
Proletari din toate țările, unili-oă!

PRAGUL „VIRSTEI DE AUR“

Cadran international 

20 DE SPECTATORI 
DESPRE SUPERPRODUCȚII



CARNETUL
FLĂCĂRII

„LA BĂI“
d. Aurel BARAN GA

Dicționarul de odinioară cunoștea o expresie 
cu o circulație intensivă în lunile estivale : „la 
băi". „La băi" se afla excelența sa cutare, „la 
băi" pleca familia bancherului și a marelui in
dustriaș, „la băi" tși petrecea lunile de caniculă 
o lume care nu avea nevoie de băi, fiindcă nu 
suferea de nici un fel de beteșuguri fizice. Dar 
„la băi" însemna — dincolo de snobismul obliga
toriu — și cazinoul somptuos, unde se pierdeau 
la ruletă și la drum de fier sume fabuloase; și 
tot „la băi" semnifica, deopotrivă, locul unde 
își dădea întîlnire „lumea bună", ca să con
sume, în diverse frivolități, un timp cu care 
nu avea ce face. în acea vreme, Sinaia evoca 
rezerva de ozon a monarhiei, a camarilei și 
a clientelei sale, în timp ce Constanța con
suma ca un soi de Miami de poveste și de 
reverie, plaje de voluptăți și de delicii, la dis
creția milionarilor dezabuzați.

Cîteva veacuri de-a rîndul geografia acestei 
țări era distribuită după pungi și obraze, și să 
bănui, în anii aceia, că un muncitor ar putea 
ajunge să-și primenească plămînii la umbra în
viorătoare a brazilor sau să-și lase trupul scăl
dat de valurile mării, echivala cu o fantasma
gorie pe care o întreceau doar romanele de 
anticipație, pe acea vreme „la băi" avea drep
tul să meargă numai lumea care n-avea nevoie 
de băi. Iar paradoxul închidea în sine o. reali
tate socială de o tragică profunditate.

Și au trecut de atunci douăzeci de ani. S-a 
modificat geografia, s-a schimbat calendarul. 
Nu se mai merge la băi numai vara. Tot anul, 
cei ce muncesc pot merge „la băi" ca să-și re
facă sănătatea și să beneficieze, în condiții 
optime, de toate cuceririle științei, la niște băi, 
de data asta reale și cu semnificație adecvată. 
In luna ianuarie am văzut cum soarele captat 
sau real reda vigoarea unor oameni ai muncii 
poposiți în sanatoriile lor. Apele tămăduitoare 
restabilesc în tot timpul anului, sub control 
medical atent, echilibre amenințate. In tot 
cursul verii zeci de mii de oameni se bucură 
din plin de o odihnă binemeritată. O statistică, 
fie și aproximativă, a celor care vizitează în 
toate anotimpurile așezămintele socotite altă
dată „stabilimente balneare", depășește posibi
litățile mele. Am văzut, în schimb, prepara
tivele ce se fac pe litoral pentru oaspeții viito
rului sezon. Nu se cruță nici un sacrificiu 
pentru ca zecile de mii de oameni care vor veni 
la mare — „la băi" — să găsească aici nu 
numai un cadru propice refacerii sănătății, dar 
și un climat optim, în care utilul să se îmbine 
cu agreabilul. Se pregătesc orchestre, echipe de 
teatru, turnee de estradă, un festival de mu
zică ușoară, repertoriu de filme, sînt amenajate 
terenuri de sport, iar restaurantele, barurile și 
sălile de dans sînt gata pregătite. Vor veni oa
menii muncii la băi. Forjorul, strungarul, ță
ranul coborît din depărtate sate de munte se 
vor bucura de soare, de lumină, de cer și de 
aerul pe care n-aveau altădată dreptul să-l 
respire.

Iarna trecută am stat două zile într-un sa
natoriu de munte și am mîncat la aceeași' masă 
cu un lăcătuș bronzat de o helioterapie apli
cată cu grijă de un medic devotat.

— Ca să vezi — îmi spunea rîzînd cu toți 
dinții lui albi, tovarășul meu de cură — a 
venit vara în iarnă.

Și avea atîta dreptate, că descifrez în vorbele 
lui un simbol.

Pragul 
„vi r stei 

de aur'
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Opt ani la rînd elevul se obișnuia să învețe res- 
pectînd stilul pedagogic, tabieturile și capriciile pro
fesorilor chiar dacă toate acestea ajungeau une
ori să frizeze ridicolul. Manualele didactice pre
scrise școlarilor se deosebeau și ele de la un liceu 
la altul, în funcție de predilecțiile cutărui sau cutărui 
profesor, și nu rareori datorită tranzacțiilor comer
ciale stabilite între autor, librar și directorul liceului 
respectiv.



Lecfii recapitulative la limba $1 literatura romînâ.

u e de mirare deci că, o dată 
ajuns în fața comisiei exame
nului de maturitate, elevul se 
trezea brusc într-o lume nouă, 
compusă din profesori necu- 
noscuți, garnisiți cu preferințe 

și curiozități proaspete și mai* ales 
dispuși la confecționarea unor între
bări „încuietoare", rămase celebre 
de-a lungul generațiilor. Loteria ba
calaureatului era amintită și aștep
tată cu teamă încă din primii ani 
ai liceului. Tocmai de aceea, tradiția 
și experiența cu deosebire, au stabilit 
ca atît celebrul „Gaudeamus igitur", 
intonat în fața clădirii școlii, cît si 
afișarea tabloului cu portretele absol
venților și desfășurarea primei per
formanțe bahice „oficiale" să aibă 
loc înaintea temutului examen.

Amintirile, vesele sau triste, legate 
în special de ultima clasă de liceu, 
rămîn active pînă la adînci bătrî- 
neți. O lume întreagă plină de sen
zații difuze, de trăiri complexe, de 
întîmplări întortocheate, reînvie în 
memorie de atîtea ori și în atîtea 
ocazii. Mai ales acum, în răstimpul 
primăverii, cînd noi toți cei trecuți 

de prima sau de-a doua tinerețe, 
sîntem martorii emoțiilor p efortu
lui febril care cuprinde tinăra ge
nerație aflată în pragul examenului 
de maturitate. Cei care au trecut 
prin asemenea clipe le înțeleg prea 
bine. Cu toate acestea, la o mai 
atentă investigație, vom descoperi 
preocupările viitorilor noștri absol
venți asociate într-un dublu efort, 
într-o îndoită emoție : trecerea ma
turității și alegerea viitoarei meserii.

Nimeni, sau aproape nimeni nu se 
declară mulțumit cu ce a învățat 
pînă acum. Și dubla îndatorire a 
elevilor noștri a fost pregătită și sti
mulată încă de la începutul anului 
școlar. Astfel, paralel cu lecțiile reca
pitulative, consultațiile, studiul pe 
grupe — tinerii noștri și-au crista
lizat preferințele profesionale, vizi-, 
tînd instituții, șantiere, uzine, fabrici 
sau participînd la întrunirile organi
zate cu concursul unor oameni apar- 
ținînd celor mai diverse meserii.

Dar, pînă una alta, pînă la ale
gerea noii meserii, absolvenții clasei 
a Xl-a vor trebui să dovedească nu 
numai că și-au însușit conținutul 

lecțiilor predate în decursul anilor, 
dar și că, pe baza lor, pot să se 
orienteze singuri în probleme noi, că 
au dobîndit suficientă maturitate de 
gîndire pentru a delimita esențialul 
de ceea ce este secundar, pentru a 
abstractiza și generaliza. Dovada o 
va face calificativul obținut la exa
menul de maturitate.

CUNOȘTINȚE VECHI
Cei mai mulți dintre profesori au 

făcut cunoștință cu discipolii lor din- 
tr-a Xl-a cu ani în urmă. Conform 
instrucțiunilor Ministerului învăță- 
mîntului, cadrele didactice sînt da
toare să-și însoțească școlarii pe trep
tele vîrstei și ale pregătirii profe
sionale, chiar din primul an al școlii 
medii.

Așa, de pildă, la Școala medie 
nr. 7 din București, obiectul rîndu- 
rilor de față, marea majoritate a 
profesorilor care predau în cele 
șapte clase paralele ale ultimului an 
școlar își cunosc elevii încă din 
clasa a VIII-a. Ei au avut tot răga
zul de a întocmi fișe amănunțite pri
vind evoluția, pregătirea profesională, 

calitățile și lipsurile fiecărui elev în 
parte. E adevărat : sufletul omului e 
complicat și surprizele, bune sau rele, 
pot apare exact acolo unde nu te aș
tepți. Cîți elevi, considerați mediocri, 
nu și-au dezvăluit pe băncile facul
tăților sau în diverse ramuri profe
sionale, calități nebănuite I Sau, une
ori cîți elevi merituoși nu și-au 
decepționat ulterior profesorii ! Dar 
asemenea cazuri rămîn oricum ex
cepții. Conlucrarea strînsă dintre ca
drele didactice și școlari constituie 
pentru aceștia din urmă o bază so
lidă în vederea obținerii unor noi 
izbînzi profesionale. Iar acum, în ul
tima clasă, roadele unor asemenea 
colaborări apar cu atît mai evidente.

Pregătirea elevilor pentru exame
nul de maturitate, ne-au informat ca
drele didactice ale Școlii medii nr. 7, 
a început din prima zi a anului șco
lar 1963-1964. Astfel fiecare profe
sor și-a introdus în orele de curs 
și discutarea unor probleme incluse 
în disciplinele predate în anii ante-

Llvlu MAIOR 
Fotografii de A. MIHAILOPOL

(Continuare în pag. 17)

Programa analitică 
pentru examenul de 
maturitate include 
anul acesta >1 de- 
monst rail lie de ma* 
tematică.
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Ce bun e laptele I

Din cinci oameni, patru beau 
lapte. După cum se vede numai 
unul face opoziție : suferă de co
lită ! Adevărul este însă că toată 
lumea, dar absolut toată lumea con
sumă lapte, dacă nu lichid, sub 
formă de derivate. Și cu destulă 
plăcere... De fapt verificarea afir
mațiilor de mai sus este la îndemîna 
oricui.

Cînd am pornit să facem acest 
reportaj ne-aim gîndit să ignorăm 
toate cunoștințele acumulate de noi 
despre lapte de la vîrsta cînd eram 
sugari și pînă în prezent. La drept 
vorbind, renunțam la o experiență 
bogată ! Dar ca orice consumatori 
riscam să fim subiectivi. De aceea 
ne-arn adresat specialistului. Inter
locutorul nostru a fost inginerul șef 
al Fabricii de produse lactate Bucu
rești.

Am pus o primă întrebare despre 
industrializarea laptelui. Ni se răs
punde :

— E o întrebare „psihologică"...
— N-am înțeles...
-— Explicabil. Industrializarea lap

telui era privită de mulți cu supe
rioritate. Puteai auzi afirmații de 

» acestea : „ce mare scofală să faci 
iaurt și smîntînă ! Făcea și mama 
acasă..." Vedeți, unora li se părea 
straniu să vorbești despre industria
lizare în acest domeniu. Invățați cu 
lăptarul care sosea cu faetonul, pre
lucrarea laptelui li se părea exclu
siv o îndeletnicire casnică... De 
aceea spuneam că e vorba de o 
întreagă psihologie.

■— Poate sînteți prea aspru.
— De loc. Industria noastră im

plică procese de transformare, dacă 
vreți asemănătoare cu industria 
chimică. Vi se pare comparația 
prea brutală ?

— Poate... Am vrea explicații...
— Despre transformarea laptelui 

în derivatele sale știe toată lumea. 
Poate mai important ar fi să afle 
cîteva amănunte de loc de neglijat. 
Industrializarea laptelui are la bază 
premise absolut științifice. în primul 
rînd trebuie amintite metodele de 
îmbogățire a calităților nutritive ale 
produsului de bază. Apoi asigurarea 
conservării Iui și a derivatelor. In 
al treilea rînd prepararea absolut 
igienică.

(Continuare în pag. 6)
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MOARTE LA 74 DE GRADE

Poftă bună la dejun. Beți lap
tele fără grijă. De unde-o fi ? 
Greu de spus. în orice caz e de 
la vreo bălțată romînească ori 
roșie de stepă, ori de la fru
moasele alea cu stea în frunte 
— pinzgau. E imposibil să-i pre
cizăm sursa, pentru că aici, la 
fabrica de lapte și produse lac
tate, vinul acesta de viață lungă 
(cel mai complet aliment) se 
dună într-o mare albă și, după 
diverse procese de înnobilare și 
transformare, vă este dat pen
tru completarea micului dejun, 
a prînzului mare, a cinei.

Cînd serviți cafeaua cu lapte, 
ori mămăliguța cu smîntînă, ori 
clătitele cu brînză de vaci, sau 
frișca — fiți sinceri — gîndul 
de mulțumire vă duce la... Jo
iana. Foarte bine. Meritele ei 
și ale celor care au îngrijit-o 
sînt de necontestat. Dar e ci
neva care transformă produsul 
Joianei în untul de calitate su
perioară, ori în brînza sau smîn- 
tîna pe care le apreciați pe bună 
dreptate.

Dar s-o luăm de la dejun. Vă 
îndemnam să beți laptele fără 
grijă. N-are nici o impuritate. 
Aici, la fabrică, el a fost tre
cut printr-un prim purgatoriu, 
pentru ca eventualul fir de păr 
căzut de pe spinarea Joianei să 
fie înlăturat. Operația aceasta 
se cheamă curățitul centrifugal. 
Apoi laptele este supus unei 
temperaturi de 74 de grade, și 
prin aceasta sînt ucise fără nici 
o compasiune toate microorga
nismele.

Operația aceasta se cheamă 
pasteurizare. După care, laptele 
destinat consumului se toarnă 
în sticle (îmbutelierea se face 
mecanizat) care iau drumul spre 
consumator. Sticlele acestea le 
găsiți în cartierul dumneavoas
tră, în fiecare dimineață la ora 6.

FĂRĂ METODA CLASICA

Da, există o metodă clasică 
de... fabricare a untului : aduni 
smîntînă într-un putinei și o 
bați pînă iese untul. Bunicile 
noastre știau din proprie expe
riență ce înseamnă acest lucru : 
bați, bați, de ți se urăște pînă se 
formează bobul de unt. Dacă 
gospodinele și mai cu seamă o- 
rășencele ar trebui să-și procure 
untul conform acestei metode, 
s-ar plăti extraordinar de mult 
fiecare tartină.

Nu infirmăm un fapt: șarja 
de unt frămîntată în putinei 
poate fi foarte bună. Dar fiindcă 
sîntem la sectorul lactate, cre
dem că e bine să spunem: e 
anacronic ca în zilele noastre
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Pînă șl spălarea bldoanalor se 
face automat.

gospodina să stea ceasuri întregi 
și să bată smîntînă pînă se a- 
lege untul.

Am văzut la fabrica de lapte 
din București o mașină. Face un 
singur lucru : unt. Mașina e sim
plă — este însă construită pe 
baza tehnicii celei mai moderne. 
La un capăt e alimentată ne
contenit cu smîntînă ; la celălalt 
capăt iese untul. Două cuvinte 
despre această „mamă" a untu
lui, cum îi spun muncitorii. Ma
șina are un dispozitiv care asi
gură alegerea rapidă și continuă 
a bobului de unt ; o dată format, 
bobul de unt trece — tot rapid 
— în niște malaxoare care-1 stra
tifică. Asta-i totul.

NICI IAURGIUL NU MAI VINE

Păi de ce să vină ? De ce 
să-și rupă picioarele și să-și în
doaie spinarea purtîndu-și cobi- 
lițele pe străzile Bucureștiului ? 
Mai cu seamă că, în multe dăți, 
nu era el proprietarul mărfii. își 
amintește fostul iaurgiu : cînd îl 
prindeau căldurile, i se clocea 
marfa, se făcea oțet și nu cam 
știa pe unde să scoată cămașa.

