoate gîndurile din 
vizuină, unul cîte unul ca pe vulpi. Chestia e să nu le 
dai pe toate pc față.

— Ce vrei să afli? întrebă Neicu. Spune lămurit.
— Cum e acolo? Rău, rău de tot sau... nimic? Mie 

poți să-mi spui tot. Cu altul să bagi de seamă.
—- Și rău și nimic.
—■ Așa, bun. (Nu pricepuse, zicea: „bun" ca s-o ter

mine; nu știa dc altfel nici să întrebe). Să te iei de 
lucru. Vino la grădină, „3 artilerie Franța" plătește 
cinstit.

— Sînt sătul de militari. O să caut altceva.
Se angajă cîrmaci pe bacul care făcea trecerea din 

Plătărești în baltă. Erau două poduri: unul purtat de 
vîslași, al lui Șuțu — Buric, celălalt, cu motor, al pri
măriei. Intră cîrmaci pe acesta din urmă, avînd în sub
ordine doi băieți din țigănie, pe Șchelete, de cinsprezece 
ani, slab — te lua amețeala pe tine privindu-1 — și pe 
Bomfaier, mai mare cu un an ca Șchelete — tipul clasic 
al țiganului: lingușitor, rupt la gură și bun viorist; 
Bomfaier își ținea instrumentul într-un cui din bordei, 
lîngă ceaunul dc borș.

Totul în bordei mirosea a pește și a noroi.
Intr-o seară, la ultima trecere, cărară în baltă un cîrd 

dc oi. Ciobanii nu vrură să plătească — „Lasă că nu 
crapă primăria"! —, Neicu smulse un miel din turmă 
și-l aruncă în bac. Repezindu-se unul din ciobani îl lovi 
peste gurii și-i rupse buza. Șchelete aruncă o piuliță în 
capul măgarului din mijlocul turmei. Bomfaier vărsă un 
bidon , cu gaz pe spinarea a cinci miei, vrînd să scapere 
și-un chibrit, dar nu mai ajunse să dea foc, pentru că 
Neicu puse motorul în mișcare; se întunecase, dincolo, 
în vad, nici țipenie, ciobanii erau patru și mai tari, 
balta avea ascunzișuri multe.

Apasîndu-și gura cu poalele cămășii, Neicu s-a dus 
la Vetina să-1 oblojească. Ea, văzîndu-1 plin de sînge, 
începu să plîngă, Berechet fugi la Gheorghe Jinga și 
se întoarse însoțit de Kurt care potrivi carnea ruptă 
de pumn și o cusu. Kurt era tînăr, mai mic cu vreo 
doi ani decît Neicu și vorbea destul de bine romînește. 
Oprit la masă, se îmbată cu țuică și se porni să-și căineze 
soarta. Ii era silă că fusese aruncat în satul ăsta de la 
Dunăre, felcer veterinar. Visul lui era să se ducă pe 
front. Cîmpul de bătaie e cel mai strașnic întăritor pen
tru nervi. Și apoi, teritoriile ocupate. Trebuie să fie te
ribil^ de captivant. Oricum, e altceva decît să-ți înfunzi 
toată ziua mîna pînă la umăr în burdihanul calului, 
să-1 destupi sau să-i cureți rănile colcăind de puroi. 
Mirosul de bălegar și de creolină e desgustător.

— Pe urmă sînt spînzurătorile, îi zise lui Neicu. Cele 
de carpen sînt foarte trainice. Ai văzut multe ?

— Se vorbea de daraveri de-astea, dar eu n-am văzut.
— Ai stat puțin. Vreau să-mi fac o casă’ din furci 

de spînzurătoare, anunță Kurt.
— Doamne ferește, domn' Kurt, se închină Vetina.
— De ce? N-ai dreptate să te sperii. O casă din stîlpi 

de spînzurătoare, într-un loc liniștit, e lucrul cel mai 
odihnitor. Bate vîntul, lemnul scîrțîie. Să știi că c o 
ispită căreia cu greu îi rezistă o fată de-a noastră.

— Femeile cu carte sînt altfel, eu aș îngheța de frică.
— în orice femeie dorm trei ispite : în genunchi — 

a plecării, în ochi — a culesului, și încă una pe care nu 
face s-o spunem aici. Ispită la ispită dă un rezultat for
midabil !

— Să-i visez eu pe toți morții ăia ! se îngrozi Vetina.
— Visele sînt sub controlul meu, zise Kurt. Știu niște 

fete care nu s-ar da înlături să vină acolo. Fac casa 
și dau o petrecere. O noapte cu duhurile morților te 
călește. Lecție germană, toți veți fi siliți s-o învățări. 
Am mîncat bine, mulțumesc. Heil Hitler !

Kurt fusese jucător de fotbal, în timpul liber bom
barda peretele școlii cu mingea și în discuțiile despre 
război arunca, socotind-o de mare efect, o expresie îm
prumutată din vocabularul sportivilor: poftă de șut — 
soldatul trebuie să aibă poftă de șut.

Simțise că Neicu n-avea poftă de șut. Invaliditatea 
l-a modificat, se gîndi. Nu se poate, își zicea mai de
parte, are gradul III de invaliditate, ce-a pățit el e un 
accident stupid, un soldat german ar fi cerut să se în
toarcă înapoi în prima linie".

începu să-1 caute pe Neicu, hotărît să dezgroape din 
el, impulsurile războinice, tocite, roase de ședere și de 
frica morții. Venea la Dunăre, în golful scobit cu cas- 
maua pentru priponirea bacului, da celor doi băieți, iui 
Bomfaier și Șchelete, să bea cafea din bidonul învelit 
în postav cenușiu, făcea baie și se prăjea la soare, vor
bind despre oricc-i cădea sub ochi.,

— Bună ciorbă, spunea, gustînd cu lingura din ciorba 
pescărească. Cum se cheamă amestecul ăsta din esență 
de oțet și usturoi prin care tăvăliți peștele fiert ?

— Ți-am spus și ieri: sarmuzac, se supăra Șchelete.
— Nu țin minte. E un cuvînt care face să-ți scîrțîie 

limba.
— Păi, bagă la cap, zise Bomfaier. Sarmuzac — e pe 

limba lipovenilor. Ei și la vîslași zic altfel: polupainici, 
zic. Te mai lungești_pe mușuroaiele alea de furnici?

Kurt se culca dezbrăcat pe mușuroaie și lasă furni
cile să-i urce pe Ia subsuori, pe piept și pe spinare. 
Bomfaier care se minuna sincer de fiecare dată că „iote 
la el, vere, cum se lasă să-1 sugă lighioanele" apăsa 
cu palma, strivind dîrele de furnici a căror grăsime, 
susținea Kurt, e leacul cel mai potrivit în prevenirea 
și combaterea reumatismului.

— Încerci și tu ? îl ispitea Kurt.
— Să mă gîdile alea pe mine? întreba Bomfaier. Da' 

de ce să mă gîdile ele ? !
Cînd apărea Kurt, Neicu se posomora. Dacă avea 

căruțași trecea la cîrmă și ambala motorul, în caz că 
nu era nimeni în vad, pornea cu podul spre malul celă
lalt, spunînd că i-a lăsat vorbă cineva plecat în baltă 
să-1 aștepte acolo peste jumătate de ceas.

— Mă ocolești, îi spuse Kurt odată. De ce?
— Am treabă. Ți se pare.
— Ăștia doi, țiganii... cum îi cheamă?
— Ce e cu ei?
— Ei doi sînt mai prietenoși.
— Lăutari, zise Neicu. înainte de-a învăța să cînte, 

lăutarul învață să fie vesel.
Bacul tocmai pornea. Kurt sări în el și se lungi pe 

parapet, alături de cabina în care sta Neicu, Avea pielea 
înroșită de soare, plină de pistrui cafenii.

— Un remorcher cu șlepuri, anunță Bomfaier. Dăm 
îndărăt, nea Neicule, un șlep s-a desprins din convoi 
și vine drept spre noi.

Neicu deschise sirena. Apoi cîrmi, făcînd un ocol 
lung și suci spre debarcader.

Kurt se ridicase în picioare. -
— Nu s-a desprins nimic, șlepul e legat lung. Dar 

mi se pare că s-a rupt geamandura.
— E un butoi, zise Neicu a cărui privire batea de

parte. Geamandura stă la loqul ei. Bomfaier, te urci în 
luntre cu Șchelete și-1 pescuiți. Dați pe după insulă, să 
nu vă vadă ăia.

Cînd Bomfaier și Șchelete erau la vreo patruzeci de 
metri de mal, Kurt întrebă:

— Ce-o să faceți cu butoiul ? 11 duceți la postul de 
jandarmi? Pot să tac dacă-mi ceri să tac.

— De ce te ții de mine? întrebă Neicu.
— Vreau să vorbim.
— Dă-i drumu’
— Nu așa, zise Kurt, m-ai înțeles greșit, eu vreau 

să»vorbim mai des.
— Ai putea să mă lași în pace. Mă-njură lumea.
— Nici nu vreau s-aud ce spui.
— Și pe urmă nici mie nu-mi place să am de-a face 

cu voi, continuă Neicu.
— Te-ai bătut alături de-ai noștri pe front, zise Kurt.
— Sîntem singuri, îți spun ceva și pe urmă să mă 

lași în pace. Eu nu-s invalid...
— Și eu zic că nu ești. Trei degete lipsă e nimica.
— Nu sînt, pentru că nu sînt și nu pentru cc crezi 

tu. Intr-o noapte am plecat în cercetare, cu încă unul 
și pe linie ne-am întîlnit cu trei de-ai voștri. Salut^ 
salut, dar nu ne-am dus mai departe. Hai să bem co
niac și să jucăm cărți, spune unul de la voi. Aveau 
lanterne, ne-am vîrît într-o tranșee, am băut și am 
jucat. Pe conserve. Am pierdut tot. Aveam și niște bani, 
solda — s-a dus. și solda. „Tragem la pace" spune ăla 
care ne-ncurcase. „Nu mai am nimic pc ce să joc. Sînt 
lefter". „Pune un cjqget". Pierd și degetul. „Mai pun pe 
unul". Și am pierdut de trei ori. „Hai s-O-ntindem, zice 
camaradul meu, e tîrziu, ne-așteaptă cu raportul". „O 
clipă, zic ăia, datoria".

— Știu, zise Kurt, se obișnuiește. S-a dat ordin să 
nu se mai joace pe asta, dar e plăcut. Se spune că se 
joacă mult acum pe prizonieri.