Acum e și dumnealui în rînd 
cu oamenii. Cumpără iaurt de 
la alimentara. Sau de la cen
trul de lapte. Sau merge la un 
bufet „Lacto". Iaurgiii moderni 
i-au pregătit în fabrică un pro-



Se îmbuteliată iaurtul.

dus lactat extra. Cam așa: au 
luat laptele și l-au introdus în- 
tr-o instalație cu vid. Ca să-i 
evaporeze o bună parte din apă 
(compoziția medie a laptelui este 
de 87,5% apă și 12,5% substanță 
uscată) și să rămînă laptele con
centrat la circa 20 la sută. Apoi 
l-au supus sterilizării Ga 135 gra
de, timp de cîteva secunde) după 
care l-au băgat în vane speciale 
de însămînțare cu bacterii lactice 
— specifice — și apoi la borcane. 
Pentru ca să se transforme în 
iaurt, l-au pus la odihnă 2-3 ore 
în niște termostate speciale, după 
care l-au trecut la rece.

Iată că a sosit mașina fabricii, 
vîrfuită de borcane cu gura ar
gintată, capsulată în aluminiu. 
A sosit iaurtul. Proaspăt, neoțe- 
țit și neprăfuit. Iși așteaptă 
clienții.

MISTERUL UNEI DELICATESE 
RECI

Unii o caută și iarna ; dar a- 
proape toată lumea, fără excep
ție, o preferă vara.

Așadar, răcoritoarea aceasta 
rece și dulce — înghețata — o 
găsim mai întîi la fabrica de 
lapte și produse lactate, unde își 
are componenții ei de bază : 
frișca și laptele. După gusturi și 
preferințe, la acestea se adaugă 
zahăr, vanilie, cacao etc. Toate 
șe amestecă pînă se capătă o 

pastă asemănătoare laptelui de 
pasăre. Amestecul obținut se o- 
mogenizează la o presiune de 
200 de atmosfere. După răcire 
amestecul trece prin aparate de 
înglobat aer (freezere) unde, la 
o temperatură de —5 grade, lap
telui de pasăre i se face atît de 
frig, încît îngheață. Din freezere 
trece la ambalare, apoi timp de 
cîteva ore e obligat să se că
lească, adică să se mențină la o 
temperatură de —30 grade.

Asta-i totul.
O asemenea înghețată se poate 

consuma fără grijă în zilele de 
caniculă. Nu o pîndește perico
lul alterării. Ouăle n-au intrat 
în componența ei.

Misterul acestei delicatese reci 
e legat de două lucruri : conți
nutul în aer să fie cît mai mare, 
iar freezerele să asigure o în
ghețare bruscă a amestecului. 
Dacă nu se respectă aceste două 
condiții, ți se servește o înghe
țată proastă, amestecată cu 
bulgări de gheață. Se mai în- 
tîmplă...

CE MAI TREBUIE ȘTIUT

Spuneam la început că ope
rația pasteurizării laptelui are 
în vedere distrugerea microorga
nismelor dăunătoare. Pe de altă 
parte însă i se dau laptelui care 
urmează să fie transformat în 
produse lactate acide (brînză. 

smîntînă de consum, lapte bătut) 
o seamă de microorganisme se
lecționate — bacterii lactice — 
care măresc calitățile produselor, 
făcîndu-le să devină mai asimi
labile. De bună seamă că acest 
lucru important nu se poate face 
în condițiile scurgerii zerului din 
brînză în casa gospodinei. Ope
rația aceasta e posibilă .numai în 
condițiile industrializării lapte
lui.

E bine să se știe că la fabrica 
de lapte și produse lactate se 
consumă foarte multă apă și 
foarte mult frig. Pentru 
fiecare litru de lapte e ne
cesară zilnic o cantitate de 
10 litri de apă. Fiți liniștiți, nu 
trageți nici o concluzie pripită 
și bănuitoare. Nu e vorba de nici 
un botez. într-o fabrică de lapte 
apa e necesară pentru spălarea 
utilajului și la operațiile de ră
cire. Fără frig mult și perma
nent sînt cu neputință procesele 
de prelucrare a laptelui. Cen
trala de frig a acestei fabrici 
lucrează zilnic și este supusă u- 
nor mari încercări în toiul verii. 
Trebuie să știți că frigul pe 
care-1 produce această centrală 
într-o oră poate servi la fabri
carea a 1.000 blocuri de gheață.

CE FAC ZECI DE MAȘINI 
IN FIECARE NOAPTE

Pentru ca dumneavoastră să 
aveți în fiecare dimineață lapte 

proaspăt, zeci de mașini colindă 
Bucureștiul de la ora 22 la ora 6. 
Există distribuitori ai fabricii de 
lapte — Gheorghe Tudor, Vladi
mir Căzăcescu, Aurel Petrescu, 
ca să cităm doar cîțiva — pe 
care ar trebui să-i felicităm. Rar, 
foarte rar, s-a întîmplat ca „A- 
limentarele" și centrele de lapte 
pe care le deservesc ei, să nu 
primească marfa înainte de ora 
șase.

Alte zeci de mașini bat drumu
rile Bucureștiului ziua, pînă la 
ora 11. Distribuie brînză, smîn
tînă, înghețată.

Industrializarea laptelui a luat 
naștere în țara noastră într-un 
interval scurt. Din 1955 și pînă 
acum, au apărut numeroase fa
brici de lapte și produse lactate : 
la Timișoara, Constanța, Bacău, 
Turda, Călărași etc. într-un 
viitor apropiat Galațiul va avea 
cea mai modernă fabrică din 
țară în acest sens.

Așadar și în acest sector am 
înlocuit meșteșugul casnic și 
condițiile vechi de muncă.

Vechi a rămas numai vinul cu 
25 de vitamine — pe care-1 beau 
zilnic copiii și bătrînii — laptele.

George CIUDAN 
și Cornel BOZBICI

Fotografii de Traian PROSAN



international

„Arabescuri romînești"
In vitrinele librăriilor din Bratislava a apărut 

nu demult, sub semnătura ziaristului Milan Rajsky 
și a fotoreporterului Vilem Kropp, volumul in
titulat „Arabescuri romînești". Așa cum se arată 
în prefață, lucrarea — un voluminos album — 
este rodul unei vizite mai îndelungate în Ro- 
mînia, „țara soarelui, a .acelui străvechi și mereu 
nou soare care se naște în fiecare zi..." Cu aceste 
cuvinte își începe Rajsky amplul reportaj despre 
cele văzute în țara noastră, despre locurile și oa
menii ei. Călătoria de-a lungul și de-a latul Romî- 
niei noi le-a permis autorilor cărții să cunoască 
cele mai variate aspecte din viața nouă a po
porului nostru. Nu sînt rare nici trimiterile în 
trecut, făcute pentru a constitui un contrast cu 
realitățile Romîniei contemporane.

Rajsky nu prezintă tablouri reci, lipsite de viață, 
statice, ci arată felul în care realizările regimu
lui democrat-popular se oglindesc în însăși 
viața oamenilor. El este entuziasmat de tot ce 
vede în drumul său: de hidrocentrala de la 
Bicaz (capitolul „Dracului nu-i place lumina"), 
de perspectivele industriei noastre petroliere 
(„Noapte bună, monopoluri! Bună dimineața, 
Ploiești !“), de dezvoltarea rapidă a Oneștilor 
(„Metamorfoza Onești"), de grija statului nostru 
pentru bătrîni, pentru ocrotirea mamei și copilu
lui („Camera nr. 12"), de farmecul grădinilor și 
parcurilor bucureștene („In grădinile Șehera- 
zadei").

Și litoralul romînesc l-a fermecat pe Rajsky : 
„Am văzut mările Nordului unde apa este rece 
și în timpul verii, m-am scăldat în apele Sudu
lui... am admirat îndrăzneață arhitectură a maeș
trilor bulgari și greci, dar Mamaia romînească 
mi-a lăsat cea mai puternică amintire. în mo
zaicul de culori al modemelor hoteluri și restau
rante sînt poezia mării, azurul și limpezimea 
bolții cerești, reținute în aurul plajei de aici".

Pentru ca cititorul cehoslovac să-și facă o ima
gine cît mai veridică despre țara noastră, la 
sfirșitul volumului a fost inserat un capitol in
titulat „Romînia în cifre" — un breviar istoric, 
geografic, politic, social și cultural, care comple

tează în chip fericit însemnările înmănuncheate 
în „Arabescuri".

Versiunea în limba cehă a acestei lucrări, apă
rute în Editura .pentru literatură politică din 
Praga, cuprinde peste 120 fotografii executate 
cu gust și fantezid de Vilem Kropp.

însemnările despre țara noastră sînt scrise în
tr-o frumoasă limbă literară, de un prieten sincer 
al poporului romîn, pentru care are cuvinte pline 
de căldură : „Așa m-a întîmpinat Romînia și tot 
așa și-a luat rămas bun de la mine. Iar eu am 
luat o părticică din soarele ei, din soarele pe care 
l-am găsit în inimile oamenilor mai vîrstnici, mai 
tineri și ale celor foarte tineri, și cărora le-am 
închinat aceste modeste însemnări".

Cardinalul 
și Mafia

Cardinalul Ruffini, arhiepiscop al orașului Pa
lermo, cunoscut pentru opiniile sale monarhiste 
și pentru simpatia pe care o poartă dictatorului 
Franco, a denunțat într-o recentă predică „grava 
conjurație care este pe punctul de a dezonora 
Sicilia". Cardinalul se ridică împotriva celor care 
au luptat pentru constituirea unei comisii parla
mentare de urmărire a Mafiei.

Opinia publică din Italia — dezgustată de ope
rațiile de acaparare a piețelor de desfacere, în 
special în Sicdlia, de specula cu terenurile de con
strucții, la care afaceriștii veroși se dedau la adă
postul atotputernicei Mafii — își exprimă dorința 
să se facă lumină asupra sprijinului pe care anu- 
miți politicieni locali îl acordă Mafiei. Dar pen
tru cardinal toate acestea nu există. El consi
deră că Mafia nu prezintă nici un pericol, fiind, 
chipurile, „pe cale de dispariție". Ea este „con
dusă de tineri îndrăzneți, nu de bandiți și de 
criminali, așa cum se afirmă". „Cine denunță 
Mafia discreditează Sicilia — spune mai departe 
cardinalul — de aceea este mai bine să nu vor
bim despre ea"

După părerea lui Ruffini, printre „conjurați" 
trebuie inclus decedatul Giuseppe Tommasi di

Una din „inofensivele" acțiuni ale Mafiei.

Lampedusa, autorul romanului „II Gattopardo", 
tradus în aproape toate limbile pământului, după 
care s-a turnat filmul cu același titlu al regizo
rului Luchino Visconti. Cardinalul este de părere 
că în acest roman se insistă prea mult asupra 
descompunerii morale, sînt ironizați oamenii bi
sericii și practicile religioase și se descrie în așa 
fel mizeria în care trăia poporul sicilian în se
colul al XIX-lea, încît se lasă a se înțelege că 
asemenea stări de lucruri dăinuie și astăzi.

Un alt „conjurat" ar fi cunoscutul scriitor și 
activist pe tărîm obștesc Danilo Doici, care „își 
permite să scrie cărți și să țină în diferite țări 
conferințe, făcînd lumea să creadă că în Sicilia 
domnește sărăcia și că cei de la conducerea tre
burilor publice ar da dovadă de nepăsare".

Cardinalul se preface a ignora lupta oamenilor 
care cer să se facă o cotitură radicală în Sicilia, 
să se dea pămîntul celor care îl muncesc, să 
se găsească de lucru pentru toți cetățenii. „E 
de ajuns să privești în jur — spune Ruffini — 
să admiri vestigiile artei antice și frumusețile na
turii înconjurătoare... să te depărtezi de realitatea 
crudă de pe pămînt și să te cufunzi într-o con
templare senină și liniștită".

Majoritatea sicilienilor și a celorlalți locuitori 
ai Italiei gîndesc însă altfel. Ei luptă zi de zi 
pentru a transforma într-un sens înnoitor fru
moasa lor insulă, pentru a asigura progresul so
cial al întregii populații.

Giorgio PASTORE 
. Romo

Coordonatele 
expoziției de la 
New York

58 țări participante, 200 clădiri, o suprafață de 
300 hectare, 7.000 telefoane publice, 75 kilome
tri de țevi, 750 kilometri de cabluri, 125.000.000 
dolari investiți pentru străzi noi, un port, un 

* aerodrom pentru elicoptere, 70-100.000.000 vi
zitatori — iată doar cîtev'a din cifrele ce pot 
oferi coordonatele proporțiilor Expoziției inter
naționale deschise la New York la 22 aprilie. Cu 
toate acestea „un lucru îi necăjește pe newyor- 
kezi — scrie Michel Ragon, corespondentul săp
tămânalului francez «Arts». Târgul n-a putut fi 
calificat «expoziție universală»", întrucât, din 
cauza unor abateri de la regulamentul Biroului 
internațional al expozițiilor, o serie de țări, printre 
care Franța, U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, Marea 

, Britanie, Italia, Canada și altele nu participă la 
această manifestare.

Expoziția de la New York mai are și o altă 
caracteristică. Spre deosebire de cele anterioare, 
care au înfățișat de fiecare dată tendințele noi 
în arhitectura anilor respectivi, târgul newyorkez 
are din acest punct de vedere un aspect oarecum 
eterogen. Și aceasta datorită faptului că, așa 
cum a declarat Robert Moses, președintele expo
ziției, fiecare expozant a avut dreptul să-și aleagă 
propriul arhitect și ca atare să-și impună pro
priile preferințe în ce privește stilul arhitectonic. 
Consecința ? în pofida participării unor mari 
arhitecți, „expoziția — apreciază revista «Arts» 
— nu este decât un decor gen Cecil B. de 
Miile"...

Săptămânalul francez consideră însă că, în mă
sura în oare manifestarea de la New York nu 
este o expoziție internațională în sensul propriu
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în patruzeci de ani limba franceză va înceta să 
existe. Nu numai că înghițim cu miile cuvinte 
americane, care trec neschimbate în limba noas
tră... dar fabricăm cuvinte englezești false, mo
dificăm sensul cuvintelor noastre, nu mai res
pectăm regulile compoziției, deformăm sintaxa. 
Pe scurt, noi nu mai vorbim franțuzește, ci vor
bim un «sabir atlantic»" („sabir" este denumirea 
dată unui limbaj în care se amestecă cuvinte 
arabe, franceze, italiene și spaniole, vorbit în 
Africa de nord și în Orient).

Ziua femeilor 
din Monoklissia

Potrivit unui vechi obicei, în fiecare an, în 
satul macedonean Monoklissia din regiunea Ser- 
resc (nordul Greciei), femeile iau din mâinile 
bărbaților, vreme de 24 de ceasuri, frânele tre
burilor publice. în piața satului te întâmpină în 
dimineața aceea o mare placardă pe care stă 
scris „Ghinekokratia" — dominația femeilor 
(foto 1). în această zi rolurile se inversează, fe
meile fiind scutite de orice corvezi menajere, 
care trec în schimb în sarcina bărbaților, obli
gați să stea acasă, să aibă grijă de copii, să 
spele rufe, să gătească și să facă și alte mărunte 
treburi gospodărești (foto 2).

în schimb, diversele funcții obștești sînt pre
luate de femei, care țin locul primarului, al poș
tașului, al secretarului comunal, achitîndu-se 
onorabil de toate aceste misiuni.

în cursul neobișnuitei zile, femeile preiau nu 
numai treburile bărbaților, ci și distracțiile lor fa
vorite. Ele merg la cafenea, joacă cărți, pun țara 
la oale, beau și fumează în lege, iar seara or
ganizează un mare ospăț, stropit din belșug cu 
zeci de litri de vin, la care petrec cîntînd și 
jucând până în zori. Serbarea este prezidată de o 
„regină" aleasă de femei, pe care acestea o în
soțesc prin sat cu mare alai și cu muzică 
populară.

Dar scurtul „matriarhat", ale cărui festivități 
sânt o rămășiță a vechiului cult al zeului Dio- 
nisos, ia sfârșit a doua zi, când femeile se în
torc cu oarecare părere de rău la obișnuitele lor 
treburi cotidiene, în timp ce bărbații, mulțumiți 
că au scăpat de multiplele corvezi femeiești, își 
reiau ocupațiile.

Festivitatea guvernării de o zi a femeilor din 
satul Monoklissia a atras și anul acesta numeroși 
turiști și fotoreporteri.

O ceremonie oarecum similară are loc și în 
satul Struni, situat în regiunea Komotini din nor
dul Greciei: i se fac daruri moașei, după care

femeile merg pe ogor, unde o proclamă „regina 
satului". Ceremonia este urmată de o petrecere 
zgomotoasă, la care bărbaților le este interzis să 
asiste...

Al. GHEORGHIU
Atena

„Parlez-vous franglais?“
într-un articol publicat mai demult în ■ „Fla

căra" se relata faptul că în Franța a luat naș
tere o mișcare (împotriva pătrunderii în limba 
franceză a cuvintelor și expresiilor englezești. 
Sau, mai bine-zis, americane. Recent, doi lingviști 
francezi, Rene Etiemble, profesor la Sorbona, și 
colegul său, profesorul Guillermou, au publicat

Săptămînalul francez „L’Express" prezintă 
într-un fotomontaj folosirea în terminologia 
comercială a unor elemente lingvistice străine 
spiritului limbii franceze.
o serie de date care arată că după cel de-al doi
lea război mondial au fost „adoptate" de limba 
franceză curentă vreo cinci mii de cuvinte en
glezești, iar în terminologia tehnică — de șase 
ori mai multe. Profesorul Guillermou a declarat 
că majoritatea acestor cuvinte sînt străine spiritu
lui limbii franceze. Așa, de pildă, snack-bar, ca și 
expresia americană teen-ager sînt cu totul alt
ceva decât ceea ce exprimă cafe și, respectiv, 
jeune fille în limba franceză. Cei doi profesori 
au declarat război invaziei de cuvinte străine și 
au dat acestui limbaj amestecat un nume carac
teristic : franglais.

încercând să combată poziția celor doi lingviști 
francezi, unul din colaboratorii săptămânalului 
american „Time" pretinde că în general limba 
franceză nu ar fi altceva decât un amestec de 
cuvinte de origine arabă, spaniolă, greacă, ger
mană și engleză. De altfel — se spune în arti
colul apărut în „Time" — franceza nu este vor
bită decât de 65 milioane de oameni, în timp ce 
engleza e limba a 250 milioane... Mai mult: ger
manii și japonezii au adoptat foarte multe cu
vinte englezești și nu protestează..j Când ger
manii spun: kalter-Krieg (război rece), folosesc 
tot o expresie adoptată din engleză (sic !)...

Argumentele americane de acest gen nu fac 
decît să provoace reacții și mai puternice în 
Franța.

Academia franceză sprijină cu toată autoritatea 
sa inițiativa celor doi lingviști. O comisie a Aca
demiei a întocmit o listă conținând cuvintele 
străine care nu sînt adecvate limbii franceze. Rene 
Etiemble pregătește un dicționar în care înlo
cuiește cuvintele englezești cu cuvinte franțuzești 
corespunzătoare. El introduce în dicționarul său 
și cuvintele adoptate care nu pot fi înlocuite, 
dar cu ortografie franceză. De pildă, cuvîntul 
jeep este scris jipe. Profesorul Guillermou pro
pune ca expresiile și cuvintele englezești să fie 
grupate în trei categorii: în prima — cele accep
tabile, în a doua — cele care nu trebuie pre
luate, iar în a treia categorie — expresiile și cu
vintele „sub observație", despre cane încă nu se 
poate preciza dacă sînt sau nu necesare.

Dicționarul lui Etiemble va apare într-un an 
sau doi. In schimb lingvistul francez a scris în 
șase săptămâni o carte cu titlul „Parlez-vous fran
glais ?“, apărută în Editura Gallimard, pe care 
ziarul „Le Monde" o definește drept „un ma
nifest politic împotriva franglais-ului".

„Dacă nu sîntem atenți — scrie Etiemble —

150 de scrisori secrete 
ale lui Hemingway

Generalul american Charles T. Lanham, un 
apropiat prieten al lui Ernest Hemingway, a pus 
la dispoziția Universității din Princeton (S.U.A.) 
o colecție de scrisori primite de la marele scriitor. 
Ele vor fi studiate de profesorul Baker în ve
derea elaborării monografiei despre Hemingway 
pe care o pregătește. Deși corespondența aceasta 
va contribui la reconstituirea cît mai autentică 
a personalității scriitorului american, nu va fi 
citată nici o scrisoare, nici o frază măcar. Și 
aceasta, potrivit dorinței exprese a lui Heming
way, ca scrisorile sale să nu fie publicate nici
odată.

După moartea lui Hemingway, soția scriito
rului a remis și ea Universității din Princeton 
diverse manuscrise și documente, cu rugămintea 
ca profesorul Baker să-și asume rolul de biograf 
al soțului său. Baker a reușit să adune în total 
aproape 1.000 de scrisori, dar cea mai mare va
loare o prezintă cele 150 adresate generalului 
Lanham.

Care e conținutul acestora din urmă ? De ce 
li se atribuie o importanță atît de mare ?

Se spune că au „din toate câte puțin". Sînt 
mesaje violente și emoționante despre război și 
destine omenești, despre lupta cu singurătatea și 
despre snobi — la adresa cărora Hemingway are 
cuvinte usturătoare.

Scriitorul adăuga uneori scrisorilor sale câte o 
poezie — pe care Lanham le consideră „groaz
nice". Analizând „Primul poem pentru Mary", 
Baker scrie : „sînt versuri libere, prea lungi, lip
site de armonie". Dar ele ajută la înțelegerea 
relațiilor dintre scriitor și soția sa, al cărei men
tor îi plăcea să fie. Mary era eleva lui, admira
toarea sa pasionată, era cea căreia îi putea în
credința tot ce avea pe suflet.

Charles Lanham — a cărui vitejie l-a uimit 
pe Hemingway — era la rândul său impresionat 
de curajul scriitorului. Aflîndu-se amîndoi pe 
front, într-o noapte rece de iarnă Lanham i-a 
telefonat lui Hemingway, la statul major : „Peste 
câteva minute pornim la atac. Dacă vrei, vino, 
dar nimeni nu te obligă". Ca să scurteze dru
mul, scriitorul a trecut printr-un câmp minat.

Hemingway nu putea suferi sentimentalismul: 
„Sporovăială blestemată de femeie" — spunea 
el ori de cîte ori se vorbea pe ton melodramatic. 
Scrisorile lui din tinerețe cuprind totuși pasaje 
cu conținut „sentimental". Reiese din ele, de 
pildă, că în timpul primului război mondial a 
"fost Intr-adevăr îndrăgostit de o infirmieră — 
care avea să fie prototipul fui Cat, eroina ro
manului „Adio arme".

Tema morții este adesea prezentă în scrisorile 
lui Hemingway, ca de altfel și în proza sa. în
durerat de pierderea unui prieten, el scrie cu 
umor amar că mor unul după altul oamenii care 
pînă acum n-au murit niciodată.

A pomenit vreodată Hemingway în aceste scri
sori de sinucidere ? Da. Dar ce anume, nu se 
știe încă. Răspunsul se ascunde în sutele de pa
gini ale moștenirii sale epistolare secrete.

Salonul casei-muzeu Hemingway (situată 
lîngă Havana), unde scriitorul și-a petrecut 
ultimii ani ai vieții.



Această școlăriță fran
ceză, în vîrstă de doi
sprezece ani, ascultă 
primul său disc de mu
zică ușoară care, poate, 
o va transforma în... 
idol.

al noțiunii, ci un fel de târg, el este reușit : „In 
domeniul amuzamentului și al spectacolului 
popular nu s-a realizat pînă acum nimic mai 
bun“.

La rîndul său, corespondentul ziarului „Le 
Monde" caracterizează expoziția ca fiind „cel 
mai mare spectacol pe care lumea l-a văzut vre
odată, o investiție de un miliard de dolari, o fan
tastică colecție de obiecte și ființe : de la dan
satorii batutsi, care compun baletul personal al 
regelui din Burundi... pînă la cele mai compli
cate mașini electronice, de la «Pieta» lui Mi
chelangelo pînă la cabina în care oamenii se 
pregătesc să ajungă pe Lună... Dar — subli
niază în continuare «Le Monde» — expoziția este 
în realitate o gigantică paradă publicitară". Astfel 
rolul „Unisferei" este de a face reclamă com
paniei U. S. Steel — marea producătoare de 
oțel care a construita. Așa-numitul „turn al lu
minii", în cadrul căruia se prezintă o revistă 
muzicală interpretată în întregime de păpuși elec
tronice, constituie de fapt contribuția publicitară 
a companiilor de electricitate americane. „Ge
neral Motors", cea mai mare firmă producătoare 
de automobile, oferă vizitatorilor posibilitatea de 
a face o călătorie în viitor, într-un oraș în care 
toate problemele circulației au fost rezolvate, 
autostrăzile se ramifică sub pământ, locurile de 
parcare se află la parterul clădirilor, magazinele 
la etajul întîi, locuințele la al doilea, iar la al

Vedere generală a Expoziției internaționale de 
la New York.

treilea — parcuri, grădini, păduri... Pavilionul 
firmei „Fora" — principala concurentă a lui 
„General Motors" își preumblă vizitatorii în tre
cut, prezent și viitor, în timp ce „Chrysler" le 
pune la dispoziție un arhipelag de cinci insule 
legate între ele prin numeroase poduri. Compania 
de asigurare „Equitable Life" prezintă o uriașă 
hartă a Statelor Unite care înregistrează zilnic 
schimbările demografice survenite în urma naș
terilor și morților, emigrărilor și imigrărilor etc.

Vizitatorii... — conchide corespondentul zia
rului „Le Monde" — au nenumărate prilejuri 
de a se extazia și de a admira, de a se distra 
și de a cheltui' mulți bani, de a se înapoia acasă 
frinți de oboseală. Dacă după tîrg se vor vinde 
și mai multe mașini, și mai multe frigidere, și 
mai multe produse Westinghouse, Du Pont de 
Nemours, Revlon și altele, tîrgul își va fi atins 
în felul acesta țelul 1

Idoli in serie
„Știți, am o voce care seamănă perfect cu a 

lui Johnny Hallyday".
Zeci de tineri bat zilnic la ușile caselor de 

discuri din Franța cu o autorecomandare de 
acest fel. „Jumătate dintre ei — ne încredin
țează publicația franceză «Arts» — nu știu să 
cînte de loc, mulți n-au nici voce, nici simț 
al muzicii, iar unii nu cunosc măcar un singur 
cîntec de la un capăt la altul".

Și totuși, majoritatea acestora nu sînt sfătuiți 
să renunțe. Din contra, din mijlocul lor se 
va lansa poate’, dacă nu peste noapte, în 
orice caz în cîteva săptămîni, un nou idol al 
discului. Vînătoarea de vedete constituie un 
prețios punct de sprijin al caselor de discuri 
în lupta de concurență.

După cum relatează săptămînalul francez 
mai sus-amintit, imperativul principal ''este : 
„Să produci, să produci, să produci, să scoți 
douăzeci de discuri noi pe an, căci un succes 
de muzică ușoară consumîndu-se repede, tre
buie înlocuit tot atît de repede cu altceva".

Acest imperativ include, bineînțeles, fabrica
rea de noi vedete, garanția cea mai sigură a 
reușitei unor discuri.

lai vedetele se fabrică pe bandă (atît la 
propriu, cît și la figurat) în laboratoarele ca
selor de discuri. Căci, dacă tehnica discului 
microsion permite înregistrarea prealabilă a 
cântecului pe o bandă de magnetofon, pînă la 
definitivarea benzii în camerele inginerului de 
sunet are loc o întreagă alchimie a vocii. Iată 
cum o descrie comentatorul săptămânalului „Arts" :

„Rege al unei lumi pline de aparate miste
rioase, năpădite de fire electrice multicolore și 
ochiuri luminoase în care tremură ace indica
toare, inginerul de sunet stă la o masă metalică 
ale cărei nenumărate butoane, fire și manete 
corespund unor tot atît de nenumărate posibi
lități de a modifica vocea venită din studio. El 
descompune această voce, îi prelucrează fie
care element, dă finețe unor note prea ascuțite, 
le accentuează sau le voalează pe cele grave 
și, cu ajutorul unor filtre speciale, suprimă pur 
și simplu vibrațiile care nu-i convin... Astfel, 
vocea cea mai anodină din lume capătă strălu
cire și un caracter insolit".

Iată cum se naște o neovedetă de laborator. 
Bine susținut de o campanie publicitară (pentru 
izbînda căreia unii editori cheltuiesc pînă la 
25o/„ din bugetul lor), noul „idol" va încerca 
să cucerească piața discului.

Răscoala
din Radfan

în regiunea Radfan din emiratul Dala (Fede
rația Arabiei de sud) a izbucnit o răscoală a 
populației locale. Conducătorii federației au cerut 
sprijinul unităților britanice, care au început ope
rații militare pe scară largă și procedează tot
odată, în vederea facilitării deplasării convoaie
lor, la străpungerea unei șosele prin centrul 
acestui teritoriu cuprins de frământări.

Amploarea operațiilor constituie o reflectare a 
străduințelor de a înăbuși rapid răscoala și a 
nu admite repetarea ei în alte părți ale fede
rației — scria recent ziarul londonez „Daily Te
legraph", care sublinia că vastul teritoriu mun
tos al federației reprezintă o regiune ideală pen
tru un război de partizani.

Federația amintită, de tip neocolonialist, se în
tinde pe o suprafață de 200.000 kilometri pătrați 
— cât Grecia, Danemarca și Olanda la un loc. 

Dar aici, în cele 13 sultanate, emirate și șeicate, 
nu trăiesc decît circa 500.000 de oameni.

Viața lor este extrem de grea. Nu degeaba 
unuia din ținuturile federației i se spune Ha- 
dramaut, ceea ce în traducere înseamnă „Aici a 
venit moartea". în anii de secetă oamenii sînt 
salvați de la o pieire sigură numai de un copac 
din fructele căruia își coc turte și fierb o zeamă. 
Mai norocoși sînt pescarii, cărora marea le poate 
asigura o existență precară.

Pe aceste meleaguri natalitatea scade an de 
an și, paralel, crește mortalitatea. O jumătate de 
milion de oameni sînt striviți sub povara impo
zitelor feudale, a mizeriei, a bolilor. Iată de ce 
sjau răsculat arabii din Radfan.

Zi de tîrg la Mukheiras — Federația Arabiei 
de sud.

La fiecare nouă ore...
La fiecare nouă ore în R. F. Germană moare 

o mamă. Această constatare a fost făcută pe bază 
de statistici de publicația „Revue" din Miinchen, 
care pune și următoarea întrebare : „De ce oare 
la noi mor — de pe urma sarcinilor și nașterilor 
— mai multe femei decît în restul lumii civili
zate ?“

Medicii cărora le-a fost adresată întrebarea 
au răspuns : „Pentru că la noi controlul medical 
preventiv este defectuos, pentru că se face prea 
târziu sau chiar de loc, pentru că femeile noastre 
sînt insuficient lămurite — în unele localități nu 
există nici un post de consultație — pentru că 
la noi fiecare a treia femeie continuă să nască 
acasă, dar, mai ales, pentru că nici medicul, nici 
mașina salvării nu pot sosi urgent, ceea ce face ca 
riscul transportării gravidei să devină prea mare. 
Din pricina lipsei acute de paturi în clinici, orice 
progres în acest domeniu într-un viitor apropiat 
este imposibil".