— Ți-am spus tot. Du-te și nu mai mă căuta.
— Ei, nu, asta nu, rise Kurt. Acum nu plec pentru 

că vin băieții cu butoiul.
—- Pleci după ce vin, repetă Neicu.
Butoiașul pescuit cu cangca de către Șchelete și Bom

faier avea preduful retezat. Era mic, de vreo cinci, ve
dre. 11 rostogoliră în iarbă. Bomfaier veni cu o țintă 
să-i dea cep. Șchelete fugi să spele ceaunul.

— E plin cu rom, zise Kurt.
— Vrei matale să fie cu rom, zise Bomfaier, dă c cu 

uloi de măsline.
— Nici un fel’clc ulei,"b’pune Kurt. Kom.
— Arde-1 cu ținta să iasă-n vileag, îl înghionti Șche

lete pc Bomfaier. Și eu am zis că trebuie să fie de pi- 
leală.

— Sînt dator să vi-1 confisc, anunță Kurt, echipîn- 
du-se. Uniforma îi cădea lipită de trup, purta mînecile 
bluzei suflecate.

— Umple ceaunul, îi spuse Neicu lui Bomfaier, fără
. să privească la Kurt.

Bomfaier puse ceaunul la îndemînă și îngropă ținta 
în doagă, izbind c-un pietroi. O șuviță de rom țîșni 
în lumină, arcuindu-se. Parcă se ușura un copil îndopat 
cu miez de pepene. Acest gînd trecu și prin capul lui 
Bomfaier. Mirosul de rom îl făcu să plescăie din limbă 
și-i arătă, rîzînd, lui Kurt, o față de copil, veselă, la 
care adăugă, fără rușine, și gestul care precede ușura
rea după ce ți-ai umplut burta cu pepeni.

— Stop ! zise Kurt. V-ajunge.
Se apropie și îndesă o țincușă de lemni în gaura fă

cută cu ținta. O rupse, trăgînd cu paftaua centurii pe 
doagă, și se așeză cu spatele la butoi.

Șchelete și Bomfaier priviră spre Neicu. Acesta apucă 
de toarta ceaunului și urcă pe bac. Kurt rîse*și  bătu da
rabana pe butoi.

— Să știi că nu șade frumos, zise Bomfaier. Acuși să 
mai vii să mă pui să omor furnicile — alea !

— Marș ! porunci Kurt — și începu să împingă bu
toiul la deal, de-a dura. Militarii romîni, care dc dimi
neață udaseră ceapa în grădina lui „3 artilerie Franța", 
mărșăluiau pe maidan, în formație de defilare și cîntau. 

Ziua următoare plouă și bacul nu lucră. Adăpostiți 
în bordei, cei trei băură romul care mai rămăsese în 
ceaun și jucară țintar. Bomfaier, plin de noroc, se alese 
cu o cartușieră în care Neicu ținea rîme pentru undițe 
și cu patru căpestre de piele pe care1 Șchelete, tîrîndu-se 
pe burtă, le furase de la spitalul veterinar german.

Seara, Neicu plecă acasă. La Berechet, sub șopron, se 
fierbea săpun în douăsprezece cazane urcate pe pirostrii. 
Ploaia foșnea în stuful acoperișului și în salcîmii ple- 
toși din marginea ariei. Soldații, strînși pe lîngă focuri, 
vorbeau de front. Trei neveste, venite să muncească în 
grădina lui „3 artilerie Franța", alături de bărbații lor^ 
mestecau cu niște lopeți în cazane. Mirosea a sodă, 
a grăsime rîncedă și a fum./ Neicu intră sub șopron, 
tocmai cînd unul dintre soldați îi căina pe . aviatori.

— Greu... Greu tare pentru aviatori. Să stai tu în 
aer, ca o stafie, și să nu știi de unde vine inamicul 
peste tine !...

— Noroc, zise Neicu. Nu se mai termină ploaia asta. 
M-a răzbit la piele.

— A, tu ești Neicule ? zise soldatul de mai înainte. 
Ce-i mai păcătos, e că plouă cu ceață, frate-miu. Și eu 
fug de ceață. De cînd cu tubul ăla de fosgen care s-a 
spart în baterie și m-a intopsicat, hîrîi ca o rîșniță. 
Ce ții în mînă?

— Un cuib de rață sălbatică. L-am adus pentru Tița, 
fata lui nenea Gheorghe.

— Bfa P-aci, spuse o femeie. Tiță ! strigă ea, scoțînd 
capul în ploaie. Und’ te-ai dus fato ?

— A trecut dincolo, la ei... A strigat-o ăla, neamțu 
Kurt, răspunse un glas hodorogit dinspre fundul șo
pronului.

Neicu aruncă în spinare o pînză de sac și trecu în 
curtea lui frate-său Gheorghe. Luminile stinse. Pe frîn- 
ghia de rufe atîrnau, în val gros, niște vîrșii. „Or să 
putrezească", se gîndi și vru să deschidă ușa cramei, să 
pună acolo cuibul de rață și să plece. Auzi înăuntru un 
scîrțîit de podele și glasul Țiței, și se opri.

— De gîsca aia, zicea și prințu Șuțu-bătrînu' spunea 
fata. A venit la el, noaptea, i-a înghițit tot aurul din 
ladă și s-a dus7 în baltă. Lumea nu știe, da’ eu am s-o 
găsesc, că eu cunosc un semn al ei. Nu ți-1 spun, acum 
eu am^treisprezece ani și cînd oi fi de șaișpe mă duc în 
baltă, în noaptea de Sfînta Domnica și-o aștept la pri- 
valul unde vine ea și se-ntîlnește cu toate neamurile de 
păsări. Zic că stau pîn’ la șaișpe ani, pentru că atunci 
nu ți-e frică...

„Povestea^ asta, eu i-am spus-o, zîmbi Neicu și des
chise ușa, impingind cu piciorul, și ea zice de prințu 
Șuțu" —- și încremeni în prag, căci prin lumina tulbure, 
strecurată printr-o fereastră tăiată sus, îl văzu pe Kurt 
stînd gol într-o albie și pe Tița, așezată pc pat și bă- 
tînd cu piciorul marginea albiei. Legănîndu-1. fata vor
bea și-și freca umerii subțiri, ascuțiți.

Neicu întinse mîna spre tejgheaua cu scule de lem
nărie, degetele lui se lipiră, ude, pe foarfecele dc tăiat 
via — și-n clipa următoare Kurt simți o lovitură scurtă 
în stomac sj i se păru că albia se scufundă în dedesubtul 
pămintului Și după aceea nu mai știu nimic.
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Calitatea produselor
preocupare principală

Poporul romîn 
a obținut rezultat© 

considerabile"

La sfîrșitul anului trecut 
ziarul nostru (nr. 4471) a pu
blicat raidul-anchetă intitulat: 
„Calitatea produselor — pre
ocupare principală", în legă
tură cu modul în care unele 
posturi utemiste de control din 
cîteva întreprinderi din orașul 
Bacău sprijină buna desfășu
rare a procesului d’e producție.

Despre activitatea postului 
utemist de control de la secția 
țesătorie a Fabricii „Proleta
rul", autorii materialului spu
neau, acum șase luni, cuvinte 
de laudă. Se evidenția faptul 
că în raidurile întreprinse, a- 
cesta a urmărit procesul de 
producție pe partizi, semna- 
lînd deficiențele, a generalizat 
experiența înaintată, contri
buind astfel la îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

După publicarea materialu
lui, postul utemist d'e control 
a desfășurat în continuare o 
activitate rodnică, îndeosebi 
pe linia sprijinirii îmbunătă
țirii calității produselor. Și 
acum raidurile se organizează 
eh regularitate, la ele iau par
te oameni de specialitate: mai
ștri, ingineri și tehnicieni din 
serviciul control de calitate.

Metodele folosite de tînărul 
țesător Constantin Munteanu, 
de pildă, (de peste un an de 
zile dă produse numai de ca
litate superioară) care au 
avut ca rezultat reducerea cu 
50 la sută a deșeurilor sub 
normativul admis, au fost larg 
popularizate de postul utemist 
de control, fiind folosite as
tăzi de aproape toți tinerii 
din secție. Ca urmare, s-au 
economisit numai în primul 
trimestru al anului, 600 kg de 
fire, din care se pot țese 1 200 
mp produse textile.

Numeroasele acțiuni între
prinse de post sub îndrumarea 
organizației U.T.M. își au de
sigur partea lor de contribuție 
la bilanțul bogat cu care s-a 
încheiat primul trimestru al 
anului: indicele de calitate 
planificat a fost depășitveu 2,5 
la sută, realizîndu-se cu peste 
21000 mp mai multe țesături 
d'e calitate „extra".

In aceeași întreprindere, 
postul utemist de control din 
secția filatură a fost criticat, 
pe bună dreptate, pentru fap
tul că n-a pus în centrul acti
vității problemele majore. O 
asemenea problemă o consti
tuia aici respectarea discipli
nei în producție. în vreme ce 
existau neajunsuri în această 
privință. P.U.C. se ocupa de 
probleme minore, neesențiale. 
După apariția materialului, 
activitatea postului a; fost‘dis
cutată într-o adunare gene
rală a organizației de bafcă 
U.T.M. Cu aces-t prilej tinerii 
au făcut propuneri importante 
pentru ca acesta să devină un 
sprijin în îmbunătățirea mun
cii lor. Critica a ajutat. Activi
tatea a început să fie orientată 
în spre problemele principale 
ale producției. Articolele au 
fost bine documentate, au 
cuprins sugestii și rezul
tatele n-au întîrziat să se 
arate. Secția filatură este as
tăzi evidențiată în întrecerea 
socialistă pe fabrică. Tineri ca 
torcătorul Ion Goroi, Constan
tin Bîrgu, Iosif Tiba din echi
pa de levată a secției (criticați 
într-un articol de la gazeta pos
tului), se numără astăzi prin
tre muncitorii cei mai harnici. 
Prin munca desfășurată, și 
postul utemist de control a 
contribuit ca indicele de cali
tate să se îmbunătățească, iar 
procentul de țevi rebutate să 
scadă cu 0,7 la sută.