La toate acestea se adaugă faptul, relevat cu 
câtva timp în urmă de revista „Stem" din Ham
burg, că viitoarele mame trebuie să-și plătească 
singure taxele de analize. Sînt în R.F.G. — scrie 
în continuare revista — medici cu simț de răs
pundere care prezintă diferite propuneri pentru 
scăderea mortalității în rîndul mamelor... Aceștia 
cer ca ocrotirea mamelor și ajutorul de naștere 
să fie aduse la nivelul existent în acele țări care 
pot constitui un exemplu din acest punct de 
vedere.



urnele meu este Nicole Montagne, 
dar toți îmi spun Delphine. E 
pseudonimul meu, pe care mi 
l-am ales singură. Lucrez în re
dacția unui mare săptămînal, la 
secția de cronică. în general știu 
să mă aranjez, așa că viața nu-mi 
prea dă multă bătaie de cap. Nu 

mă torturează „complexe® psihice, nu mă pot 
plînge de lipsă de temperament. Sînt celiba
tară. O dată, e drept, era cît pe ce să mă 
mărit cu Jean Louis. Lucram împreună în 
aceeași redacție. Jean Louis a murit stupid, 
într-un accident de avion. Eram în relații 
foarte bune. Poate chiar ceva mai strinse 
decît îngăduie normele unei morale severe. 
Da»r în epoca noastră... Pe scurt, în ziua cînd 
a murit am suferit îngrozitor. Am vrut chiar 
să mă sinucid. Atîta am plîns și m-am con
sumat, încît cred că aș fi fost în stare să o 
fac. Dar au venit prietenii — se temeau să 
nu fac o prostie. Așa se spune întotdeauna 
în astfel de cazuri. De atunci au trecut doi 
ani. Dar și acum cînd vine vorba de el (și se 
mai întîmplă din cînd în cînd) fac o figură 
grava. însă fotografia lui Jean Louis, pe care 
o țin pe măsuța de lingă patul meu, s-a de
colorat...

Nu am păreri politice precise. Mai bine- 
zis, le împărtășesc pe acelea ale lui Marc, 
fiind, ca și el, de stînga. Marc lucrează în 
redacția noastră. Toți îl socotesc un fel de lo
godnic al meu. Mereu mi se spune : „Sînteți 
o pereche potrivită. Mergeți de mult îm
preună, ar fi timpul să vă căsătoriți". N-aș 
vrea să-l pierd, și nici el pe mine.

E greu să vorbești despre tine însuți. N-am 
știut-o pînă acum. Sincer vorbind, viața mea 
nu-i obositoare, nici monotonă, nici plicti- 
coaisă. îmi cîștig existența într-un mediu de 
oameni interesanți, am un „băiat® care mă 
iubește, am o dragoste mare, tragică în tre
cut, am prieteni, am cunoscuți. Găsesc că e 
plăcut să trăiești. Dar mi se pare că am mai 
spus asta... Gata ! Ajunge despre mine 1

Azi-dimineață m-a trezit telefonul foarte 
devreme. Era> Gladys, o colegă de redacție. 
Am ridicat receptorul fără nici un chef. în 
primul rînd pentru că mă așteptam să fiu 
avertizată că mi se va închide telefonul (am 
trecut printr-o „criză financiară®, și în afară 
de asta sînt pur și simplu leneșă). în al doilea 
rînd, pentru că m-am uitat la ceas și am 
văzut că e deja nouă. Ora noua ! Duminică ! 
Și, în al treilea rînd, pentru că telefonul stă 
pe măsuță între fotografiile lui Jean Louis și 
Marc. Asta mă enervează cumplit : de fiecare 
dată am sentimentul că înșel pe cineva. Pe 
Jean Louis ? Pe Marc ? Pe mine

Primul lucru pe care l-am auzit ducînd re
ceptorul la ureche a fost bocetul lui Gladys. 
Hohotea așa de tare, că am simțit fiori în 
spate. Aș fi dat orice să nu aud, să nu aflu 
nimic. Cu mari eforturi am reușit totuși să-i 
spun : „Liniștește-te, Gladys !“ Atunci ea a 
țipat : „A izbucnit războiul, războiul atomic ! 
Redacția s-a închis. Telefoanele nu mai func
ționează. Totul s-a sfîrșit...®

La noi tragedia va începe peste o oră. Au 
și fost rase de pe fața pămîntului cîteva orașe 
din Europa, din Asia, și din America. Gladys 
voia să-și ia rămas bun de la mine. O clipă 
am avut impresia că mi-am pierdut mințile. 
Apoi mi-am amintit de Pierre, care spunea 
mereu că în zilele noastre conștiința este o 
marfă deficitară. Am strigat în receptor : 
„Nu-i adevărat ! Nu-i adevărat !* Dar drept 
răspuns am auzit din nou hohotele de plîns 
ale lui Gladys, apoi o pocnitură scurtă și le
gătura s-a întrerupt. Și nu pentru că nu plă
tisem eu telefonul. Legătura se întrerupsese în 
tot orașul. încă nu mă dezmeticisem de-a bi- 
nelea și mă întrebam buimacă : cum o să fie ?

Nu' știu de ce mi-am închipuit că întîi își 
vor face apariția „farfuriile zburătoare". 
După aceea m-a cuprins spaima, o spaimă 
nebună. Mi-am cufundat fața în pernă.

Nu, era imposibil, imposibil ! Trebuia să 
mă lămuresc, să aflu. Am întins mîna spre 
telefon dar mi-am amintit că legătura e în
treruptă. Nu mai puteam afla nimic de nică
ieri. Radio nu aveam. Marc pretindea că-l 
enervează.

M-am uitat pe fereastră. Era liniște. Pus
tiu. Nu se auzeau nici pașii îngrijitoarei, nici 
forfota locatarilor. Nu era nimeni. Ar fi 
trebuit... Să mă îmbrac, să fug la mama, să 
mă ascund la ea... Mama spunea întotdeauna 
că în ce privește bombele atomice lucrurile 
se vor petrece ca și cu gazele din primul 
război mondial : potrivnicii n-au să se sfiască 
să le arunce în luptă. Mama locuiește la mar
ginea Parisului. Cît timp mi-ar trebui ca să 
ajung pe jos pînă acolo, dacă metroul face o 
oră ?! Iar peste o oră... Am izbucnit în plîns.

Se mai întîmplă uneori să filozofăm cu 
prietenele despre moartea care vine, ca o 
veche cunoștință, după miezul nopții. Dar 
moarte la ora nouă dimineața, cînd omul abia 
s-a trezit din somn ?!

Marc locuiește în Passy — nici acolo nu-i 
simplu să ajungi. Și, la urma urmei, nu 
aveam nici o poftă să mor în brațele lui. 
Conștiința acestei descoperiri mă îngrozea», 
dar așa era.

M-am așezat pe marginea .patului și în clipa 
aceea m-a fulgerat gîndul că peste foarte pu
țină vreme am să fiu doar o masă informă 
de cenușă. Mi-am lipit buzele de braț, am 
simțit cum mi se zbate sîngele în vene și to
tul mi s-a părut îngrozitor de absurd. Am în
cercat să-mi imaginez cum arată San Fran
cisco, acum pustiit, după descrierea dintr-o 
carte celebră, și întrucît nu fusesem niciodată 
acolo, mi-a venit foarte ușor. Mai bine-zis, 
foarte greu. Dar Parisul... Orașul meu ! M-a 
cuprins iar o furie oarbă. Aș fi vrut să mă 
țină cît mai mult, pentru ca să nu mă pră
bușesc pe pat și să țip. Niciodată nu mi-a 
plăcut să mă dau în spectacol. M-am gîndit

Schiță de Franțolse SAGAN

Ilustrație de Eugen MIHÂESCU

că am timp să-mi fac testamentul, să aleg 
epitetele și expresiile corespunzătoare. Dar la 
ce bun ? Cine l-ar citi ? Poate vreodată un 
nomad rătăcit pe ruinele străvechiului oraș 
Paris ? Mașinal mi-am îndreptat cutele că
mășii. O dată am fost la Pompei și nimic nu 
m-a zguduit așa de puternic ca pozele departe 
de a fi grațioase ale oamenilor surprinși de 
catastrofă. Poate că de aceea m-am dus ime
diat la baie și mi-am aranjat coafura^ piep- 
tănîndu-mi părul peste cap. (Știu foarte bine 
că nici o depresiune sufletească nu poate ani
hila într-o femeie dorința de a-și aranja pă
rul. E stupid, dar așa e ! „Ei și ? Toți o să 
murim o dată. Lăsați-mă să mă pieptăn®...)

Stoluri de gînduri îmi treceau prin cap. 
Prostii ! Parcă s-a frînt ceva în mine. Bine 
că nu mi-am pierdut capacitatea de a gîndi. 
Și aveam la ce mă gîndi. Curînd am să mor. 
Și părinții mei. Și prietenii mei. Și cunoștin
țele mele. Situația era mai mult decît seri
oasă. Iar un glăscior subțirel tot îmi țiuia 
în ureche că am uitat să cumpăr o perie de 
cap aspră. Stupid. M-am surprins că buze
le-mi șopteau abia auzit acest cuvînt. Și era 
exact cuvîntul necesar. Doamne, iartă-mă, am 
găsit și eu cînd să mă încînt de talentul meu 
de a pune cuvîntul potrivit la locul potrivit. 
Dar niciodată nu m-am putut stăpîni. Doar 
spunea mama : „fiica mea s-a născut cu sti
loul în mină®.

Mi-am amintit de cartea pe care intențio
nam să o scriu. Planul ei era gata. Muncă 
zadarnică ! Totul va fi distrus într-o cli
pită... E cu neputință de înțeles ! Dar orașe 
mari acum nu mai există. Cîmpiile, rîurile, 
casele, căsuțele — totul a fost distrus. Iar 
acum urmează Parisul... Parisul, pe străzile 
căruia au mers Ludovic al XIV-Iea, Napoleon 
și alții... Mulți pași au răsunat pe stră
zile lui !...

Lacrimile mi-au umplut ochii, mi-am muș
cat buzele ca să nu țip, dar am observat to
tuși că, în timp ce mă gîndeam la toate aces
tea, am ridicat mașinal halatul și l-am pus 
pe umeraș. Am simțit că turbez. Cît mă dis
prețuiam !

Cît e ora ? Gîndul acesta le-a alungat pe 
toate celelalte ; cît e ora ? Cît mi-a mai ră
mas să trăiesc ? Vrînd să iau ceasul de pe 
măsuță, am dărîmat ambele fotografii. Dar, 
recunosc, nu m-am întristat de loc. M-am ui
tat la ceas. Nouă și douăzeci. Douăzeci de 
minute l Am pierdut douăzeci de minute ca 
șă mă pieptăn și să mă aranjez. Am început 
iar să plîng, dar de data aceasta tare și 
amar... N-avea rost să mai pierd încă cinci 
minute pentru căutarea batistei. Și așa pier
dusem destul timp. De ce s-o fi tărăgănînd 
atît ? Ei și ? M-am surprins șoptind : 
„Doamne iartă~ne și păzește-ne". Și asta eu, 
care nu mai credeam în Dumnezeu încă de pe 
cînd l-am cunoscut pe Jean Louis ! Era ne
cinstit. Nu aveam dreptul să mă agăț în ulti
mul minut de ceea ce negasem atît de cate
goric timp de cinci ani. Acest raționament 
m-a făcut să-mi viu în fire. Oamenii trebuie 
să moară demn. Aici e tot secretul. Mama stă 
prea departe. Telefonul și metroul nu mai 
funcționeatză. Mașina mea e în garaj la Marc. 
Sînt singură. Ei și, am să mor... Dar cum 
am ajuns la gîndul acesta, am spus iar : „Nu 
vreau ! Nu vreau !“ De fapt n-am spus, ci 
am. strigat. Eram în pragul nebuniei, al unei 
crize de nervi, ceea ce nu se mai întimplase.

Mi-am șters nasul cu prosopul și am încer
cat să mă calmez. Sigur, aș putea să mă duc 
la Corina. Stă foarte aproape. Are un balcon 
mare. M-am și văzut urmărind din balcon 
valul atomic care înaintează de Ia orizont. 
Ideea mi-a plăcut. Dar mi-am adus aminte 
de soțul și cei doi copii ai Gorinei. Ce scenă 
groaznică o să fie ! Mai bine mă culc iar. Să 
mor în patul meu, cum se spune. Eu am să 
mor în patul meu, iar în jur o să se prăbu
șească zeci de mii de clădiri.

Nu, nu, ideea nu era rea. Am deschis pi- 
cupul și m-am culcat. Să-l pun pe Wagner ? 
Bineînțeles, discurile nu erau la locul lor. în 
cele din urmă am găsit uvertura la „Lohen
grin®. Nu mai știu cine mi-a dăruit-o. Tre
buie să fac neapărat ordine în discotecă. Cu
vintele acestea, pe care înainte le repetam 
atît de des, mi-au sunat acum cînd batjoco
ritor, cînd sălbatic... Pe neașteptate îmi re- 
căpătasem priceperea de a găsi epitetele ne
cesare, calitate atît de prețuită în redacție.

Am pus placa și am început să ascult stră- 
duindu-mă să nu mă mișc. Era destul de 
plicticos. Am început să urmăresc cum îmi 
zvîcnește o venă pe braț, cum îmi bate 
pulsul.

Deodată am auzit o bătaie puternică în 
ușă. Am crezut că e Marc. El are obiceiul 
să-mi facă surprize. Și apoi numai Marc e în 
stare să alerge trei kilometri fără să-și tragă 
sufletul. Dar nu, erau Antoinette și Pierre. Se 
uitau la mine într-un chip ciudat.

— Ce-i cu telefonul tău ? — m-a întrebat 
Antoinette.

— E închis. Și pe bună dreptate : nu l-am 
plătit de două luni. Dar întrebarea ei mi s-a 
părut stupidă : parcă n-ar ști că e ora zece 
și im sfert !

— Am fost convinsă că n-o să ne creadă 
— i-a spus Antoinette Iui Pierre. Tot Parisul 
știe că azi este 1 aprilie l Degeaba am ve
nit într-un suflet.

M-am uitat la ea, pe urma la Pierre. Și am 
Înțeles cum pot ucide oamenii pe moment, 
l-am înțeles pe Shakespeare, pe Wagner și 
multe, multe...

— Glumele voastre sînt puțin premature ! 
— le-am spus cu voce înăbușită.

Și am ieșit din cameră sub-pretext că vreau 
să-mi fac un ceai.

în bucătărie am sărutat ceainicul. După 
aceea pereții.

Traducere de Iulia SCUTARU
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Muncii Socialiste,

Demne

mărturie a unui spiritturii colectivizate

servi de natura înconjură-
viața lor deprivi oameniicea
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rîndu-se exem-

Pictor înăscut format prin stăruința și

lumina

Mircea DEAC

arte frumoase din București și apoi și-a com
pletat studiile în 1931 la Paris în atelierul 
lui Andre Lhote. încă din 1930 îl găsim pre
zent an de an în expoziții colective sau de

Alfred Alessandrescu, M. Joia, colecționarul 
M. Weinberg, caricaturistul I. Ross ș.a.J.

dinamismul celui industrial,

străinătate, bucu-

știința de 
toare, deanul 1902.

remarcabilă, chiar unică expoziție
culoare, fantezie

Dona, compozitorii

urmat școala

subliniat sînt peisajele sale

succes mereu sporit

cucerit privilegiul de a fi plasat printre cei 
mai străluciți creatori ai țării noastre și prin
tre artiștii care-și cuceresc prestigiul euro
pean.

stat, în București sau

evenimentelor din 1907 sau

răscolitor, dornic de a înregistra în opera sa 
ceea ce este nou pe întinsul țării noastre. 
Puterea spiritului creator al artistului stă în

aspectelor citadine cu construcții noi la li
rismul interioarelor animate cel mai des cu

colia unui apus recente inspirate din regiunile Ploiești șî 
Brașov, peisaje industriale sau ale agricul-

soare iarna, lumina

personaje feminine, de la scenele din istoria 
patriei pe care le redă cu simțul dramaticului 
și al grandoairei (Ana Ipătescu, scenele zgu-

13 decembrie 1918), la zugrăvirea chipului 
omenesc interpretat psihologic prin interme
diul luminii și culorii (Gh. Belu — Erou al

talentul său copleșitor 
astăzi în expoziția sa

strălucitoare a naturilor statice sau culoarea 
și lumina care dau expresie chipului ome
nesc sînt rodul unei viziuni simple și pre
cise, demnă urmașă a celor mai bune tradiții 
ale artei romînești și universale.

Alexandru Ciucurencu s-a născut la Tul-

toate zilele, de a le suiprinde firescul și acele 
trăsături caracteristice și de a le introduce 
în ficțiunea sa de asociații originale a cărei 
putere de expresivitate stă în primul rînd în 
vigoarea și frumusețea coloritului.

Stăpîn pe gândirea, sentimentul și mîna sa 
de mare virtuozitate, pictorul reține esen
țialul într-un subiect — fie el o floare, un 
portret sau o scenă istorică —- pe care-1 redă 
în puritatea emoțională a clarității coloristice 
prin acorduri și raporturi de profunde armo
nii și de o mare sensibilitate.

plificat amplu cu ocazia ultimelor expoziții 
personale la Berlin în 1962 și Viena în 1963. 
Obține numeroase premii și distincții pentru 
lucrările sale care astăzi constituie mândria 
unor muzee și colecții importante ca : Mu
zeul de artă al R.P. Romîne, Muzeul Zambac- 
cian, Muzeul Brukenthal, colecțiile Elena și 
dr. I. Dona, Ion Dumitrescu, Apostolide 
Apostol, Weinberg ș.a.

Inspirația lucrărilor sale este foarte bogată 
și variată, de la poezia peisajului rural la

II tate, rodul a treizeci de ani de 
I muncă și cuceriri ! Impresiile sînt 

puternice, complexe, trezesc emoții 
care au durabilitate și rămîn preg

nant, prin asociații, în memorie. Operele 
pictorului Ciucurencu — prezentate retro
spectiv în sala Dalles — ne dezvăluie o per
sonalitate închegată, configurează amplu sti
lul său. Culorile unei zile de vară, melan-

el se prezintă 
un' artist ce și-a

Peisaj din Tulcea.
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Călcătoreacâ Mama artistului.

Natura statică cu flori
Fabrica de ciment .Temelia* din Brașov.



u
Redacția „Flăcării" a găsit că nu 

ar fi lipsit de interes să afle opi
niile spectatorilor despre filmele- 
gigant prezentate ades pe ecranele 
noastre. îndeobște, aceste filme stîr- 
nesc comentarii și aprecieri contra
dictorii. Sondajul a fost făcut de 
noi mai ales în mijlocul tinerilor, 
pentru că lor li se adresează cu 
precădere filmele de aventuri și 
spectaculoasele reconstituiri isto
rice. Paginile alăturate publică 
răspunsurile ce ne-au fost date.

2
3
a
5

6
a

Ce v-a îndemnat să mergeți la filme ca: „Vikingii", „Mongolii", 
„Cartouche", „Cartagina în flăcări", „Miracolul lupilor", „Căpi
tanul Fracasse", „Misterele Parisului", „Elena din Troia", „Cava
lerul Pardaillan", „Șeherazada", „Frații corsicani" ? Actorii, su
biectul, epoca, montarea ?
Ce părere aveți despre felul în care e înfățișat adevărul istoric în 
aceste filme ?
Socotiți că prin prezentarea masivă a scenelor de bătălie se cultivă 
curajul și bărbăția ?
Ce personaje din aceste filme v-au plăcut mai mult ?
Considerați că în aceste filme actori cunoscuți ca Jean Marais, 
Pierre Brasseur, Kirk Douglas, Tony Curtis, Jack Palance, Anita 
Ekberg, Jean-Louis Barrault au avut roluri pe măsura talentului lor ? 
Ce impresie v-au făcut în aceste filme montarea și reconstituirea 
epocii ?
Ce film istoric ați dori să se realizeze ?

20 DE SPECTATORI D
mg. miRCEA iahouici 
instituim de lizică atomică

1. în general, din întîmplare, pentru că 
n-am avut ce face într-o seară, pentru că 
un prieten mi-a oferit bilete. Excepție fac 
„Cartouche" și „Cartagina în flăcări". în 
primul voiam să-l văd pe Jean-Paul Bel
mondo deșpre care citisem multe, iar în al 
doilea, voiam să văd „panoramicul" și să 
aud „stereofonicul".

2. Din fericire nu m-am dus cu nici o ilu
zie asupra adevărului istoric, așa că nu am 
avut ce pierde.

3. Nu, cîtuși de puțin. Sînt doar un pri
lej de amuzament pentru cei ce au simțul 
umorului..

4. Afara de Ludovic XI, pe care Barrault 
a reușit să-1 realizeze la clasa sa chiar și în- 
tr-un astfel de film ca „Miracolul lupilor", 
nu am reușit să rețin caracterele altor per
sonaje.

5. Evident nu. Dar cum pe unii actori nu 
i-am văzut în alt gen de filme, nu pot fi 
convins că sînt într-adevăr actori de talent.

6. Impresii diferite de la film la film și 
de la secvență la secvență : bune turnirul din 
„Miracolul lupilor", scenele populare pe stră
zile Parisului din „Cartouche". Pentru restul 
— un zîmbet.

7. Orice film istoric, din orice epocă. Dar 
să fie bun (vezi „Aleksandr Nevski" și „Ivan 
cel Groaznic").

COURAU BEBERT, fizician 
institutul de lizică atomică

1. Ceasul rău !
2. Proastă, foarte proastă.
3. în nici un caz. Am, în general, păreri 

mai bune despre ei. Să nu uităm că Jean 
Marais, de pildă, a fost cîndva și remarca
bilul Ruy Blas. Tony Curtis din „Vikingii" 
poate fi același cu Tony Curtis din „Lan
țul" ?!

4. Nu e necesar încă un răspuns. L-am dat 
la 2.

5. Orice, dar cu cîteva condiții ; să fie 
respectat adevărul istoric, iar în primul plan 
să stea valoarea artistică ; nu realizarea teh
nică a filmului.

VICTOR IOIIESCU, fizician 
institutul de lizică atomică

1. Nu m-ai îndemnat nimic. Pur și simplu 
am căpătat bilete.

2. Nici nu am avut pretenția să văd ade
vărul istoric, deci nu m-a deranjat că nu 
este respectat. Filmele mă amuză.

3. Evident că nu le cultivă, dar, fără sno
bism, trebuie să recunoaștem că asemenea 
filme răspund unei nevoi de destindere exis
tente în noi. Cel puțin în ceea ce ma pri
vește.

4. Cartouche (J. P. Belmondo) și Venus 
(Claudia Cardinale).

5. Dintre cele pe care le-am văzut, sin
gurul care a oferit actorilor posibilități de 
manifestare a fost — cred eu — „Cartouche". 
Aș adăuga, ca o „nota bene", că n-am văzut 
„Miracolul lupilor", deci pe Barrault.

6. Făcută îndemînatic, căci reconstituirea 

strictă a epocii nu este esențială pentru genul 
acesta de filme.

7. Filme bune biografice care — implicit — 
au și iz istoric.

fluriga TARGA, cercetătoare 
ia institutul de oncologie

1. Nimic din toate acestea, ci pentru că nu 
am avut ceva mai bun de făcut. Totuși : în 
„Cartouche" am vrut să-1 văd pe Belmondo, 
iar în „Cartagina", ecranul panoramic.

2. Nici nu ar fi fost nevoie să fie respectat 
adevărul istoric. Dacă au vreun farmec aceste 
filme, tocmai din faptul acesta rezultă.

3. Nu.
4. Cartouche.
5. Cred că prin intermediul acestui gen de 

film își creează popularitatea în rîndurile 
unor anume categorii de public.

6. Cu totul superficială. Decorurile sînt atît 
de evidente din carton !

7. Nu am preferințe ; eventual un „Sa- 
lambo" însă atunci efectiv după Flaubert.

HARALAIUB TOiUESCU, Secretarul 
comitetului u.T.m.
de io uzinele „Electronica*

1. M-am dus pentru a. putea face o com
parație între acestea și filmele cu un adevă
rat caracter educativ. De fapt, știam la ce 
mă pot aștepta de la ele.

2. Adevărul istoric e de cele mai multe ori 
deformat. Mi se pare cusurul principal al 
acestor filme.

3. Abuzul de vopsea roșie și brutalitate nu 
trezește cîtuși de puțin curajul.

4. Mi-a plăcut „Cartouche", pentru sinceri
tatea și generozitatea eroului său. în general, 
cu toate exagerările, personajele acestui film 
sînt agreabile.

5. L-am admirat cîndva pe Jean Marais, 
chiar și în „Contele de Monte Cristo". 
Acum... De ce admite însă asemenea roluri 
lineare ?

6. Din acest punct de vedere mi-au plă
cut. încîntă ochiul și caută să îmbine armo
nios peisajul cu momentele de acțiune pro- 
priu-zisă.

7. Aș dori să văd un film despre Ștefan 
cel Mare sau despre alte figuri de seamă din 
istoria patriei, similare lui Tudor Vladimi- 
rescu. Filmele istorice vor avea totdeauna 
succes, căci oamenii vor să vadă pe ecran 
ceea ce au învățat sau au citit.

6H. nuncu. manner 
ia uzinele „Electronica*

1. în primul rînd dorința de a vedea în 
imagini trecutul istoric al popoarelor. Pentru 
unele filme m-am decis fiindcă citisem în pre
alabil cărțile care le-au inspirat, iar pentru 
altele —- din pricina actorilor.

2. Din păcate adevărul istoric este prea 
puțin respectat. De aici primele deziluzii.

3. Evident că nu, cu atît mai mult cu cît 
exagerările le fac și ridicole.

4. Mî-au plăcut cele interpretate de Tony 
Curtis și Jean Marais.

5. Socotesc că au fost la înălțimea valorii 

lor doar Tony Curtis, Gerard Barray și Jack 
Palance. Restul...

6. O dată ce nu se respectă adevărul is
toric...

7. Oricare, inspirat din trecutul istoric al 
poporului nostru.

rniHAiL buia, matrijer 
la uzinele „Electronica*

1. Trecutul istoric al popoarelor și talentul 
actorilor pe care îi anunțau afișele.

2. Nu iau manualul de istorie cînd merg la 
cinema, ci urmăresc filmul ca pe o operă de 
artă, nu ca pe o lecție. îi cer doar să res
pecte propria sa logică și acțiunea să fie 
veridică.

3. Nu, uneori se ajunge la un efect opus : 
groaza.

5. Pentru Jean Maraiis și Kirk Douglas — 
pe care îi cunosc mai bine — rolurile au fost 
doar pe măsura uneia dintre fațetele talentu
lui lor.

6. Mi-a plăcut în „Vikingii" și în „Mon
golii". în „Cartagina în flăcări* era supără
tor de superficială.

7. Aș dori să văd un film inspirat din eve
nimentele revoluției franceze din 1789-Î794.

un op de studenti 
de la Facultatea de istorie, 
universitatea „București*

1. Filmele acestea ne-au atras prin promi
siunea pe care ne-o făceau de a găsi în ele 
atmosfera diferitelor momente istorice la care 
se refereau, precum și prin prezența? pe gene
ric a unor actori talentați. Am urmărit, bine
înțeles, și divertismentul oferit de una din 
cele mai răspîndite arte contemporane.

2. „Mongolii", „Cartagina în flăcări", 
„Elena din Troia" se îndepărtează cel mai 
mult de adevărul istoric prin nerespectarea 
condițiilor concret-istorice în care s-au des
fășurat evenimentele.

„Vikingii", „Miracolul lupilor" ni se par 
a se apropia de o reconstituire reală a epo
cii : astfel, în „Miracolul lupilor" este bine 
surprins jocul abil dintre forțele politice, iar 
în „Vikingii" am apreciat redarea, nu lipsită 
de farmec, a obiceiului și mentalității vremii, 
așa cum le cunoaștem din vechile legende 
nordice.

3. Autorii acestor producții au urmărit în 
primul rînd spectaculosul, crearea unor stări 
de tensiune momentane și artificiale, care nu 
pot duce însă la cultivarea curajului și băr
băției — cel puțin pentru cei care au depășit 
vîrsta adolescenței.

4. Personajele care s-au bucurat de apre
cierea noastră sînt cele care s-au apropiat de 
modelele cunoscute din istorie sau literatură : 
Ludovic XI în excepționala realizare a lui 
J. L. Barrault, Contele Rodolfo (Jean 
Marais), Cartouche (Jean-Paul Belmondo).

5. Cu excepția Iui Kirk Douglas, Jean 
Mairais și — uneori G6rard Barray — cei
lalți n-au avut roluri pe măsura talentu
lui lor.

6. Montarea — impresionantă în aproape 
toaite aceste filme — a ținut seama de amă
nuntele semnificative pentru specificul epocii 
în producții ca : „Vikingii", „Cartouche", 
„Miracolul lupilor" pe cînd în „Cartagina în 
flăcări" sau „Șeherazada" ș-a urmărit doar 
realizarea fastuosului cu orice preț.

7. Am dori să vedem filme inspirate din 
activitatea lui Karl Marx, precum și din isto
ria țării noastre (epoca lui Ștefan cel Mare, 
Revoluția de la 1848 din Țara Romînească).

luda DUMITRESCU 
LadHIau FISCHER 

Dorin PAPOIU 
Sanda KASSARGIAN 

Marla PARTOS

mariau muRTEAnu, mairijer 
iu uzinele „Electronice*

1. Primul lucru care m-a atras au fost ac
torii foarte cunoscuți pe care îi revăd întot
deauna cu plăcere. Mă interesa mult și mon
tarea, reconstituirea epocilor.

2. Dacă în „Elena din Troia" și „Mon
golii" adevărul e — după părerea mea —- în- 
trucîtva respectat, „Cartagina în flăcări" îl 
neglijează aproape complet.

3. Nu ! în absolut toate filmele se face 
abuz de bătălii sîngeroase, încrucișări de 
spade fi oribile masacre.

5. Deși au avut roluri principale care ar fi 
putut îndreptăți prezența unor actori mari, 
scenariile, defectuos construite, au dăunat și 
interpretării.

6, în general satisfăcătoare.
7. în primul rînd despre viața lui Sparta- 

cus. Un film romînesc s-ar putea inspira, de 
pildă, din nuvela „Alexandru Lăpușneanu" de 
C. Negruzzi.

tudor comau, șeiui producției 
ia comninatui pmiuraiic
„Casa scînteil*

1. M-am simțit atras din copilărie de fil
mele de aventuri. Probabil că fiecare din noi 
rămîne totuși pe undeva un adolescent... Pe 
atunci plecam de la cinema entuziasmat. 
Acum părăsesc adeseori sala nemulțumit. Și, 
totuși, nu mă îndur să pierd vreunul din 
aceste filme. Ca la fotbal.

2. Nu mi-am făcut vreodată iluzii în acest 
sens. Accept licențele din punct de vedere is
toric aile scenariului, deoarece nu cred că vre
unul din aceste filme ar putea emite pretenția 
să fie o fidelă reconstituire istorică. Totuși, 
m-au supărat greșelile grosolane din „Mon
golii" a

3. Da ! Dacă sînt bine făcute. Jean Marais 
mi se pare un exemplu de probitate profesio
nală : scenele sale de luptă sînt lucrate cu 
grijă pînă la ultimul amănunt. E un actor 
excelent și în aceste roluri.