★
colectiv criticat în artl- 
respectiv este cel din 

t Fabricii 
„Confecția" către nu a acordat 
atenția cuvenită calității pro
duselor. Aceasta și din pricina 
unor deficiențe de orientare în 
inițierea unor acțiuni. Așa de 
exemplu, raidurile nu aveau 
eficacitatea necesară pentru că

Un 
colul 
secția „Pijamale" a 

la ele nu erau antrenați și oa
meni de specialitate. Vizita 
făcută recent la Fabrica , Con
fecția" ne-a dovedit că sem
nalul critic a avut rezultate 
bune. După o analiză temei
nică, întreprinsă de organiza
ția de bază U.T.M., postul 
utemist de control și-a îmbu
nătățit activitatea folosind for
me variate, eficace. Cunoscînd 
bine sarcinile de plan, felul 
cum sînt ele îndeplinite, dis- 
cutînd cu conducerea secției, 
postul și-a stabilit acțiuni care 
vin cel mai direct în sprijinul 
producției. Astfel pregătite, 
raidurile respective s-au sol
dat cu rezultate bune. Lipsu
rile semnalate au fost criticate 
în- articole și caricaturi la ga
zeta postului, în adunările ge
nerale U.T.M. Produsele cu 
defecte se expun — însoțite cu 
numele celui ce le_a executat, 
într-o vitrină special amena
jată. La inițiativa comitetului 
U.T.M., periodic sînt invitați 
pentru a vorbi participanților 
la adunările generale, ingineri, 
maiștri, muncitori evidențiați 
în întrecerea socialistă, despre 
căile de îmbunătățire a calită
ții produselor. Măsurile luate 
s-au materializat în produsele 
de bună calitate, executate de 
colectivul secției „Pijamale". 
Pe primele trei luni ale anu
lui curent indicele de calitate 
a fost îndeplinit în proporție 
de 100,2 la sută. Este impor
tant de relevat faptul că anul 
acesta nici un produs n-a fost 
refuzat de beneficiari și nu s-a 
primit nici o reclamație de la 
cumpărători. Gama de produse 
s-a îmbogățit în ultima vreme 
cu 20 de modele noi.

★
De lipsurile manifestate în 

activitatea posturilor utemlste 
de control, se făcea vinovat 
și Comitetul orășenesc U.T.M. 
Bacău.

Mai bine de un an, comite
tul orășenesc U.T.M. nu a or
ganizat ședințe de instruire a 
tiolectivelor posturilor utemiste 
de control, nu s-a ocupai sis
tematic de popularizarea ex
periențelor celor fruntașe.

Critica adresată de ziar a 
fost așadar bine venită. Ana
liza activității posturilor ute
miste de control, făcută în bi
roul comitetului orășenesc 
U.T.M., s-a soldat cu un plan 
concret de măsuri. în baza a- 
cestuia, colectivele posturilor 
au fost cu mai multă regula
ritate instruite. S-au organizat 
discuții pe diferite teme (îm
bunătățirea calității produse
lor, căile de creștere a produc
tivității muncii, reducepeapre- 
țului de cost etc.) la care au 
fost invitați să vorbească in
gineri și alți specialiști din 
oraș. în vederea extinderii ex
perienței bune obținute de 
unele posturi utemiste de con
trol au fost inițiate schimburi 
de experiență. Colectivul pos
tului utemist de control d'e la 
Fabrica „Proletarul", bunăoa
ră, a vorbit despre activitatea 
sa, tinerilor de la „Confecția", 
membrii colectivului postului 
utemist de control de la „Par
tizanul" și „Steaua" au mers 
în vizită la „Confecția" și au 
discutat pe larg modul de or
ganizare a muncii postului, 
legăturile sale, intervențiile și 
rezultatele.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
a recomandat spre studiu 
unele materiale de generaliza
re a experienței înaintate din 
revistele și presa de tineret. 
Măsurile arătate, precum și 
alte acțiuni întreprinse au fă
cut ca astăzi, majoritatea pos
turilor utemiste de control din 
orașul Bacău să desfășoare o 
bună activitate, iar problema 
calității produselor să stea 
permanent în centrul preocu
părilor lor.
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Primirea de către prim- 
vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, 
Gheorghe Apostol, a am

basadorului Republicii 
Austria la București

Joi, 7 mai 1964, prim_vice- 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Apos
tol, a primit în audiență pe 
ambasadorul Republicii Aus
tria la București, De. Paul 
Wetzler.

★
Delegația Parlamentului aus

triac în frunte cu Rosa loch- 
mann, membru al Consiliului 
Național, a plecat joi dimi
neață într-o călătorie prin 
țară.

La sosire în orașul Ploiești, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
deputatul Marii Adunări Na
ționale Gh. Stah, președintele 
sfatului popular regional. De
legația a vizitat Rafinăria Te- 
leajen, unde directorul gene
ral Gh. Pescaru a dat oaspeți
lor ample explicații cu privire 
la procesul tehnologic de valo
rificare superioară a țițeiului.

în cinstea oaspeților, preșe
dintele sfatului popular regio
nal a oferit la Sinaia un dejun.

După-amiază, delegația a 
sosit în orașul Brașov, unde a 
fost întîmpinată la sediul sfa
tului popular regional de de
putatul în Marea Adunare Na
țională, Ion Mărcuș, președin
tele sfatului popular regional 
și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat. Aici, 
oaspeților ld-au fost prezen
tate diferite aspecte ale dez
voltării acestei regiuni.

Seara, delegația Parlamen
tului austriac a asistat la un 
spectacol folcloric prezentat la 
Teatrul muzical Brașov de 
formații de artiști amatori din 
uzine și întreprinderi locale.

II*
Uzina de mașini-unelte „înfră
țirea" din Oradea. Frezorul 
Mihai Verdeș este apreciat în 
toată uzina pentru hărnicia cil 
care muncește. El își depășește 
lunar sarcinile de plan cu 25-30 

la sută, realizînd numai produse 
de calitate superioară.

I

La sfîrșitul spectacolului, arti
știlor amatori le-au fost ofe
rite flori clin partea delegației 
Parlamentare.

în timpul vizitelor, membrii 
delegației austriece sînt înso
țiți de Filip Geltz, Maria Ma- 
îlolescu, Mircea Rebreanu, de- 
putați ai Marii Adunări Na
ționale, și de membri ai Am
basadei Austriei în R. P. Ro- 
mînă.

Primirea la Consiliul 
Central al Sindicatelor a 
delegațiilor sindicale de 
peste hotare care au par
ticipat la sărbătorirea 

zilei de i Mai

Joi la amiază, în încheierea 
vizitei în țara noastră, delega
țiile sindicale din Uniunea 
Sovietică, R.P. Chineză, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
R.P.D. Coreeană, Republica 
Cuba, Algeria, Chile, Cipru, 
Ghana, Guineea, Italia, Mali, 
Uruguay și Venezuela au fost 
primite la Consiliul Central 
al Sindicatelor.

în timpul șederii în Repu
blica Populară Romînă, oaspe
ții au participat la demonstra
ția de 1 Mai, au vizitat între
prinderi industriale, șantiere 
de construcții, G.A.S., institu
ții culturale, stațiuni balneo- 
climatice.

Cu prilejul întîlniril, oaspe
ții au mulțumit călduros pen
tru prilejul ce li s-a oferit de 
a participa la demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală 
cu ocazia zilei de 1 Mai, de a 
cunoaște munca entuziastă a 
poporului romîn, viața sa tot 
mai îmbelșugată. Ei au arătat 
că au fost deosebit de impre
sionați de dragostea cu care 
oamenii muncii din țara noas_

I CINEMATOGRAFE
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — 

cinemascop rulează Ia Patria ore
le 9; 12; 15; 18; 21. LITURGHIA 
DE LA MIEZUL NOPȚII rulează la 
Republica orele 10; 12; 15; 17; 
19; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Victoria 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Grivița orele 10; 12; 16; 18,15;
20,15, Carpați orele 10; 12; 14; 16; 19 
SEARA PRIETENILOR FILMULUI 
FRAȚII CORSICANI — cinema
scop rulează la București orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, Fero
viar orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21. CELE TREI
LUMI ALE LUI GULIVER rulează 
la Central orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Giulești o-
rele 10; 12,15; 15,30» 17,45; 20,15. 
O ZI CA LEII rulează la Union o- 
rele 16; 18,15; 20,30, Cosmos orele 
16; 18; 20. ÎNTRE .MALURI —
cinemascop rulează la Lumina 
orele 10 — 14 în continuare, 16; 
18,15; 20,30; Miorița orele 10 »
12; 14; 16; 18,15; 20,30. LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop rulează 
Ia înfrățirea între popoare orele 
10; 15,45; 18; 20,15. DRAGOSTE
LUNGĂ DE-O SEARĂ rulează la 
Excelsior orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Tomis orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Aurora orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. UCIGA
ȘUL ȘI FATA rulează la Volga o- 
rele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DOM
NIȘOARA... BARBĂ-ALBASTRĂ
rulează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. ZILE DE FIOR ȘI RÎS — 
rulează la Bucegi orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30, Modern orele 10; 12;

tră și-au exprimat la demon
strația de 1 Mai atașamentul 
lor față de Partidul Muncito
resc Romîn și guvern, față de 
cauza socialismului și a păcii, 
și de marile realizări obținute 
ție popcrrul romîn în dezvolta
rea economiei naționale și 
creșterea nivelului de trai.

Întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără

șească.
★

Cu prilejul Zilei indepen
denței de stat a Romîniei și 
Zilei victoriei asupra armatei 
hitleriste, în cluburi, case de 
cultură, școli, universități, că
mine culturale și unități mili
tare au loc în aceste zile expu
neri urmate de programe ar
tistice, simpozioane, seri lite
rare și muzicale.

In sala clubului Combinatu
lui poligrafic Casa Scînteii, nu
meroși muncitori au ascultat 
joi expunerea generalului ma
ior C. Popa, consacrată acestei 
sărbători, iar la clubul Uzine
lor „Semănătoarea" a vorbit 
generalul maior Ion Anghe- 
loiu.

Simpozioane și expuneri, au 
mai avut loc la cluburi, case 
de cultură, școli din Capitală, 
precum și în numeroase loca
lități din regiunile Ploiești, 
Suceava.

★
Joi seara a avut loc la cine

matograful „Republica" din 
Capitală un spectacol de gală 
cu filmul artistic cehoslovac 
„Liturghia de la miezul nop
ții", organizat cu prilejul ce
lei de a 19-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Au asistat Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministru
lui afacerilor extern^ Vir
gil Florea, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru

orele 10; 12; 14,30; 16,30;

la Buzești orele 14; 16,15; 
20,30, Viitorul orele 16;

14,15; 16,30; 18,45; 21. KALOIAN ru
lează la Festival orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. Melodia orelo 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Fla
mura ' ", .
18,30; 20,30. RUDE DE SINGE ru
lează 
18,45;
18,15; 20,30, Pacea orele 16; 18; 20. 
PĂPUȘILE RID rulează la Crîngași 

. orele 16; 18,15; 20,30, Munca orele 
15; 17; 19; 21. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop rulează 
la Unirea orele 11; 16; 18,15; 20,30. 
lingă Tine trăiesc oameni 
rulează la Flacăra orele * *15,30;  
19, Popular orele 16, 19,30. SECRE
TUL LUI MATHIAS rulează la Vi- 
tan orele 16; 18; 20. DOUĂSPRE
ZECE SCAUNE rulează la Arta o- 
rele 16» 18,15; 20,30, Luceafărul 
orele 16; 18,15; 20,30, Drumul 
iii orele 16; 18» 20.