4. Eroii sînt lineari : „bunii" și „răii". 
Firește, îmi plac „bunii", deci și ac
torii care îi interpretează. Cu o condi
ție : să aibă talent. îl prefer pe Belmondo 
lui Jean Marais și l-aș fi preferat pe G^rard 
Philippe lui Belmondo.

5. Nu. Dar trebuie să recunosc că un actor 
dintr-un film de capă și spadă trebuie să aibă 
o multilaterală pregătire artistică și sportivă.

6. Montarea multora dintre aceste filme nu 
mi se pare a răspunde pretențiilor ecranului 
lat și panoramic. în unele scene de bătălii, 
ecranul rămîne gol din lipsă de figurație.

(Continuare în pag. i6>
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Cavalerul Pardail 
an (Gerard Bar- 
ay) îți demonstrea- 
:ă virtuțile atletice,

• actriță bună, 
nna Karina, în- 
-un film care re- 
>vă calitățile ge
niul, dar ți pă
staie sale: „Șe- 
■ razada*.



20 DE SPECTATORI DESPRE SU
M-au supărat vizibilele decoruri din carton 
din „Șeherazada".

7. Vă răspund cu o întrebare : ce £ac în 
acest sens scenariștii noștri ?

gr. BăTRinu, reciiiicaior 
ia uzinele „Timpuri nor

1. în egală măsură, epoca și actorii. Și 
chiar montarea fastuoasă.

2. Istorie reală există prea puțin în ele ; 
principala preocupare a regizorilor pare a fi 
montarea unor bătălii sîngeroase și toate da
tele reale sînt subordonate acesteia. Pe mine 
personal, însă, nu mă supără acest fapt.

3. Cred că nu. Nu scenele de bătălie pot 
educa în tineret curajul și bărbăția.

4. Marea majoritate, da. îmi place Jean 
Marais. Dar oare e chiar de neinlocuit în 
rolurile ce îi depășesc cu mult vîrsta ?

5. Cel interpretat de Jean-Louis Barrault în 
,,Miracolul lupilor" (Ludovic XI).

6. în general, mi-au plăcut. Dar scenele de 
bătălie mi s-au părut mult prea neverosimile.

7. N-am nici o idee, dar nu-mi displace 
nici un fel de filme istorice.

ing. RADU STEGĂROIU 
de ia uzinele „Timpuri nor

1. îmi plac asemenea filme.
2. Uneori lasă foarte mult de dorit. în 

această privință au excelat „Mongolii" și 
„Cartagina în flăcări".

3. Nu, iar uneori n-au nici măcar valoarea 
artistică. în „Mongolii" și „Cartagina în flă
cări" scenele de bătălie sînt complet nereușite 
sub aspectul perspectivei în care sînt filmate.

4. Rolul interpretat de Jean Marais în 
„Misterele Parisului" și cel deținut de Kirk 
Douglas în „Vikingii".

5. Cred că da, deși Jean Marais ar putea 
interpreta și partituri mai puțin „bătăioase".

6. Dacă „Mongolii" și „Cartagina în flă
cări" m-au decepționat, socotesc că „Vikin
gii" este cel mai reușit în aceste privințe.

7. Aș dori foarte mult să văd un film de
spre Spartacus.

constantin selaru, tehnician 
ia uzinele „Timpuri nor

1. Am vrut să văd cum au fost ecranizate 
unele momente din istorie pe care le știam 
din cele citite. într-un cuvînt am fost cu
rios.

2. Adevărul istoric nu e respectat cu fide? 
Iitate, dar probabil că autorii nici nu au ur
mărit acest lucru.

3. Categoric nu ; dimpotrivă, prin aglo
merarea unor astfel de scene, se pierde din 
valoarea lor.

4. Paris și Elena.
5. Sigur că nu, pentru că socotesc că acești 

actori au posibilități remarcabile, mult mai 
mari decît cele oferite de filmele respective.

6. Reușită, în majoritatea filmelor.
7. Un film — sau mai multe — după tri

logia istorică a lui Delavrancea și un „Vlaicu 
Vodă".

ADRIANA MARIANA POPOUICI 
studente la institutul
de arte teatrală și cinematografică 
J.L caragiaie“ București

1. N-am văzut chiar toate aceste filme, cele 
mai multe însă îmi sînt cunoscute. Recunosc 
că am fost îndemnată să le văd de faptul 
că, într-o oarecare măsură, sînt amuzante, 
dar ceea ce m-a atras cel mai mult a fost 
prezența pe generic a unor actori binecunos- 
cuți. Socotesc însă că nu trebuie să discutăm 
despre filmele acestea în bloc, pentru că, dacă 
unele ca „Mongolii", „Cartagina în flăcări", 
„Elena din Troia" sînt în afara oricărei va
lori artistice, altele au totuși o serie de ca
lități.

2. Cu unele mult prea neînsemnate excep
ții, adevărul istoric este încălcat, făcîndu-se 
concesii scopului comercial.

3. Cred că numeroasele și interminabilele 
scene de bătălie urmăresc să creeze doar mo
mente de mare tensiune. Autorii acestor filme 
au pierdut din vedere că insistînd prea mult 
asupra unor astfel de scene, ele devin conven
ționale și, prin aceasta nu mai poate fi vorba 
de cultivarea unor calități morale.

4. De la caz Ia caz, am reținut cîteva> per
sonaje, de obicei oameni simpli, din popor, 
ce s-au distins prin vitejie, bunătate, spirit de 
sacrificiu.

5. Niciodată n-am să cred că posibilitățile 
de interpretare ale unui actor ca Jean Marais 
a cărui măiestrie am apreciat-o de atîtea ori 
se limitează la aceste filme, care, deși, i-au 
adus o mare și binemeritată popularitate, nu 
pot da măsura adevăratului său talent. Aș 
dori mult să-I văd în roluri care să ridice 
serioase probleme de compoziție.

6. Montarea fastuoasă și prea adesea con
vențională a urmărit în general să încînte 
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ochiul spectatorului, nu să-l cultive. Totuși, 
în unele filme, reconstituirea epocii merită 
să fie luată în seamă ; bunăoară, nu este de 
neglijat felul cum este înfățișată viața tru
pelor de actori ambulanți în „Căpitanul Fra- 
casse", mizeria mahalalelor pariziene în „Mis
terele Parisului", poate chiar atmosfera de le
gendă din „Vikingii".

7. Istoria țării noastre are destule pagini 
strălucite care ar putea fi scenarizate. Mă 
gîndesc, printre altele, la viața lui Ștefan 
cel Mare sau Dimitrie Cantemir.

EUGEN TUGULEA, ador 
- direciorui Teatrului 
de stat din Oradea

1. Filmele acestea sînt făcute în așa fel in
cit să tenteze pe fiecare cu cîte ceva. Pentru 
unii scenele de luptă, pentru alții femeile fru
moase etc. Pe mine m-au atras actorii de 
primă mînă de pe afiș și epoca istorică, dar 
de multe ori am ieșit din cinematograf 
înșelat.

2. înainte de a merge la cinema n-am citit 
capitolul de istorie respectiv, dar chiar bunul 
simț îți atrage atenția asupra erorilor. Fap
tele sînt doar un pretext pentru dueluri sau 
desfășurări ale uno*r lupte de masă, pentru 
apariția unor actori de frunte. Sensurile ade
vărate ale istoriei sînt trase către scenariu și 
nu invers.

3. Nici nu văd cum ar putea avea un ase
menea scop, atîta vreme cît nici nu se res
pectă adevărul istoric și — deci — sînt lip
site de sens...

5. Distribuirea lor aici este pentru reclamă, 
totuși se poate „învăța" cîte ceva de la ei. 
Barrault e deasupra discuției. Kirk Douglas 
face un lucru actoricesc remarcabil, iar Bel
mondo introduce un nou tip de erou în fil
mele de „capă și spadă". E un actor inteli
gent și sensibil. Interpretul lui Pardaillan 
mînuiește bine spada, dar atît. Poate că în-- 
tr-un.alt rol și-ar fi demonstrat și alte apti
tudini.

6. Și acestea sînt subordonate scopului co
mercial al filmului. în acest sens sînt izbutite.

7. Filmele istorice vor avea totdeauna suc
ces. Cea mai bună dovadă au făcut-o cozile 
la casele de bilete pentru „Tudor". Cinema

ÎN LOC DE CONCLUZII-
...Așadar, iată, spectatorii au avut cuvîntul. Și l-au spus deschis. Firește, 

nu se poate pretinde că semnatarii acestor opinii pot reprezenta, în între- 
gime, publicul, dar că răspunsurile sînt semnificative nu se poate nega. Ele 
sînt diferite, pentru că și gusturile și educația artistică a spectatorilor diferă. 
Dar o idee generală se poate desprinde totuși : genul place. Place de peste 
cincizeci de ani, fără a-i obosi pe spectatori. Filmele de mare montare, care 
evocă trecutul îndepărtat și vor să-l reconstituie — cu mai multă sau mai 
puțină fidelitate — atrag. înfruntările acestea, uneori naive, între bine și rău, 
eroii aceștia viteji și generoși, apărînd dreptatea și adevărul cu spada, pis
tolul, cuțitul sau chiar tunul, fac adeseori să vibreze sensibilitatea spectato
rului. Chiar dacă uneori melodrama se amestecă pe firul acțiunii, ea stîrnește 
totuși un zîmbet îngăduitor, iar scenele de bătălie reușesc — tot uneori — 
să dea palpitații și sînt sărbătorite în sală cu aplauze spontane atunci cînd 
triumfă eroul pozitiv. Ca să nu mai vorbim de faptul că genericul acestor 
filme aduce nume răsunătoare și ne oferă cîteodată satisfacția de a urmări 
jocul unor actori de valoare.

Pînă aici, lucrurile sînt bune și înțelegem de ce filmele acestea au un 
public credincios șl entuziast.

Dar dacă dăm genului ce e al genului, nu putem accepta de loc facili
tățile și locurile comune al unor filme, gustul îndoielnic al scenelor care țin 
neapărat să trezească senzații tari, făcînd să curgă kilograme de vopsea roșie 
și pseudo-mutllînd figuranții. Spectatorii cărora le-am adresat întrebările 
noastre au răspuns aproape la unison : nu putem accepta denaturările pre
meditate ale Istoriei șl ale marilor figuri. Vrem să cunoaștem cît mai în limi
tele adevărului istoric episoade ale războiului troian și ale vieții mongolilor, 
mai ales cînd filmele se pretind istorice. Cumpărarea unui bilet de cinema 
implică șl un act de cultură, nu numai plata anticipată a două ore de amu
zament găunos. Vrem să ne destindem la cinema, firește, dar vrem și să aflăm 
lucruri noi, să învățăm. Dacă eroismul romantic al unor personaje place, dacă 
admirăm scene de luptă pe mare făcute cu măiestrie plastică (ca cele din 
„Vikingii*, de pildă) nu putem accepta intrigile infantile și primitive, intri- 
gile-pretext pentru nesfîrșlte bătălii ale eroului cu doi pînă la treizeci și doi 
de adversari, în care se distruge fără milă întreaga recuzită — scaune, mese, 
sticle goale sau pline, uși, geamuri etc., etc. Mai ales că aceste scene se 
plimbă nestingherite dintr-un film în altul, aproape identice, confecționate 
după aceeași rețetă, schimbate fiind doar locul acțiunii, interprețll și costu
mația eroilor. Strălucirile montărilor costisitoare supără atunci cînd e falsi
ficat specificul epocii și cînd sînt modernizate cu orice preț coafura și ma
chiajul actriței principale.

Chiar dacă semnatarii răspunsurilor de mai sus nu au formulat în amă
nunțime aceste nemulțumiri, ei le-au spus totuși. Și aici s-au întîlnit cu 
criticii de specialitate care, de asemenea fără a-șl demonstra prea dezvoltat 
ideile, au respins uneori vehement cele mai „comerciale" din aceste filme. 
Acea așa-zisă controversă între critici și unii spectatori, primii „desfilnțînd" 
adesea nu destul de argumentat superproducțiile, ceilalți îmbrățișîndu-le, de 
asemenea adesea, fără prea mult discernămînt, s-a dovedit a fi de fapt o lipsă 
reciprocă de răbdare : de a se explica pe îndelete, de a-și asculta reciproc 
argumentele. Publicul trebuie deprins să discearnă mai rapid, mai cu ușurință, 
valoarea de non-valoarea artistică, și tocmai aceasta este misiunea specialiș
tilor. Atacarea în masă a superproducțiilor nu este de Ioc metoda cea mai 
eficientă. Ceea ce s-a și dovedit, de altfel. Publicul iubește genul filmelor de 
aventuri și marile reconstituiri istorice. Spectatorii au apreciat din toată inima 
filmele inspirate din trecutul apropiat al poporului, în care au întîlnit chipul 
muncitorului revoluționar, așa cum a fost „Lupeni ’29", o reușită de prestigiu 
a cinematografiei romînești. După cum o dovedesc și răspunsurile anchetei 
de față, sînt mult așteptate încă ecranizări ale unor subiecte din Istoria noas
tră mai îndepărtată (filme de genul lui „Tudor"), văzută prin perspectiva 
contemporaneității.

Sanda FAUR

tografia noastră are foarte mult de lucru în 
privința aceasta. încă nu s-a spus totul. Ar fi 
interesant un „Mihai Viteazu", un „Ștefan 
cel Mare" sau ecranizarea unor romane isto
rice. Am aflat de filmările la „Neamul Șoi- 
măreștilor". Mă bucur și aștept cu încredere 
filmul.

victor tudor popa, regizor 
ia Teatrul national, ciul

1. Curiozitatea profesională și dorința de 
informare : filmele acestea mi se par conclu
dente pentru anumite orientări din cinema
tografia occidentală.

2. Este dificil să discuți despre acest lucru 
la modul serios. Sînt suficiente lecțiile de 
istorie din ciclul elementar pentru a- de
monstra flagrantele inadvertențe istorice.

3. Evident că nu. Totuși important mi se 
pare faptul că cel ce învinge e „omul bun- 
generos-îndrăzneț". Și asta nu-i rău. Există o 
notă pozitivă și generoasă de „romantism" de 
care avem toți nevoie și pe care, dincolo de 
zîmbetul nițel ironic pe caire ni-1 stîrnește, 
o acceptăm și ne distrează.

4. Eh, păcat de aceste scenarii dulcege, 
convenționale !

5. Hotărît nu, însă, talentul lor a îmbogă
țit rolurile.

6. Consider că „Vikingii" și „Cavalerul 
Pardaillan" au avut o montare de bună fac
tură — imagini frumoase și simple, culoare 
și gust. La polul opus aș situa „Cartagina 
în flăcări" și „Elena din Troia".

Reconstituirea epocii mi s-a părut decentă 
în „Misterele Parisului" ; „Cartagina în flă
cări", însă, a constituit pe drept — sub acest 
aspect — un prilej pentru spectatorii-specia- 
liști să pună mîna pe condei și să scrie pam
flete violente și dure de genul celor ale lui 
Eugen Barbu cînd nu-i de acord cu Știința- 
Cluj sau cu Ivansuc pe extrema dreaptă.

7. Tînjesc cu sinceritate după o peliculă 
avînd în centrul ei chipul lui Ștefan cel 
Mare. Stă istoria noastră în paginile cărților, 
în mințile și inimile noastre, și-i păcat că nu 
a devenit prezentă pe ecrane într-o măsură 
mai mare.

Anchetă realizată de 
Magda MIHĂILESCU 

fi Radu RUPEA
.Vikingii", un film tn care am 
reînttlnit doi mari actori al 
ecranului occidental: Klrk Dou
glas șl Tony Curtis. ,



T Decorurile, adeseori din placaj țl carton (după 
cum se vede țl In această scenă din „Elena 
din Troia"), au mărit caracterul de artificiali
tate al multora din aceste filme.

PRAGUL „VI R STEI DE AUR“
(Urmare din pagina 3)

riori. Și cum majoritatea profesori
lor își cunosc elevii încă de acum 
patru ani ei și-au organizat lecțiile 
în funcție nu numai de cerințele pro
gramei și de nivelul general al clasei 
respective, ci și de calitățile sau 
lipsurile fiecărui elev în parte.

— Am predat limba romînă patru 
ani la rînd școlarilor aflați în pre
zent în clasa a Xl-a — ne spune to
varășa Mihaela Roșu. Prin sondajele 
pe care le-am făcut la începutul a- 
nului, legînd prelegerile la zi de cu
noștințele acumulate de către elevi în 
anii anteriori, am văzut de pildă 
că este absolut necesar să reconsoli- 
dez în orele de consultație proble
mele de teorie literară predate în clasa 
a VIII-a. în afară de aceasta, elabo- 
rînd planul lecțiilor recapitulative, am 
regrupat istoria literaturii romîne pe 
momentele ei principale, dezvoltînd 
— în urma sugestiilor primite din 
partea elevilor și a concluziilor per
sonale — acele capitole care nu au 
fost îndeajuns de bine înțelese și asi
milate : vechea istoriografie, școala ar
deleană, literatura realistă și cea 
realist-critică dintre cele două răz
boaie mondiale etc.

Asta în ceea ce privește studiul co
lectiv. Dar cum fiecare profesor a 
avut și posibilitatea de a-și forma o 
idee despre calitățile sau deficiențele 
fiecărui școlar în parte, el este dator, 
mai ales acum în clasa a Xl-a, să 
dezvolte, sau să repare ce e necesar 
să fie dezvoltat sau reparat în pre
gătirea profesională a elevului în 
cauză.

— Elevul Anton Soare — ne măr
turisește în continuare profesoara Mi
haela Roșu — a dovedit o predilecție 
deosebită pentru studiul limbii și li
teraturii romîne. în cazul lui mi-am 
permis să-i satisfac dorința, recoman- 
dîndu-i o bibliografie mai largă, care 
să-i permită încă de pe acum să se 
pregătească pentru examenul de in
trare la facultate. în schimb cu Ion 
C. situația se prezintă altfel : băia
tul acesta duce cu sine povara gre
șelilor de ortografie cam de multi
șor. „Eu vreau să mă fac tehnician, 
mi-a spus el. Literatura și grama
tica este pentru literați". „Cum s-ar 
zice, i-am răspuns, dorești să de
vii un tehnician care își va preda 
lucrările înțesate cu greșeli de orto
grafie sau care va rămîne insensibil 
m fața comorilor literaturii națio
nale sau universale. Și apoi nu uita : 
gusturile se pot crea și dezvolta".

Foarte adevărat. De alțfel viața a 
dovedit că lipsa unei dezvoltări in
telectuale armonioase, unilateralitatea, 
disprețul sau dezinteresul pentru pro
blemele de cultură generală se re
percutează mai tîrziu în mod negativ 
chiar în exercitarea strictă a pro
fesiunii alese.

~ Mie îmi place literatura — de- 
C .r^A a nudul ei tînăra Mioara. Mă 
voi înscrie la filologie. Dar uite că 
acum pentru examenul de maturitate 

nevoită să învăț matematică, fi
zică și chimie care, ca să zic așa, 
îmi pun mintea la grea încercare.

— Faci foarte rău dacă privești 
lucrurile în felul acesta — i-a răspuns 
colegul ei A. Soare. Personal am 
fost și eu atras în mod deosebit de 
literatură. Cu toate acestea m-am 
„obligat" să învăț deopotrivă și ma
tematica, fizica și chimia. Nu regret 
de doc. Aș îndrăzni chiar să-i sfă
tuiesc pe colegii mei, viitori... scrii
tori sau pictori să-și includă în 
bagajul culturii lor și cunoștințe le
gate de matematică, fizică sau chi
mie. Numai în felul acesta pregă
tirea lor va avea o osatură solidă 
și numai așa vor putea pricepe și 

aborda în mod just problemele con
temporaneității noastre.

Pregătirea multilaterală, stabilirea 
unui echilibru armonios între diver
sele cunoștințe acumulate și în spe
cial sintetizarea vastului material 
predat din clasa a VIII-a pînă în 
prezent constituie trăsătura esențială 
a examenului de maturitate din anul 
acesta. Programa analitică elaborată 
în acest scop pe baza experienței 
dobîndite în anii trecuți și ca ur
mare a observațiilor și concluziilor 
formulate de comisiile examenelor de 
maturitate anterioare — prevede, de 
pildă, includerea demonstrațiilor de 
matematică. Absolvenții Școlii medii 
nr. 7, sosiți în cadrul unor consfă
tuiri speciale în mijlocul actualilor 
elevi ai clasei a Xl-a, au făcut în 
privința aceasta precizări cît se 
poate de concludente :

— Nu e nici o rușine să învățăm 
din greșelile trecutului — a arătat 
un fost elev al școlii, în prezent 
student în anul III la politehnică. 
Mulți dintre noi ne-am tăbăcit min
tea, atunci în perioada de pregă
tire a examenului de maturitate, cu 
formule și scheme, în loc să reme
morăm în mod sistematic baza lo
gică, rațională — demonstrațiile cu 
alte cuvinte — a formulelor de lu
cru din matematică. Experiența 
aceasta ne-a usturat mai tîrziu, în 
anii facultății, cînd algebra, fizica 
sau astronomia predate „in extenso" 
reclamă gîndire și nicidecum ta
bele cu formule gata elaborate sau 
gata memorate.

Și principiul e valabil pentru însu
șirea tuturor celorlalte discipline. In 
acest sens converg anul acesta toate 
eforturile elevilor și profesorilor 
care, așa cum s-a arătat, au început 
prepararea „maturității" încă din 
prima zi a anului școlar.

— Nici unul dintre noi — a de
clarat la stația de radioamplificare 
elevul A. Soare — nu avem dreptul 
să ne gîndim la o viitoare meserie, 
dacă în prealabil n-am izbutit să asi
milăm pe bază rațională cunoștin
țele complexe predate în școala medie.

Sau, altminteri spus : intrarea în 
producție, în școlile de calificare, în 
facultăți sau institute se face prin 
poarta examenului de maturitate. Ori
ce zi de studiu pierdută acum va 
avea ca urmare un plus de eforturi 
și emoții în preajma examenului.

Recomandarea aceasta este vala
bilă pentru toți cei 39.000 de elevi 
din țara noastră care se vor prezenta 
anul acesta în fața comisiilor de 
examinare ; iar în cazul nostru, pen
tru cei 847 de elevi ai Școlii medii 
nr. 7 (257 cursanți la zi, 140 la 
cursurile fără frecvență și 450 la 
seral).

Pentru revederea materiei cerute la 
examen elevii vor avea între 26 mai 
și 6 iunie lecțiile de sinteză, iar în
tre 7 și 14 iunie, perioada de studiu 
individual. în acest scop au conlucrat 
cu multe luni înainte lecțiile recapi
tulative, meditațiile pe grupe, orele 
de consultație și elaborarea pentru 
elevii slabi a unor planuri de învă
țătură personale și colective. Ar mai 
fi de adăugat la toate acestea șe
dințele cu părinții, plenarele pe sec
ții (reală și umanistică), precum și 
ajutorul acordat de către elevii frun
tași celor mai puțin pregătiți.

Un lucru e sigur însă : nici una 
dintre măsurile acestea nu vor putea 
suplini studiul individual, cea mai 
sigură și deplină garanție pentru tre
cerea pragului spre „vîrsta de aur".

Llvlu MAIOR
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Peste 2.000 de artiști amatori, selecționati dintre 
cel mai talentati studenți ai celor 15 centre uni
versitare din patria noastră, au participat la con
cursul pe țară care s-a desfășurat de curînd la 
București. Premiul I a fost obținut de Ansamblul 
artistic al centrului universitar Iași. în fotografie : 
un moment din programul prezentat de orchestra 
și soliștii de muzică populară ai centrului ieșean.

Aspect de la expoziția consacrată lui William 
Shakespeare, deschisă în sălile Bibliotecii Acade
miei R.P. Romîne, în cadrul manifestărilor prile
juite de împlinirea a 400 de ani de la nașterea 
marelui dramaturg englez. Expoziția, care prezintă 
un bogat material privitor la viața șl opera lui 
Shakespeare, este cercetată cu Interes de publicul 
vizitator.

Acum două zile s-a încheiat cea de-a 17-a ediție 
a tradiționalului Festival internațional al filmului 
de la Cannes. Printre oaspeți s-a numărat și cu
noscuta actriță italiană Sophia Loren, Interpretă 
principală a superproducției americane „Căderea 
imperiului roman", fllm prezentat la deschiderea 
festivalului. lat-o pe Sophia Loren salutîndu-i pe 
numeroșii ei admiratori.

Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" marchează la rîndul său 
evenimentul împlinirii a 400 de ani de la nașterea 
lui William Shakespeare. Studenții anului IV (prof. 
Costache Antoniu șl Beate Fredanov) prezintă pe 
scena studioului premiera cu „Hamlet“. în foto
grafie : Cătălina Pintilie (Ofelia) și Ion Caramitru 
(Hamlet) într-un moment din spectacol.

Recunoaștem în această fotografie pe una din cele 
mai înzestrate actrițe ale scenei șl filmului sovie
tic. Este Elina Bîstrițkala, în rolul Glașei din noul 
el film „Flacăra nestinsă", în regia Iul Efim Dzl- 
gan. Printre rolurile Interpretate în ultima vreme 
de artistă pe scena Teatrului Mic din Moscova, 
se numără șl cele din „Vilegiaturlștii" de Gorki și 
„Evantaiul doamnei Windermere" de Oscar Wilde.

Critica literară din Occident a salutat cu căldură 
noul roman al cunoscutului scriitor german an
tifascist Erich Maria Remarque, azi în vîrstă de 
68 de ani. Intitulat „Noaptea din Lisabona", roma
nul narează episoade emoționante din viața refu- 
giaților germani în timpul nazismului. Ca și în alte 
lucrări literare, în noua să operă Remarque își 
afirmă cu vigoare crezul antirăzboinic.

între 26 mai și 12 iunie va avea loc la Stockholm 
cel de-al XH-lea Festival muzical internațional. 
Onoarea de a deschide festivalul va reveni anul 
acesta renumitei soprane suedeze Birgit Nilsson, 
în rolul titular din „Aida" de Verdi. în fotografie : 
Birgit Nilsson încercîndu-șl coroana lady-ei Mac
beth, personaj din opera cu același nume de Verdi, 
rol interpretat recent de artistă la Scala.

Un nou film romînesc în pregătire : „Titanlc-Vals", 
scenariu de Tudor Mușatescu șl Paul Călinescu 
(ultimul fiind și semnatarul regiei). După ce s-au 
turnat interioarele pe platourile de la Buftea, a 
început realizarea exterioarelor, care se turnează 
în București șl la Cîmpulung-Muscel. în fotogra
fie : o scenă cu doi dintre interpreții filmului : 
Mltzura Arghezi (Gena) și Mlhai Fotlno (Dinu).

A încetat din viață în vîrstă de 60 de ani actorul 
de film Peter Lorre. El a debutat în Germania în 
1928. în anii terorii naziste Lorre s-a refugiat în 
S.U.A. și activînd la Hollywood a făcut parte din 
grupul de artiști antifasciști, alături de Brecht. 
Printre filmele în care a jucat Lorre se numără 
„Vampirul din Dtlsseldorf", ciclul despre „Mr. 
Motto", „Ocolul pămîntulul în 80 de zile" și altele.



De la una la alfa

VERS SI PROZĂ

împărțirea cea mai simplă a 
operelor literare, bazată pe for
mă, este aceea în scrieri în ver
suri și scrieri în proza. Vers și 
proza sînt cuvinte latinești, care 
inițial nu aveau nici o legătură 
cu creațiile artistice ; ele s-au 
născut într-o vreme cînd poporul 
roman nu cunoștea nici măcar 
scrierea, și cu atît mai puțin li
teratura scrisă.

Vers provine din versus, care 
însemna „obiect întors, răstur
nat*. în. legătură cu acest înțe
les putem cita cuvintele romî- 
nești, înrudite cu versus, a in
versa (= a întoarce pe dos,, a 
răsturna) și invers. Unul din cele 
mai vechi sensuri ale lui versus 
a fost „brazdă", care este, după 
cum se știe, o fîșie de pămînt 
răsturnată cu plugul. Dar 
brazdele au forma unor linii 

drepte paralele, și, prin compa
rație cu ele, s-au numit versus 
rîndurile așezate unul sub altul 
ale unei poezii.

Primul sistem de a așterne ver
surile în scris avea o caracteris
tică ciudată (din punctul nostru 
de vedere) : primul vers se scria 
de la stînga la dreapta, al doilea 
de la dreapta la stînga, următo
rul iarăși de la stînga la dreapta 
și așa mai departe pînă la sfîrșit. 
Asemănarea cu mersul plugului 
cînd brăzdează un ogor este evi
dentă.

Știm din literatura modernă că 
ordinea cuvintelor într-o poezie 
este adesea deosebită de aceea a 
prozei, care se apropie în această 
privință de limba vorbită. Expri
marea prozaică e mai simplă, 
fără atîtea întortocheri, datorate 
adesea exigențelor ritmului. Ob
servația e valabilă și pentru lite
ratura latină, astfel că romanii 
au considerat proza un fel de a 
scrie „fără înconjur, simplu, în 
linie dreaptă". Toate aceste în
sușiri fiind exprimate prin adjec
tivul prosus, scrierile care pre
zentau calitățile amintite au pri
mit numele de prosa (de unde 
prose în franțuzește și proza în 
romînește).

Sorin STATI

RÎPA CU OALE
...Așa este denumit în ultima 

vreme un loc situat în punctul 
Jorăști lingă satul Lunca, raio
nul Bujor, regiunea Galați. De
numirea s-a născut datorită fap
tului că oamenii din partea lo
cului găseau adesea pe aici vase 
de lut vechi. Faptul, ajuns la 
cunoștința arheologilor, a dus la 
o importantă descoperire : un 
cimitir din secolele IV-V e.n. 
Săpăturile întreprinse de arheo
logul Ion Dragomir, directorul 
Muzeului regional din Galați, au 
scos Ia iveală 33 de morminte, 
din care 13 sînt de incinerație 
și 20 de înhumație. în ele s-a 
găsit un foarte bogat inventar 
ritual : peste o sută de piese 
din ceramică, . obiecte de po
doabă, fibule, agrafe etc. Atît la 
ritul de incinerație cît și în 
stilul ceramicii ( o bună parte 
neagră) se constată de specia
liști influența culturii dacice tîr- 
zii împletită cu cultura Sîntana 
de Mureș. în clasamentul pentru Cupa revistei „Flacăra" 

(atribuită echipei din categoria A care a obținut 
cde mai bune rezultate în meciurile disputate în 
deplasare) nu au intervenit schimbări esențiale. 
Dinamo București se află în continuare în frunte, 
dar Rapid a redus în urma înfrângerii echipei Dinamo 
de către Steaua (1 :4) din diferența de .golaveraj care 
o desparte de lider. Se pare că Progresul (0:5 în 
meciul du Rapid) nu mai este un concurent de temut 
pentru celelalte trei echipe bucureștene între care 
— foarte probabil — se va da lupta finală pentru 
trofeul oferit de revista noastră. Dar, în materie de 
fotbal...

Iată acum și clasamentul înaintea celei de-a 21-a

Arheologul Ion Dragomir na 
prazintd un vot de ceramici 
din cultura Sîntana de Mureș.