(Urmare din pag. I) 

rea productivității pe care și-au 
propus-o, ei au terminat de ex
ploatat parchetul „Izvoare" cu 
15 zile mai devreme. Din calcu
lele făcute la terminarea lucră
rii a rezultat că brigada a rea
lizat o productivitate fizică.de 
2,74 m c om-zi.

Apreciind ca deosebit de va
loroasă această inițiativă, orga
nizația de partid a îndrumat 
conducerea sectorului ca, îm
preună cu organizația U.T.M. și 
comitetul sindicatului, să ia mă
suri pentru generalizarea ei. în 
adunările de grupă sindicală, 
în adunările generale U.T.M., 
muncitorii și tinerii din sector 
au luat cunoștință cu metodele 
de muncă ale acestei brigăzi. 
Rezultatul a fost acela că foarte 
multe brigăzi ca cele conduse 
de Ștefan Nedelea, Toader Bu- 
zilă, Gheorghe Cozma și alții, 
lucrînd după metodele brigăzii 
conduse de Vasile Carpen, au 
reușit să realizeze lunar Indici

(Urmare din pag. I)

însă în ritm rapid. în curînd va
începe prașila manuală și la po
rumb.

Pentru ca și aceste lucrări să 
fie executate la timp și în condi
ții agrotehnice superioare, consi
liul agricol raional, în colaborare 
cu comitetul raional U.T.M., orga
nizează sîmbătă la G.A.C. din 
Ciutura un schimb de experiență 
Ia, care vor participa președinți de 
C.A.C., ingineri agronomi, șefii

Să-Televiziune
VINERI 8 MAI 1964 întreținerea culturilor prăsitoare

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : Antene 
(II), de ing. Ștefan Năstase. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Sport în sală — gimnaști premiați 
la concursul elevilor — faza pe 
Capițală. 19,30 — Din viața ani
malelor (X): Strămoșii cîinelui. 
20,00 — Emisiunea „Săptămîna". 
21,00 — Fotbal pe glob — film. 
21,20 — pagini din operele’lui 
Jules Massenet. In încheiere — 
Buletin de știri și buletin meteo
rologic.

Cultură și Artă, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, 
precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Paul Cornea, directorul stu
dioului cinematografic „Bu
curești" a prezentat publicului 
delegația de cineaști ceho
slovaci

Filmul s-a bucurat de 
succes.

★
Joi seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Anglia, 
delegația care a participat la 
manifestările ce au avut loc la 
Londra și Stratford on Avon, 
cu prilejul aniversării a 400 
de ani de la nașterea lui Wil
liam Shakespeare.

Delegația a fost condusă de 
Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Din 
delegație au făcut parte : ar
tistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatre, 
lor, regizorul Lucian Giur- 
chescu, artista emerită Marcela 
Rusu și regizorul Călin Flo
rian, directorul Teatrului Na
țional din Craiova.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
ai Ministerului Afacerilor Ex_ 
teme, oameni de artă și cul
tură.

(Agerpres)

Valorificarea superioară a masei lemnoase

)

Declarațiile d-lni Phiilippe de Seynes, secretar 
general adjunct al O.N.U.

gramul general de dezvoltare 
economică și socială a Romî
niei.

Sper mult să pot reveni în 
țara dv. și să studiez mai în
deaproape unele realizări din 
domeniul științific. Institutul 
de inframicrobiologie l-am vi
zitat cu emoție, deoarece pro
fesorul Șt. S. Nicolau, directo
rul institutului*  a lucrat mult 
timp în Franța într-o discipli
nă în care țara mea ocupă un 
loc de frunte. A fost pentru 
mine revelator să constat re
zultatele extraordinare obți
nute aici cu atît mai mult cu 
cît știința microbilor era con
siderată ca o specialitate a 
Franței. Cercetările Institutu
lui de inframicrobiologie în a- 
ceastă ramură de viițor a 
științei, plină de promisiuni, 
se află după părerea mea pe 
cea mai înaltă treaptă a pro
gresului științific.

Romînia — a spus în conti
nuare dl. Philippe de Seynes 
— își îndreaptă eforturile în 
cele mai diverse direcții în 
scopul construirii unei Socie
tăți noi, în permanentă înflo
rire, în care progresul material 
se afirmă de la an la an.

Această vizită mi-a confir
mat părerea pe care mi-o for
masem despre țara dv. cu pri
lejul diferitelor reuniuni inter
naționale ale Organizației Na
țiunilor Unite. Politica Romî
niei este o politică de coope
rare deplină cu toate țările 
din lume indiferent de regimul 
lor politic sau economic. Con
tactele pe care mi le-a permis 
actuala vizită mi-au întărit a- 
ceastă convingere.

într-o convorbire cu repre
zentanți ai Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres" și ai Ra- 
dioteleviziunii, dl. Philippe de 
Seynes, secretar general ad
junct al O.N.U., șeful Departa
mentului pentru problemele 
economice și sociale al O.N.U., 
a declarat printre altele :

Sînt foarte recunoscător pen
tru ocazia care mi-a fost ofe
rită, în urma invitației minis
trului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, de a face cuno
ștință cu țara dv. Din ceea ce 
am văzut aici mi-am format 
convingerea că poporul romîn 
muncește cu mult avînt, cu 
pricepere, depune eforturi pen
tru construirea unei societăți 
noi, că ăe pe acum el a obți
nut rezultate considerabile. 
Am putut să-mi dau seama de 
realizările din domeniul teh
nic vizitînd cîteva întreprin
deri industriale ca Uzinele „23 
August“ din București și Uzi
nele „1 Mai" din Ploiești. Am 
constatat astfel, că Romînia a 
atins un nivel teltnic dintre 
cele mai înalte. De asemenea, 
mi-am putut da seama și de 
realizările obținute pe tărîm 
social, îndeosebi în ceea ce pri
vește sănătatea. Una dintre 
impresiile cele mai profunde 
pe care mi le-a oferit vizita în 
țara dv. este felul cum sînt 
concepute și înfăptuite planu
rile de transformare a orașu
lui București. Este un exemplu 
extrem de elocvent de ceea ce 
se poate realiza printr-o plani
ficare judicioasă. Am fost 
foarte bucuros că am avut pri
lejul să stau de vorbă cu acei 
ce răspund de această proble
mă, parte integrantă din pro-

Plecarea d-Iui Philippe de Seynes
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala Philippe de Seynes, se
cretar general adjunct al 
O.N.U., șeful Departamentului 
pentru problemele economice 
și sociale ale O.N.U., care a fă
cut o vizită în țara noastră la 
invitația ministrului afaceri
lor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost salu
tat de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ro
man Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat

de productivitate fizică între 
2,4 și 3 m c om-zi.

O metodă foarte bună pe care 
o folosește organizația noastră 
U.T.M. în mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea angaj smeritelor 
luate în întrecerea socialistă 
este discutarea în cadrul unor 
consfătuiri organizate seara, la 
cabane, pe brigăzi, a felului 
cum au fost îndeplinite sarcini
le pe ziua respectivă și ce tre
buie făcut pentru ziua următoa
re. Aceste discuții sînt deosebit 
de folositoare penttu că ajută 
operativ la rezolvarea unor pro
bleme, mobilizează tinerii pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție.

Colectivul nostru de muncă 
este convins că, avînd și în 
viitor sprijinul organizației 
U.T.M., al comitetului sindica
tului în mobilizarea muncitori
lor la întrecerea socialistă, va 
obține noi succese pe linia în
deplinirii sarcinilor de produc
ție, a valorificării complexe a 
masei lemnoase.

brigăzilor de tractoare și briga
dieri de cîmp. La consfătuire se 
va face un instructaj cu privire 
la reglarea și mînuirea grapelor 
reglabile, sapelor rotative și a cul
tivatoarelor. Apoi, cu aceste ma
șini se va face o demonstrație 
practică în cîmp. Va avea loc, de 
asemenea, un larg schimb de ex
periență privind modul în care 
trebuie efectuate lucrările de în
treținere, precum și asigurarea 
densității la hectar. 

al Planificării, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe și alte persoane 
oficiale.

SPORT
• In penultima 

rundă a turneului 
internațional de 
șah de la Vîrșeț, 
maestrul romîn 
Vector Qiocîltea 
l-a învins" cu pie
sele' negre pe iu

goslavul Kovac, Puc a cîștigaț 
la Popov, Slivici la Grozda- 
nici, Bukan a pierdut la Kne- 
zevici.

înaintea ultimei runde, lide
rul clasamentului este șahistul 
iugoslav Matulovici cu 12 
puncte, urmat de Knezevici 11 
puncte, Parma 10,5 puncte. 
Ciocîltea ocupă locul 6, cu 8,5 
puncte,
. • Mîine, Ia Varșovia, pe 
stadionul „Cea de-a 10-a ani
versare", va avea loc festivi
tatea de deschidere a celei 
de-a 17-a ediție a „Cursei 
Păcii". Cicliștii vor porni a- 
poij în prima etapă care se va 
desfășura pe străzile capitalei 
poloneze, de-a lungul a 94 ki
lometri.

Tradiționala întrecere ci- 
clistă reunește anul acesta la 
start pe cei mai buni rutieri 
amatori din Anglia, Belgia, 
R. P. Bulgaria, Cuba, Dane
marca, Finlanda, Franța, Iugo
slavia, Maroc, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară, U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană și R. P. Polonă. 
Participă, de asemenea, o 
echipă internațională formată 
din alergători elvețieni, liba
nezi și norvegieni.

Traseul cursei, Varșovia- 
Berlin-Praga, măsoară 2 229 
kilometri ce vor fi parcurși în 
14 etape, cu două zile de re
paus la Poznan și Aue.

Echipa R. P. Romîne, care a 
participat la toate edițiile 
„Cursei Păcii" va lua plecarea 
cu următoarea formație: Ga
briel Moiceanu, Constantin 
Dumitrescu, Ludovic Zanoni, 
Walter Ziegler, Ion Stoica și 
Ion Ardeleanu.

(Agerpres)
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rorile, lucrează acolo. Gheor
ghe Panta, fiul, a fost trimis să 
învețe la facultate. Tradiția e 
înnobilată acum, de un nou ori
zont, Gheorghe Panta, studen
tul fruntaș la învățătură a fost 
premiat de fabrică, aici, la fa
cultate, luna trecută, pentru re
zultatele obținute la învățătu
ra. A fost o adunare solemnă, 
impresionantă, la care au luat 
cuvîntul, în egală măsură, dele
gații uzinei arădene și repre
zentanții Institutului Politeh
nic. La încă un examen — a- 
cela pe care l-a dat în fața 
conștiinței tovarășilor săi, 
Gheorghe Panta a luat nota 10.

Și acest: — Noi sîntem mai 
duri! alături de o poveste de 
dragoste, în anul III, anul ce
lor veniți din producție: doi 
colegi s-au căsătorit. Maria 
Cir stea era mai slabă la învă
țătură înainte de a se căsători. 
Soțul ei, Nicolae Cîrstea era 
un student bun. La prima se
siune care a urmat căsătoriei 
rezultatele obținute de Maria 
au fost la înălțimea acelora ob
ținute de soțul ei.

Oare nu trebuie adăugat a- 
cestui ,,noi‘ sîntem mai duri!'1 
al studenților veniți din pro
ducție, atîtea alte caracterizări 
care țin de fondul înalt uman 
al tînărului patriei noastre?

Popas într-o sală 
de proiecte

Popas într-o sală de proiecte 
a Facultății de mecanică: plan

șete, rigle de calcul, desene 
complicate și o tăcere desăvîr- 
șită. Aici lucrează anul V. Pro
iectele de diplomă aduc, de 
multe ori, soluții originale, în
drăznețe care vor fi aplicate în 
producție.

Obiectivul aparatului de fil
mat se oprește pe rînd, asu
pra tuturor amănuntelor care 
au aceeași semnificație majoră: 
aici se pregătește un bilanț, la 
capătul unor ani, și un examen 
de intrare în viață.

Tovarășul Tănase Moldovan 
vine cu o soluție nouă în teh
nica sudării fierului inoxidabil. 
Tot el creează un pistolet pen
tru sudarea fierului inoxidabil, 
prin puncte, în mod continuu. 
Anul trecut, Ia Seminarul in
ternațional de la Magdeburg 
— R.D.G., a fost prezentată și 
o lucrare de tehnica sudurii pe 
care un colectiv (din care fă
cea parte și tov. Moldovan) 
o studiase în cadrul cercului 
științific al facultății. O soluție 
originală aduce în proiectul 
său și tov. Ion Tănăsoiu; iar în 
fața unor desene și calcule 
complicate, Virgil Bunea excla
mă, în felul său reținut și grav, 
că e o lucrare grozav de fru
moasă, proiectul acesta pentru 
examenul de stat! Mai este și 
colegul lor, Gheorghe Munthiu 
care lucrează la un proiect 
despre tehnologia de fabricație 
a corpului mașinii de cusut 
„Rodica" — (colegii săi spun

Studenție, studenție...
că ar fi uitat, de dragul „Ro- 
dicăi", de cealaltă Rodică și 
de primăvară...).

O umbră 
de nostalgie

Și iată, că în această sală a- 
ridă, în care calculul și dese
nul exact își dau întîlnire, plu
tește o umbră de nostalgie, cu 
un abia auzit „Gaudeamus igi- 
tur", la sfîrșitul studenției...

Munthiu și Moldovan au stat 
împreună în aceeași cameră de 
cămin, vreme de cinci ani; au 
împărțit emoțiile examenelor 
și pe acelea ale dragostei. Bu
nea și Moldovan au făcut prac
tică, împreună, în Republica 
Democrată Germană — perioa
dă care adaugă alte și alte a- 
mintiri tezaurului comun.

— Au mai fost și meciurile, 
marea noastră pasiune! — Hai 
Politehnica! — Hai Universita
tea! Stadionul „Științei" plin 
și frenetic și tînăr, în zile de 
meci...

— Și primăverile, în Parcul 
Rozelor...

— Și Monica...
— Moldovan a cunoscut-o pe 

Monica, încă de cînd era elevă; 
atunci el era muncitor la Cîm- 

pia Tur zii. Monica e și ea a- 
cum studentă. De curînd s-au 
logodit. Și totuși, cred că n-ai 
să uiți că eu, Tănăsoiu, îi dă
deam flori Monicăi, în locul 
tău. Niciodată n-aveai curajul 
să i le duci tu...

— Ei, închipuiește-ți ce bine 
mi-ar fi stat să trec prin fața 
tuturor ferestrelor Complexu
lui studențesc, ducînd și Hori 
pe deasupra! Totdeauna mi-a 
fost teamă că n-am să știu cum 
să le țin, ■'că n-am să știu cum 
să mai merg și unde să mă mai 
uit...

— Hei, proiectele noastre, vi
sele, idilele... O să ne revedem 
peste ani. Atunci să veniți să 
scrieți despre noi! Tănase Mol
dovan va fi un inovator la ma
rele laborator specializat în su
dură de la Cîmpia Tur zii; Vir
gil Bunea va merge la Cugir 
sau Ia Arad — în construcția 
de mașini sînt atîtea de făcut, 
atîtea începuturi mari, atîtea 
centre importante de acum!... 
Munthiu va rămîne, probabil, 
credincios Cugirului care l-a 
trimis la facultate și mașinilor 
de cusut „Rodica" pe care le 
va moderniza, poate le va auto- 
matiza.„

Glume, nostalgie, un mai au 

flori de liliac și amintiri și vi
se... Totuși, peste ani și ani să 
veniți să scrieți despre noi! 
Atunci vor fi, cu siguranță, și 
mai multe de spus!

Dispută cu tainele 
Universului

Aici se studiază posibilitatea 
de realizare a viselor, a fante
ziei. Zborurile cosmice își des
criu viitoarele elipse undeva, 
sus pe cupola Planetariului. 
Studenții astronomi ai Facultă
ții de matematică de la Univer
sitate întîrzie aici adesea, în 
disputa cu tainele Universului, 
pentru cunoașterea lor.

Alături sînt laboratoarele fi
zicienilor și matematicienilor: 
laboratorul de optică, de elec
tricitate, de fizică atomică... 
Totul e la început aici — în
săși clădirea e tînără, la tînăra 
Universitate timișoreană. Lu
mina, spațiile aerate, sălile de 
seminar, înseși amfiteatrele a- 
duc aici o nouă tradiție univer
sitară, în locul clădirilor aus
tere, sobre moștenite de cele
lalte institute din țară.

Da, mai e și sala de sport, 
modernă, înzestrată cu tot apa- 
ratajul neceSar. Și toate, de la 
laboratoare șl Planetariu, la 
amfiteatre șl sala de sport, în

tregesc acest complex modern 
— învățămîntul universitar.

Cea mai tînără facultate a 
Universității este Facultatea de 
fizică. Studenții primei promo
ții vor încheia acum anul II. 
Mariana Brettner, Gherghina 
Der, Cornel Băleanu sînt nu
mai trei din cei 24 de studenți, 
cîți are anul. Totul e nou — de 
la aparatajul modern din la
boratoare la montarea căruia, 
prilej de studiu, iau parte și 
studenții, la gazeta de perete 
cu care se mîndresc — acea 
„Cuanta" la care apar proble
me, articole, contribuții ale 
studenților; nouă și pasionantă 
pentru ei este și fizica statisti
că și fizica experimentală...

Trei tineri, viitori mari fizi
cieni, fără îndoială, după re
zultatele de pînă acum și... du
pă visele lor; îmbujorați, pasio
nați de discuție, aici, în fața 
unor aparate complicate, în la
boratorul de optică. După a- 
miază vor da primul colocviu 
cu profesorul mult stimat pen
tru cunoștințele sale, specialis
tul în optică și fizică molecu
lară, Constantin Sălceanu. Dar, 
pentru o clipă, fizicienii uită de 
colocviu. Numai o clipă, cît să 
viseze. Mariana Brettner e din 
Reșița. Ar vrea să se întoarcă 
tot la Reșița, după absolvire. 
B acolo spectroscopul modern,

Ia care lucrează prof. Huschit, 
un bun specialist.

Repartizarea la Reșița e vă
zută, de Mariana, ca o continu
are a studiului, a specializării, 
cu posibilitățile pe care le are 
acolo. Gherghina Der vrea să 
se specializeze în fizică teore
tică...

Totul e la îrțceput acum: 
dotarea laboratoarelor, Univer
sitatea, prima promoție de fizi
cieni și... visele. Totuși, din 
toate discuțiile avute cil stu
denții timișoreni am simțit a- 
cește ferestre pe care visele lor 
le deschid larg spre țară: Ara
dul, CugiruL Cîmpia Turzii, 
Reșița, Hunedoara — sînt pri
vite de ei cu mîndria viitorilor 
specialiști care vor lucra a- 
colo.

Pe măsură ce înveți carte, 
înveți și să visezi, înveți și 
să-ți înfăptuiești visele; înveți 
să crezi în ele.

Ferestre 
larg deschise

Ferestre larg deschise și 
flori, multe flori. De la Univer
sitate, pașii te duc, printre 
plopi, spre noul complex de 
cămine — un orășel al studen
ților, în devenire.

E seară, se aprind luminile, 
rînd pe rînd — în sălile de lec
tură, în camere.

In blocul 6, camera 54, Ana 
Ivanciov, Ernestina W'unsch, 
Maria Bistrean și Melania Teo- 
dorescu, studente anul V — Fi
lologie, vorbesc despre viitor, 
despre cariera pedagogică — 

peste cîtăva vreme vor avea 
răspunderea educării unei ge
nerații. Locuiesc împreună în
că din anul I, sînt prietene bu
ne, și-au promis să se viziteze, 
să meargă în schimburi de ex
periență una la alta la clase, să 
se invite la viitoarele lor 
nunți, să nu piardă legăturile 
din anii studenției...

Anii... studenției...
In cadrul ferestrelor larg 

deschise, rămîn să viseze frunți 
tinere, kunți concentrate.

Undeva, în parcurile de pe 
malurile Begăi, se desfășoară 
o idilă inedită: „Întîlnire noc
turnă" — primul film artistic 
pe care îl încearcă cineclubul 
studenților timișoreni; scena
riul aparținînd lui Vasile Cre- 
țu, student la filologie, este 
făcut după nuvela sa „Noctur
nă", premiată de „Viața stu
dențească". Regia — Augustin 
Ardeleanu.

Împreună cu „De ce"-ul la 
care se lucrează încă — acel 
cod filmic al bunelor maniere, 
răspuns necesar unor anacro
nice apucături; împreună cu a- 
cel documentar științific de de
sene animate, despre înmulți
rea celulelor și cu multe alte 
proiecte, acestea alcătuiesc, în 
mare, activitatea cineclubului.

Și, cu aceste ultime secven
țe de idilă „în nocturnă", prin 
parcurile de pe malurile Begăi 
se încheie și „secvențele 
studențești" — fărîme dintr-un 
tot în care munca, romantis
mul, specializarea, pasiunea 
pentru profesia aleasă și visul 
întregesc frumos acest proiil 
sumar,
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Cu prilejul Zilei eliberării Germaniei de sub jugul fascist

Popas la Leipzig

comerț și dezvoltare
GENEVA 7 — Trimisul spe

cial Agerpres, A. Ionescu, 
transmite : în activitatea co
misiilor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol
tare se remarcă în prezent 
preocuparea majorității dele
gaților pentru încheierea dez
baterilor asupra unor puncte 
de pe ordinea de zi și asupra 
proiectelor de recomandări 
care se referă la problemele 
respective. în acest sens, mai 
multe probleme și proiecte, 
supus© discuției în comisiile I 
și a Il-a, au fost trecute spre 
rezolvare definitivă, împreu
nă cu concluziile respective, 
celei de a IlI-a comisii, care 
se ocupă cu probleme privind 
finanțarea dezvoltării 
țului internațional.

Proiectele se referă 
â-i de echipament 
cfezvoltare industrială, 
fondul special O.N.U., 
măsuri în legătură 
țarea, sau prevăd alte propu
neri menite să ducă la dezvol
tarea comerțului mondial.

Unul din documentele din 
comisia a IlI-a este cel al Ro- 
mîniei și Indoneziei, rezultat al 
unificării celor două proiecte 
Supuse anterior discuției și al 
completării cu unele amenda
mente aduse de delegați. După 
cum s-a mai anunțat, acest 
proiect în forma sa nouă în 
curs de elaborare, urmează să 
fie supus aprobării comisiei și 
apoi înaintat plenarei Confe
rinței.

Reține atenția observatorilor

comer-

la fon- 
pentru 
sau la 
vizează 

cu finan-

de aici interesul manifestat de 
marea majoritate a partici- 
panților pentru propunerea 
romînească ce stă la baza a- 
cestui proiect privind livrări 
de echipament pe credit ram
bursabil prin cote-părți din 
producția obținută cu ajutorul 
acestuia sau prin alte produ
se de export ale statelor în 
curs de dezvoltare. Acest inte
res a sporit și mai mult dato
rită faptului că după două 
zile de discuții comisia a Il-a 
a sprijinit aproape în unani
mitate această inițiativă ro 
mînească, recomandînd în ace
lași timp, supunerea ei spre 
aprobare comisiei a IlI-a, îm
preună cu alte proiecte de re
comandări. In concluziile sale, 
președintele comisiei a arătat 
că scrisoarea care însoțește în 
comisia a IlI-a acest docu
ment va cuprinde aprecierea 
conform căreia proiectul pre
zentat de Romînia împreună 
cu Guineea, Indonezia, R.A.U. 
și Zanzibar s-a bucurat în 
cursul discuțiilor de o susține
re largă, cuprinzătoare. Refe
ri ndu-se la propunerea țării 
noastre, delegatul Algeriei a 
arătat că în prezent în țara sa 
se construiesc 15 unități in
dustriale al căror preț va fi 
rambursat în acest fel. El a 
caracterizat documentul ca 
promovînd o formă de coope
rare necesară țărilor în curs 
de dezvoltare.

Utilitatea acestei forme a 
fost relevată și în intervențiile 
delegaților Ghanei, Cubei, Iu-

goslaviei, Nigeriei, Nepalului, 
Afganistanului și ale altor țări. 
Delegații Japoniei și Venezue- 
lei au felicitat delegația romî
nă pentru spiritul său de coo
perare.

Merită menționat că nici re
prezentanții unor țări indus
triale occidentale, cum ar fi 
cei ai Angliei și S.U.A., nu au 
avut obiecții importante și nu 
și-au exprimat opoziția față 
de această propunere a țării 
noastre.

După părerea observatorilor 
de la Geneva, discuțiile și con
cluziile pozitive ale comisiei a
II- a vor constitui, fără îndo- 
ială un argument în plus în 
favoarea propunerii romînești. 
atunci cînd ea va fi supusă 
aprobării — sub formă de 
proiect inițiat de Romînia 
și Indonezia — în cea de a
III- a comisie a Conferinței.

PARIS. — In marea sală de 
expoziții a Uzinelor Symca de 
pe Champs Elysees, în care 
sînfc prezentate în mod obiș
nuit publicului parizian diferi
tele modele de automobile aie 
uzinelor, s-a deschis o expo
ziție turistică romînească. Ex
poziția este organizată de bi
roul O.N.T. Carpați la Paris și 
uzinele de automobile Symca, 
și cuprinde fotografii din dife
rite regiuni ale Romîniei, afișe 
și date permițînd o mai bună 
cunoaștere a frumuseților tu
ristice ale Rominiei.

Expoziția a fost inaugurată 
de ambasadorul R. P. Romine 
la Paris, dr. Victor Dimitriu. 
Au participat numeroase per
sonalități, printre care Geor
ges Hereil, președinte și direc- 

! tor general al uzinelor Symca, 
| Bertrand, inspector general, 
i reprezentînd Comisariatul ge-

neral pentru turism 
Franța.

Au fost de față Paul Geor
gescu, directorul Oficiului de 
turism O.N.T. Carpați în 
Franța, precum și membrii 
ansamblului „Rapsodia ro
mînă".

Expoziția va rămîne deschi
să două luni.

TOKIO. — în sala de expo
ziții a marelui magazin uni
versal „Mitsukoshi" din To
kio s-a deschis, în prezența 
prințului Mikasa și a membri
lor corpului diplomatic, Expo
ziția internațională de timbre, 
cărți pentru tineret, afișe etc. 
La această expoziție participă 
și R. P. Romînă.

După ce va rămîne deschisă 
la Tokio timp de o săptămînă, 
expoziția va fi prezentată în 
alte orașe din Japonia.

încheierea festivalului
folcloric studențesc 

de la Levadia

DE TOATE
9 Proiectele lui Salvador Dali

Salvador 
va reali -Pictorul suprarealist 

Dali a declarat că 
za „visul tuturor pictori

lor", pictînd un tablou care va da 
iluzia totală a celei dc-a treia di
mensiuni. Această declarație a 
fost făcută în cadrul unei confe
rințe de presă ținută pe trans
atlanticul „United States" în
drum din New York spre Le
Havre. „Datorită unor structuri 
microscopice și încorporării de '

cupe geometrice, a spus Dali, ta
bloul meu, transpus în ecuație de 
un matematician american, va 
reda cea dc-a treia dimensiune în 
mii de lentile parabolice". Tabloul 
va reprezenta pe soția lui Dali, 
Gala, înconjurată de un roi de al
bine, privind printr-o fereastră. 
Publicul va avea impresia că va 
putea trece cu mîna prin fereastră 
și apuca albinele

ATENA 7 (Agerpres). — La 
Levadia s-a încheiat festivalul 
de folclor al asociațiilor stu
dențești din țările balcanice și 
din regiunea mediteranei ră
săritene.

Formația folclorică a stu
denților din țara noastră a 
susținut un bogat program ar
tistic care s-a bucurat de un 
mare succes.

Perfecțiunea interpretării a a- 
dus ansamblului romînesc o- 
vații și urale din partea celor 
prezenți.

Primarul orașului Levadia, 
Andriodakis, a oferit în cins
tea conducerii ansamblului 
romînesc o masă.

In cadrul unei întilniri cu 
membrii ansamblului, prima
rul orașului Levadia s-a inte
resat de problemele de învăță- 
mint și viață ale studenților 
din Romînia și a mulțumit 
pentru spectacolele prezentate.

în numele membrilor an
samblului, I. Cîrțînă a mulțu
mit pentru ospitalitate și pen
tru călduroasa primire făcută 
solilor artei romînești.

NICOSIA 7 (Agerpres). — 
Potrivit unui comunicat, oficial 
at cartierului general al forței 
O.N.U. din Cipru, în perioada 
27 martie — 27 aprilie au fost 
uciși în luptele dintre cele 
două comunități 21 de ciprioți, 
dintre care 14 ciprioți turci și 
7 greci, și răniți alți 28 ciprioți, 
15 turci și 13 greci.

Acesta este primul comuni- 
cat-bilanț al forței O.N.U. în 
Cipru.

ATENA 7 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne al Ciprului. 
P. Georgadjis, care se află la 
Atena, a avut joi o serie de în
trevederi cu reprezentanții gu
vernului grec asupra situației 
din Cipru.

Potrivit relatărilor corespon
dentului din Atena al Agenției 
France Presse, care citează 
unele ziare grecești, călătoria 
fulger a ministrului de interne 

' al Ciprului la Atena, s-ar dato
ra unor neînțelegeri care au in
tervenit în ultima vreme între 
premierul Papandreu și preșe
dintele Makarios, cu privire la 
probleme politice ale Ciprului. 
Corespondentul arată că, în 
timp ce Makarios se pronunță 
pentru adoptarea în Cipru a 
unei „politici mai active", Pa
pandreu dorește menținerea 
metodelor pașnice pentru re
glementarea crizei cipriote.

ANKARA 7 (Agerpres). — 
Miercuri seara, cu prilejul în
chiderii dezbaterilor parla-

mentare în legătură cu situația 
din Cipru și relațiile dintre 
Turcia și Grecia, primul mi
nistru turc, Ismet Inonii, a 
răspuns unor critici din .partea 
opoziției, declarînd că.proble
ma Ciprului a fost ridicată în 
fața N.A.T.O. în momentul 
cînd ea a luat aspectul unei 
probleme de relații între Tur
cia și Grecia. Primul ministru 
turc a apreciat că „comunita
tea ciprioților turci își apără 
cu succes drepturile și Turcia 
își îndeplinește datoria în ceea 
ce privește găsirea unei soluții 
juste a problemei cipriote".

în cuvîntarea sa, Ekrem Ali- 
can, unul din conducătorii 
partidului Noua Turcie, a. de
clarat că partidul său va spri
jini în întregime politica gu
vernamentală".

Zekai Dorman, vorbind în 
numele partidului național de 
opoziție, a criticat gtivernul 
pentru faptul că a participat 
la lucrările conferinței de la 
Londra în legătură cu situația 
din Cipru.

După cum relatează cores
pondentul la Ankara al agen
ției France Presse, în cercuri
le politice turce se exprimă 
nedumerirea în legătură cu 
faptul că Erkin, ministrul de 
externe turc, care s-a înapo
iat de la Washington, n-a luat 
cuvîntul în timpul dezbateri
lor și că cuvîntarea finală a 
pronunțat-o primul ministru 
Inolnu.
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Stampe colorate într-un cafeniu 
diluat invitau imaginația la o 
incursiune in secolele trecutului. 
Mînuitori ai penelului, mai mult 
sau mai puțin celebri, au conser
vat imaginea unui Leipzig a cărui 
notă dominantă o dădea febra co
mercială. Intr-o vreme în care a- 
vioanele nu apăruseră nici la ca
pitolul visuri, drumurile către 
Leipzig erau împînzite cu carava
nele negustorești pornite din în
depărtate așezări ale bătrîniilui 
continent. Deși furtunile istoriei 
nu l-au ocolit, Leipzigul și-a păs
trat de-a lungul anilor faima de 
oraș-tîrg.

Am cunoscut Leipzigul atunci 
cînd porțile tîrgului abia fuseseră 
ferecate, dar preparativele pentru 
cel ce avea să urmeze începuseră 
de acum. Marile săli de expoziție, 
pavilioanele erau pustii. Orașul 
n-avea poate efervescența pe care 
i-o bănuiam. Dar în atmosfera 
mai calmă a Leipzigului, reporterul 
a deslușit trăsături ce i-au reținui 
atenția. Încercam să confrunt 
stampele, cu imaginile prezentului. 
Puține puncte comune. Recunoș
team zidurile îmbătrînite ale pri
măriei ce datează din 1556, con
struită în stilul propriu goticului 
vechi, monument arhitectonic de 
valoare, asaltat de istoria moder
nă exprimată prin construcțiile din 
jur. Parterul este și acum o aglo
merare de mici magazine, trotua
rul strecurîndu-se pe sub coloane
le împlîntate în caldarîm. Însoțito
rii ne-au îndrumat pașii către Uni
versitatea în care a studiat Goethe 
și spre biserica în care a concertat 
Bach (construită încă din 1212). 
In centrul orașului aveam să des
coperim noul Rathaus, masiv, în
tunecat, amintind o fortăreață me
dievală (zidurile ei nu sînt chiar 
atît de vîrstnice pe cît par : doar 
șase decenii). Opera de o frumu
sețe discretă, sobră, se înscrie prin, 
tre mesajele contemporaneității.

Artere de largă respirație și stră
duțe întortocheate, piese pentru un 
muzeu al urbanisticii — peisajul 
Leipzigului cunoaște o împerechere 
de imagini de o mare varietate.

Despre oraș, despre preocupările 
gospodarilor lui, ne-au vorbit mai 
mulți tineri deputați în organele 
locale ale puterii de stat. Joachim 
Albert și Giinther Hansel au înfă
țișat un tablou al eforturilor con
sacrate dezvoltării orașului. Mo
dernul trebuie să se îmbine armo
nios cu ceea ce reprezintă moște
nirea arhitectonică lăsată de seco
lele ce au intrat în istorie. De aci, 
nenumărate probleme pentru cei

Note de drum
ce au răspunderea sistematizării 
orașului. La Leipzig, schelele, de
corul familiar al șantierelor de 
construcție, hu sînt o raritate. O- 
rașul se îmbogățește cu remarca
bile monumente ale prezentului : 
blocuri de locuințe, clădiri vaste 
pentru scopuri publice, instituții 
de cultură. înnoirea aceasta este 
lesne vizibilă chiar pentru cel ce 
pășește întîia oară în oraș. Regiu
ne cu potențial industrial cunos
cut (ni s-a vorbit despre produc
ția de mașini-unelte, echipament 
minier și mașini agricole), Leipzi
gul are și renumele unui centru 
cultural. Universitatea „Karl Marx" 
este una din cele mai vechi din 
Republica Democrată Germană, iar 
alături de Universitatea „Hum
boldt" din Berlin și Universitatea 
tehnică din Dresda se află printre

cele mai mari instituții de invă- 
țămînt superior al țării. Istoria u- 
niversității din Leipzig își arc în
ceputurile la 1409. In amfiteatrele, 
ei au pășit multe nume celebre ale 
culturii și științei germane. In pre
zent, universitatea are nouă facul
tăți. Cel mai numeros detașament 
studențesc îl reprezintă mediciniș- 
tii : 3500 tineri. Ii urmează cei 
1300 de băieți și fete de la facul
tatea de matematică. în total, 
cursurile „la zi“ sînt urmate de 
11 000 studenți. Lor li se adaugă 
6300 tineri (mai ales muncitori si 
funcționari) care sînt înscriși la 
cursurile fără frecvență și serale. 
O discuție cu cîțiva din membrii 
comitetului F.D.J. (Tineretul Liber 
German) al universității ne-a per
mis să cunoaștem aspecte ale ac
tivității studențești. Două sînt 
preocupările principale : legarea 
studiului de practică, de probleme
le vieții, ale construcției socialiste 
și cultivarea unei atitudini socia
liste față de studiu, efortul pen
tru o profundă asimilare a cunoș
tințelor predate. I-am întîlnit pe 
studenți în emoția examenelor, 
răsfoind febril caietele de notițe 
înaintea confruntării cu exigența 
profesorală. Cadre didactice ne-au 
mărturisit că nivelul de pregătire 
al studenților se află în continuă 
creștere. Privim fugar o înșiruire 
de calificative, obținînd confirma
rea acestei afirmații.

...Oraș cu aproape 600000 de 
locuitori, Leipzig are un farmec 
propriu, trăsături distincte ce pro
vin dintr-un amestec plăcut ochiu
lui a ceea ce s-a păstrat prin se
cole cu frumusețile arhitectonice 
făurite în anii mai recenți.

M. RAMURA
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„Cine l-a ucis

pe Kennedy ?“

@ Cauzele deceselor...

Organizația mondială a să
nătății a dat publicității 
un raport în care se spu

ne că bolile cardiace sînt prin
cipala cauză a deceselor în ță
rile dezvoltate, iar în țările în 
curs de dezvoltare bolile infec
țioase. Pînă la vîrsta de 45 de 
ani principala cauză a decese
lor în întreaga lume o consti
tuie accidentele.

O.M.S. a examinat datele sta
tistice a 22 de țări dezvoltate

și 12 țări în curs de dezvoltare. 
Cancerul ocupă al doilea loc 
între cauzele deceselor în țări
le dezvoltate. In total, bolile 
cardiace, cancerul, accidentele 
și bolile aparatului respirator 
sint cauza a 70 la sută din de
cese. O excepție o formează 
Japonia, unde principalele trei 
cauze ale deceselor, între 15 
și 45 de ani, sînt tuberculoza, 
bolile infecțioase și accidentele.

@ Dispare bresla pescuitorilor de perle
In Golful Persic nu vor mai fi 

în curînd pescuitori de perle. Că
lători europeni care s-au înapoiat 
recent din Bahrein relatează că 
de cîteva săptămîni, de cînd a în
ceput pregătirea sezonului pescu
itului perlelor, patronii celor a- 
proape 300 de bărci specializate 
în această meserie tradițională 
caută în zadar cufundători. An de 
an se împuținează numărul ace
lora care acceptă să facă această 
munca grea și periculoasă. Urma
șii vechilor cufundători, tinerii 
din Bahrein, Quatar, din emira
tele de pe coasta Omanului se 
angajează ca muncitori la exploa
tările petroliere aparținînd socie
tăților nord-americane sau engleze. 
Nici aici cîștigul lor nu este în
destulător. Dar cel puțin sînt fe
riți de pericolul de a fi devorați 
de rechini.

In urmă cu o sută de ani prin
cipala ocupație a locuitorilor in
sulei Bahrein era pescuitul scoici
lor cu perle. Peste jumătate din 
populație trăia din diferite meseni 
avînd legătură- cu această bogăție. 
,ln fiecare an, în iulie și august, 
4 000 pînă la 5 000 de bărci se 
îndreptau spre bancurile de scoici 
răspîndite în dreptul coastei din
tre Bahrein și Oman, in fiecare 
ambarcațiune se găseau între 6 și 
10 cufundători. Ei erau secondați 
d'1 către un ajutor avînd sarcina 
să manevreze frînghia care aducea 
repede la suprafață pe cufundător 
în caz de primejdie sau la capătul 
celor două-trei minute de stat sub 
apă.

Un rol cu totul deosebit avea 
emirul din Bahrein. Acesta, în tot 
timpul sezonului de pescuit circula 
cu iahtul lui de-a lungul flotilei 
bărcilor pentru a-și lua „partea 
lui" din munca cufundătorilor. O 
lovitură de tun trasă la ordinul 
emirului reprezenta semnalul de 
înapoiere a bărcilor la mal atunci

cînd schimbarea direcției vîntului 
făcea periculoasă rămînerea în 
largul mării. Și astăzi emirul din 
Bahrein își încasează cu regulari
tate ,,partea lui" de data aceasta 
însă din exploatarea petrolului.

„Epoca de aur" a pescuitorilor 
de perle din Bahrein a durat pînă 
în jurul anului 1930. De două ori 
pe an în această insulă veneau să 
se aprovizioneze cu perle cumpă
rători din Paris, Londra, New York. 
Valoarea tranzacțiilor încheiate se 
ridică între 8 pînă la 15 milioane 
de lire sterline. Și totuși această a- 
facere atît de' fructuoasă este a- 
cum pe cale de dispariție. Faptul 
s-ar datora mai multor cauze. 
Criza economică din 1929—1933 a 
făcut ca numeroase coliere de perle 
extrem de scumpe să fie vîndutc 
la prețuri reduse astfel îneît, marii 
comercianți din Amsterdam, Lon
dra, Hamburg, Paris nu mai cum
părau în Bahrein decît piese ex
cepționale și la prețuri ridicol de 
scăzute. Pe piața mondială au a- 
părut apoi perlele de cultură japo
neză, Vînzarea acestor perle re- 

. zultate din scoici crescute,cu grijă 
• în diferite lacuri din Japonia spo

rește neîncetat. Deși legile locale 
interzic cu severitate importul 
acestor perle în emiratele Golfului 
Persic ele sînt aduse prin contra
bandă îp-buzunarele marinarilor 
sau ale aviatorilor astfel îneît s-a . 
stabilit un „curs" mediu între 
..veritabilele" produse de scoicile 
din Golful Persic și „artificialele" 
furnizate intr-un număr tot mai 
mare de scoicile japoneze.

Oamenii care trăiau altădată din 
pescuitul perlelor s-au îndreptat 
spre alte meserii. In Bahrein a mai 
rămas numai un pumn de cufun- 
dători. Ei aduc la suprafața numai 
scoici frumoase care interesează 
pe colecționari sau diferite muzee.

I. R.

S.U-A. La Nashville au avut foc recent acțiuni de protest împotriva segregației rasiale. In fo
tografie : ciocnire între polițiști și populația de culoare, în timpul 'unei demonstrații anti- 

segregaționiste

MOSCOVA. — La 7 mai, Ahmed Ben Bella, pre
ședintele Republicii Algeriene. Democratice și Popu
lare, a părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre Soi ia. 
La aerodromul Vnukovo el a fost condus de Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și de alți conducători sovietici.

Leonid- Brejnev și Ben Bella au rostit cuvîntări.

Externe a lost creată o comisie specială de anchetă' 
care are drept sarcină să iacă epurări în rîndul func 
ționarilor acestui minister.

SOFIA — După cum transmite B.T.A., la invi
tația, Prezidiului Adunării Populare și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, joi a sosit la ■ Sofia, 
într-o vizită oficială, Ahmed Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene Democratice și-Populare, 
secretar general al partidului Frontul de Eliberare 
Națională a Algeriei, însoțit de A. Bouteflika, mi- ■ 
nistrul afacerilor externe, Nekkache Mohamed 
Seghir, ministru pentru problemele sociale, și de 
alți oameni de stat din Algeria.

RIO DE JANEIRO. — lntr-un editorial consacra! 
situației din Brazilia, ziarul „Diaiio Carrioccf', sub
liniază că în țară continuă arestările, anularea man
datelor de deputați, frustarea unor persoane de> 
drepturi politice.

Referindu-se ‘la întocmirea unor noi liste de depu
tați, cărora urmează să li se retragă mandatele, co
tidianul scrie : „Este de ajuns ca oameni politici și 
militari să nu fi aplaudat evenimentele care au avut 
loc în Brazilia, pentru ca numele lor să lie înscrise 
pe liste speciale".

Sini operate arestări și sînt persecutate persoane 
care au colaborat într-o formă sau alta cu fostul 
guvern, anunță ziarul. La Sao Paulo, de pildă, au 
fost arestate. 14 persoane. La Ministerul Afacerilor.'

BUENOS AIRES. — 200 000 de învățători și prole 
sori de la școlile din provincia Buenos Aires au de 
clarat miercuri o grevă de 48 de ore, cerînd majora 
rea salariilor.

LAGOS. — Uniunea națională a studenților din’’ 
Nigeria a hotărît să organizeze în țară demonstrați 
de protest împotriva politicii de apartheid promovate 
de actualul guvern din R.S.A. într-o declarație a, 
Uniunii‘dată publicității la Lagos,-se arată că la 
proiectatele demonstrații vor lua parte studenți din 
toate centrele universitare ale Nigeriei.- Demonstran
ții vor remite unor ambasade occidentale petiții 
care vor chema guvernele țărilor respective să- a- 
dopte măsuri eficiente în vRderea sprijinirii popu
lației de culoare din Africa de sud în lupta ei pentru 
libertăți democratic®.’

VARȘOVIA. — Cu ocazia apropiatei aniversări a 
600 de ani de la înființarea Universității Jagellone 
din Cracovia, în acest oraș a avut loc o sesiune 
științifică internațională consacrată istoriei univers! 
lății cracoviene.

Tot la Cracovia a fost inauguat zilele trecute Mu 
zeul Universității Jagellone.

La festivitățile care vor avea loc cu același pri; 
lej, va participa o delegație universitară, condusă 
de prof. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. 1. 
Cuza", din Iași. Din delegație mai fac parte acade
micienii Andrei Oțetea și Ștefan Peterfi, și conf. Ion 
Chip mia de la Universitatea București.

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că vi
neri urmează să fie pusă în 
vînzare în opt țări din Europa 
occidentală cartea scriitorului 
american Thomas Buchanan 
„Cine l-a ucis pe Kennedy?". 
Părerile autorului în această 
problemă au devenit cunoscute 
prin amplele extrase publicate 
de săptămînalui parizian ,,L' 
Express" și reluate de nume
roase organe de presă din în
treaga lume. In cartea sa, 
Buchanan afirmă că crima din 
Dallas este urmarea unui com
plot pus la cale de cercuri de 
dreapta din Statele Unite, pre
supusul asasin Harvey Lee 
Oswald și Jack Ruby care 1-a 
împușcat pe acesta, fiind nu
mai complici minori ai unui 
grup alcătuit din cel puțin 
șapte persoane. Autorul cărții 
sugerează că adevărații insti
gatori ai asasinatului sînt ma
rii capitaliști din statul Texas 
care au considerat că intere
sele lor sînt primejduite de 
politica liberală a lui Ken
nedy.

In ajunul apariției cărții, 
Thomas Buchanan a ținut joi 
o conferință de presă la Lon
dra în cursul căreia a răspuns j 
la diferite întrebări ale ziari- j 
știlor.

Presa engleză a și început să i 
comenteze cartea „Cine l-a 
ucis pe Kennedy ?". După cum 
scrie ziarul „Daily Mail", fap
tele de netăgăduit par să sta
bilească că acest asasinat care 
a zguduit lumea poate să nu fi 
fost opera unei singure per
soane dezechilibrate". Ziarul 
„Daily Telegraph'*  afirmă : 
„Chiar dacă s-ar putea să nu 
fii de acord cu părerile d-lui 
Buchanan, trebuie dat un răs
puns întrebărilor pe care le 
pune*.

„La Tribune des Nations" 
despre dictatorul Haitian

PARIS 7. (Agerpres). — 
Cotidianul francez „La Tri
bune des Nations" publică 
un comentariu al corespon
dentului său în Haiti în le
gătură cu recenta arogare de 
către dictatorul Duvalier a 
funcției de președinte pe viață. 
„Duvalier care a smuls pentru 
a doua oară mandatul prezi
dențial, și-a arogat puterea pe 
viață, în timp ce în trecut du
rata medie a unui regim în a- 
ceastă țară era de numai doi 
ani și jumătate. Această măsu
ră permite cîtorva clanuri po
litice să se îmbogățească 
într-o singură generație. In 
prezent numai echipa lui Du
valier își însușește cele 10 mi
lioane de dolari care dispar 
în fiecare an din visteria sta
tului, și care reprezintă o su

mă egală cu cea a bugetelor 
pentru sănătate, agricultură și 
educație publică luate la 
un loc".

Duvalier, arată în continua
re corespondentul, este la pu
tere din anul 1957, iar singura 
sa realizare este denumirea da
tă orașului care îi poartă nu
mele. Deși el a prezentat la 
început un program de refor
me, acest program a fost foar
te repede abandonat. Duvalier, 
conchide corespondentul, a 
continuat metodele și politica 
in detrimentul populației, a 
guvernelor dictatoriale care 
s-au succedat în această țară, 
„în țară există in prezent 
4. 000 000 de țărani analfabeți, 
iar aproximativ 70 la sută din 
populație este subalimentată".

Situația
VIENTIANE 7 (Agerpres). 

— Prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al Laosului, a 
adresat la 6 mai prințului Su- 
fanuvong, președintele parti
dului Neo Lao Haksat și vice- 
premier în guvernul laoțian, o 
telegramă în care îi face cu
noscut că nu se poate duce la 
Khang Khai înainte de săptă- 
mîna viitoare și îi cere să răs
pundă totuși la propunerile pe 
care i le-a făcut cu prilejul 
vizitei din 4 mai. Se știe că 
printre propunerile de atunci 
figura invitația adresată mi
niștrilor din partea partidului

din Laos
Neo Lao Haksat să se reîn
toarcă la Vientiane pentru a-și 
relua activitatea la ministerele 
lor, primul ministru angajîn- 
du-se să le garanteze securita
tea.

Tot la 6 mai, partidul Neo 
Lao Haksat a răspuns că „po
ziția sa este fermă și clară : 
nu admite nici un fel de rema
niere ministerială și cere or
ganizarea în cel mai scurt timp 
a unei întîlniri a șefilor celor 
trei grupări politice, semnatari 
ai acordurilor de la Geneva și 
din Valea Ulcioarelor".

NAHODKA. — Vasul romînesc „Galați", care a 
staționat timp de cîteva zile în portul Nahodka, si
tuat în Extremul Orient sovietic, a ieșit din acest 
port, îndreptîndu-se spre Japonia. După ce va intra 
intr-unui din porturile Japoniei, vasul „Galați" va 
porni în largul mării pentru efectuarea unui pescuit 
experimental.

MARSILIA. — Actorul Alain Delon a suferit un 
accident în timpul turnării unei secvențe a filmului 
„Nesupusul" în regia lui Alain Cavalier. Intr-o sce
nă a filmului, escaladînd un abrupt al masivului 
Marsilia-Veyre, el a alunecat pe o piatră și s-a ros
togolit de mai multe ori, oprindu-se, pînă la urmă, 
de o stîncă. Delon a fost transportat de urgență la 
spital ; se pare că are un picior fracturat.

TOKIO. — Un puternic cutremur de pămînt s-a 
înregistrat joi în partea de nord a insulei japoneze 
Honsiu. In orașele Akata, Sakata și în alte localități 
din regiunea Tohoku intensitatea cutremurului a 
atins patru grade, după scara japoneză de șapte gra
de. Locuitorii orașelor și-au părăsit locuințele, cir
culația ieroviară s-a întrerupt. Populația orașului 
Nyigata de pe litoralul Mării'Japoniei a fost pteve- 
ută asupra posibilității unor scufundări de terenuri.

NEW YORK. — Un elicopter militar american, 
ivînd șase oameni la bord s-a prăbușit miercuri în 
nare, în apropierea aeroportului din Forrestal, pe 
roasta Virginiei. Membrii echipajului au putut fi 
salvați cu o barcă ce se afla în apropierea locului 
unde s-a prăbușit elicopterul.

BUENOS AIRES. — Majorarea salariilor cu 50 la 
sută, adoptarea de măsuri în vederea stăvilirii creș
terii prețurilor la produsele de primă necesitate, a- 
nularea legilor represive — acestea sînt cererile for
mulate de Mișcarea pentru unitate și coordonare 
sindicală din Argentina.

După cum relatează agenția Prensa Latina, această 
organizație, care este una din cele mai mari uniuni 
sindicale, reunind peste 1 000 000 de membri, a ce
rut guvernului să adopte neîntîrziat măsurile nece
sare pentru a satisface aceste revendicări.

SANTO DOMINGO. — Greva lucrătorilor din 
transporturile publice din capitala Republicii Domi
nicane, Santo Domingo, la care s-au alăturat mun
citorii portuari din oraș, a intrat joi în cea de-a 
șasea zi. Greva a paralizat aproape în întregime 
transportul comun al orașului. Numărul arestaților, 
potrivit agenției Reuter, se ridică ia peste 600 de 
persoane. Se semnalează numeroși răniți. Guvernul 
Republicii Dominicane a dat un ultimatum greviști
lor, ca în timp de 48 de ore să-și reia lucrul, ame- 
nințînd că dacă nu se vor supune, autoritățile vor 
tiece ia „măsuri extreme". In dilerite cartiere ale 
orașului muncitorii au instalat baricade pentru a pre
veni atacurile poliției.

PARIS. — După cum relatează agenția France 
Presse cargobotul cuban „Las Villas" care a sosit 
luni noaptea în portul francez Marsilia a părăsit 
portul avînd la bord o încărcătură de 2 000 tone de 
produse chimice și 300 de camioane „Berliet" pe 
care Cuba le-a importat din Franța.
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