Denegarea locului ..PAsâRr 
apărui in nr. trecut

ORIZONTAL : 1) PELICAN 
- PANA. 2) ARIPA — OPERA. 
3) DES — MATASARI. 4) UTIL 
— TEST — AL. 5) RETINE — 
AISTA. 6) E — ALUNAR — 
CAR. 7) I — INARITA — I. 
8) ANTET — C — ATU. 9) 
CURCAN — STIRC. 10) ET 
— I — OSC — ULI. 11) 
RIS — GRAUR — AU. 12) 
ALECSANDRI — F.

etape:
1 DINAMO 10 6 1 3 16:10 13
2. RAPID 9 5 3 1 14: 9 13
3. STEAUA 9 5 1 3 19 :16 11
4. PROGRESUL 10 3 2 5 14:22 8
5. STEAGUL ROȘU 9 3 2 4 7 :14 8
6. FARUL 10 2 1 7 7:21 5
7. PETROLUL 9 1 2 6 7: 8 4
8. U.T.A. 8 1 2 5 5:12 4
9. CRIȘUL 10 2 0 8 8 :28 4

10. ȘTIINȚA CLUJ 10 1 1 8 7 :21 3
11. DINAMO PITEȘTI 10 0 3 7 5:19 3
12. SIDERURGISTUL 11 1 0 10 7:34 2
18. ȘT. TIMIȘOARA 10 0 2 8 4 :20 2
14. C.S.M.S. 10 0 0 10 8:29 0

ORIZONTAL : 1} Operetă
...tematică de Dunaevski (2 cuv.). 
2) „Fram" la pol (2 cuv.) —- 
Lebăda albă din baletul lui 
Ceaikovski. 3) în jocuri ! — 
Leu ! — Crustaceu — Pronume. 
4) Autorul liedului „Dar alb* — 
Os al craniului. 5) Alb — Dă
ruită. 6) Arbori cu lemn alb și 
tare, înrudiți cu paltinul — Pa
săre migratoare cu pene negre 
smălțuite cu alb. 7) Șef nor
mand — Partea albă a oului — 
Cîinoasă. 8) Prieten — Carie ! 
9) Seara, îmbracă straie albe — 
Crin sau nufăr — Primele în al
fabet. 10) Agățată — „Colț Alb*, 
de J. London, „Valea albă* de 
E. Camilar, „Balaurul alb* de 
Profira Sadoveanu. 11) Locote
nent (abr.) — Animale încăpățî
nate — Lapte la... Paris. 12) 
„Albă ca Zăpada și cei șapte pi
tici* (pl.) —- Numele mai multor 
comune din regiunile București, 
Ploiești, Argeș, Iași, Suceava.

VERTICAL : 1) între alb și 
negru — Suită de balet de A. 
Mendelsohn (2 cuv.). 2) „Floare 
albă", din opereta Ana Lugojana 
— „Flori de nufăr" de Bă- 
jescu-Oardă. 3) Culese ! — Prinși 
în nituri. 4) Grațioase flori albe 
— Conjuncție latină. 5) A argu
menta cu... fotografii — Veșmân
tul alb al pruncului. 6) în nimb I 
— Alții. 7) întrebare — Eroină 
din „Apus de soare*. 8) Pro
nume — Alt nume dat dudei — 
Pronume. 9) Autorul baletului 
„Giselle" — Curs I — Rece I 
10) Motiv de inspirație pentru 
Saint-Saens, Grieg, Ceaikovski — 
Adevărate. 11) Bețe I — Frun
zele... gloriei — Bărbierit. 12) 
Pe scenele lor se poate vedea 
„Fata de Zăpadă* de Ostrovski 
— Nici mai mult, nici mai pu
țin. 13) Instrument muzical o- 
riental — încărunțiți.
Cuvinte rare — Rou, Nam.

Cînd regizorul are spirit Inventiv.

Cine învie mortii...



ÎN CASTRUL ROMAN DE LA SLĂVENI

„Flacăra* a publicat anul tre
cut o nota ilustrată în legătură 
cu săpăturile arheologice între
prinse pe malul Oltului, la Slă- 
veni (rn. Calafat) de către Mu- 
teul Olteniei în colaborare cu 
Institutul de arheologie al Aca
demiei R. P. Romîne.

Prin scrisoarea de față vă in
formez că aceste săpături au con
tinuat sub conducerea prof, uni
versitar D. Tudor, avînd drept 
scop scoaterea la lumină a unui 
mare și important castru roman 
(secolele II-III e.n.). Ultimele 
descoperiri sînt : curtea interi
oară a Pretoriului, curte pavată 
și cu coloane (vedeți fotografia 
de sus), și așezarea civică cu

CENTRALE ELECTRICE ACȚIONATE 
DE MAREE

„în ce măsură sînt utilizate azi 
resursele de energie ale marilor și 
oceanelor ?a

Al. ENESCU
Turnu Mâgurele

Răspunde lug. C. NAGY, 
șef de laborator la Institu
tul de energetică al Acade
miei R.P. Romîne.

Se știe că din cauza atracției 
Lunii și a Soarelui se produc va
riații ale nivelului mărilor și 
oceanelor, ca urmare a rotației 
zilnice a Pămîntului în jurul axei 
sale ; aceste variații au un carac
ter ciclic, ele repetîndu-se la in
tervale de 6 ore. Fluxul și reflu
xul — mareele, cum sînt denu
mite — pot căpăta la malurile 
oceanelor vălori foarte mari. Mă
rimea acestor variații depinde nu 
numai de poziția relativă a Pă

Centrala de la Ranca (Franța) ale cărei lucrări sînt într-un stadiu 
avansat.

vile impunătoare în care locuiau 
negustorii, familiile militarilor și 
toți cei ce urmau trupele romane 
pe teritoriile cucerite. O desco
perire interesantă o constituie sis
temul Se încălzire centrală a 
uneia din marile vile, așa-numî- 
tul hipocaust (ardere în partea 
de jos) de proporții neobișnuit de 
mari. Acest „calorifer* al vremii 
respective se baza pe circulația 
într-un spațiu rămas liber între 
temelie și dușumeaua încăperilor 
a aerului cald provenit de la un 
cuptor încălzit din afara casei.

Gh. Popilian 
muzeograf principal, Craiova

mîntului, Lunii și Soarelui, ci și 
de condițiile locale ; în mările 
interioare, variația nivelului din 
cauza fluxului și a refluxului este 
practic neglijabilă (în Marea 
Neagră, de exemplu, ea nu depă
șește 10-15 cm), în timp ce pe 
malurile Oceanului Atlantic aceas
tă variație ajunge în unele locuri 
la 10 metri.

Centrale acționate de maree se 
amenajează în golfuri cu o capa
citate mare de acumulare — gol
furi care se închid spre maire cu 
baraje cîteodată lungi de mai 
multi kilometri. în corpurile ba
rajelor se instalează și centralele 
electrice, cu turbine speciale care 
pot lucra în ambele direcții, uti- 
lizînd curentul de apa atît în 
timpul fluxului cît și în timpul 
refluxului.

în momentul de față se con
struiește o asemenea centrală la 

Rance (Franța), care va avea o 
putere instalată de 342.000 kW 
și va produce anual 820 mili
oane kWh.

Centralele de la Kulaisk și 
Lumbovsk din U.R.S.S. vor avea 
o putere asemănătoare.

Aprecierile privind potențialul 
utilizabil al acestei resurse ener
getice variază, în limite foarte 
mari, între 100-2.000 miliarde 
kWh/an. Energia mareelor nu va 
putea, totuși, juca un rol prea 
important în acoperirea necesită
ților de energie ale lumii, deba- 
rece amenajările respective nece
sită sume enorme. Contribuția lor 
la producția de energie electrică 
pe plan mondial nu va depăși 
probabil niciodată 1%.

Pentru țara noastră, din cauza 
variațiilor neînsemnate ale nive
lului Mării Negre asemenea cen
trale nu pot fi luate în consi
derare.

DE CÎND MÎNCĂM 
ZAHAR

„Ce se știe despre începuturile 
fabricării zahărului

Ilie IACOBOVICI 
lași

Acum cîteva sute de ani zahă
rul mai făcea parte dintre medi
camentele rare — se vindea în 
farmacii, cu gramul, pentru pre
supusa vindecare a unor boli.

Primii cruciați au cunoscut, 
prin anul 1100, în Siria, trestia 
de zahăr din sucul căreia se ex
trăgea ,,o miere mai dulce decît 
mierea", dar n-au avut prevede
rea s-o aducă în Europa. Abia în 
1230, după a șasea cruciadă, tres
tia de zahăr a fost adusă și cul
tivată în continentul nostru — 
mai întîi în Sicilia și apoi în 
Spania. Cu aceste plantații nu se 
îndestula însă nici consumul far
maceutic'. După descoperirea 
Americii, plantații întinse au în
ceput a fi amenajate și exploa
tate acolo, astfel că trestia de za
hăr a trecut, încet, de la consu
mul de farmacie la cel de bu
cătărie. Zahărul plantațiilor era 
adus din America în Europa, în 
stare brută și rafinat, mai întîi 
cu procedeele primitive cunoscute 
din Orient și apoi, din 1650, în 
fabricile instalate la Amsterdam 
și Dresda. în anul 1747 chimistul 
Marggraf a descoperit în rădăcina 
unor plante — mai ales a sfeclei 
—sucul de zahăr, iar în 1798 
Achard a inventat procedeul de 
fabricare a zahărului din sfeclă. 
Cîțiva ani mai tîrziu Europa 
producea 6.000 de tone de zahăr 
din sfeclă, pe an, iar în 1899 
această producție trecea de o ju
mătate de milion de tone.

în anul 1962 producția mon
dială globală de zahăr a fost de 
circa 51 miliarde tone din care 
circa 22 miliarde tone din sfeclă.

CEA MAI NORDICĂ 
GRĂDINĂ BOTANICĂ

„Aș dori să știu care e cea 
mai nordică grădină botanică din 
lume

Mioara DURA 
lași

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

Cea maii nordică grădină bota
nică din lume se află în lakutsk 
(U.R.S.S.), în regiunea ghețurilor 
veșnice. în acest oraș s-a înfiin
țat în 1962 o grădină botanică 
a cărei suprafață totală este de 
584 ha. Grădina botanică din la
kutsk posedă o colecție de peste 
4.000 de specii, soiuri și varietăți 
din cele mai diferite tipuri de 
plante: pomi fructiferi, plante 

ornamentale ierboase, arbori și 
arbuști etc.

Aici oamenii de știință exe
cută numeroase experiențe în ve
derea introducerii de noi plante 
în condițiile climatice aspre din 
tundră și studiază posibilitățile 
folosirii acestor plante în eco
nomie. Savanții cercetează cu 
atenție flora lakuției, preocupîn- 
du-se de găsirea și selecționarea 
unor plante cu importanță deco
rativă și medicinală din flora săl
batică locală. Observațiile lor 
vor servi de asemenea la rezolva
rea problemelor puse de crearea 
spațiilor verzi în extremul nord.

PE SCURT, DESPRE 
HANDBALUL 
ROMÎNE-SC '

„Doresc să cunosc începuturile 
handbalului în șapte și evoluția 
acestui sport în țara noastră”.

Petre FALKOS 
Chirnogeni, reg. Dobrogea

Răspunde DAN GÎRLEȘ- 
TEANU, cronicar sportiv.

Cu* toate că întrebarea citito
rului nostru se referă la handba
lul în 7, vom începe cu fratele 
său mai mare, handbalul în 11, 
sport care în țara noastră — ca 
în toate celelalte țări — are o 
vechime mai mare. Handbalul în 
11 a început să. se practice în 
Germania, Suedia, Danemarca, 
Cehoslovacia etc. după primul 
război mondial. în țara noastră, 
prima întîlnire de handbal, un 
joc demonstrativ între două 
echipe de elevi, este consemnată 
de un ziar din Sibiu, la 3 mai 
1922. Federația romînă de hand
bal ia ființă de-abia peste 14 ani, 
în 1936. Debutul internațional al 
handbaliștilor romîni coincide cu 
o înfrîngere din partea echipei 
Poloniei (3-7 în 1936), continuă 
cu altele în fața formațiilor Ger
maniei, Austriei și Elveției și, în 
sfîrșit, prima victorie : 10-3 cu 
S.U.A.

începuturile handbalului femi
nin în 11 sînt de dată mai re
centă. La 26 iunie 1949 echipa 
noastră susține primul joc inter
național la. Timișoara, cu repre
zentativa R. P. Ungare. Ca și 
băieții, fetele încheie partida de 
debut cu o înfrîngere : 1-4 (0-2).

Dar, în anii care urmează, atît 
echipa feminină cît și cea mas
culină încep să se afirme puter
nic în handbalul mondial, obți- 
nînd succese de prestigiu dintre 
care amintim cele două titluri de 
campioane ale lumii cucerite de 
jucătoarele noastre în 1956 și 
1960 la Campionatele mondiale 
din R. F. Germană și Olanda, 
precum și locul II ocupat de 
echipa masculină în 1959, la 
Campionatul mondial din Austria»

Și acum, despre handbalul 
„mic* — și în special despre cel 
masculin.

Handbalul în 7 a început să 
fie practicat în țara noastră prin 
anul 1950. în toamna anului 1951 
este organizată prima competiție 
oficială : Cupa Dinamo. încet, 
încet, handbalul de sală cunoaște 
o largă popularitate și începe să-l 
concureze tot mai mult pe cel 
de cîmp. Același lucru se în- 
tîmplă și în alte țări, unde hand
balul în 11 cedează din ce în ce 
mai mult teren celui în 7.

Ca urmare a condițiilor create 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră, competițiile de 
handbal înregistrează un rapid 
salt valoric. La 22 februarie 1957, 
echipa reprezentativă a R. P. 
Romîne susține prima confruntare 
internațională în fața Iugoslaviei, 
la care pierde cu 9-12 (6-6). 
De atunci și pînă la finala, celei 
de-a cincea ediții a Campionatu

lui mondial, echipa R. P. Romîne 
a participat la 50 de întîlniri in
ternaționale cîștigînd 32 de par
tide, pierzînd 14 și terminînd la 
egalitate 4 meciuri. Pentru amato
rii de statistică : în toate aceste 
întreceri jucătorii romîni au în
scris 803 puncte și au primit 640.

în palmaresul marilor victorii 
ale echipei reprezentative de 
handbal masculin în 7, la. loc de 
cinste se situează cele două par
ticipări la ultimele ediții ale 
campionatului mondial : R. F. 
Germană 1961 și R. S. Ceho
slovacă 1964, unde — de fiecare 
dată — jucătorii romîni s-au do
vedit cei mai buni din lume, cu
cerind titlul de campioni mon
diali. La ulțima ediție, după 
cum se știe, echipa R. P. Ro
mîne a susținut șase partide — 
toate încheiate cu victorii. Să 
mai amintim și titlul mondial cu
cerit de echipa feminină în 1962 
la București, precum și Cupa 
campionilor Europei, cucerită 
anul acesta de fetele de la Rapid, 
în finala de la Bratislava.

Așadar, recapitulînd, să re
amintim că din 1956 și pînă în 
prezent handbalul romînesc a cu
cerit — la campionatele mondiale 
de 11 și 7, feminine și masculine 
— 5 medalii de aur.

CITITORII
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc să co
respondeze : Gaby Mălai, elevă,. 
București, str. Maior Sonțu 8, rn. 
30 Decembrie : ilustrate ; Marian 
Dobrescu, student, București, 
Splaiul Independenței 290, bloc 
B, camera 11, rn. 16 Februarie : 
cinemai, ilustrate ; Rodica Con- 
stantinescu, elevă, Ploiești, str. 
Rahovei 10 : ilustrate ; Katalin 
Toth, elevă, Timișoara IV, str. 
Gh. Șincai 2 : ilustrate ; Mo
nica Guinea, elevă, Timișoara II, 
str. Mihai Viteazu 30 : teme di
verse ; Florin Voicu, electri
cian, Lupeni, str. Faradot 14 : 
literatură, muzică, film ; Daniel 
Bogdan, elev, Focșani, str. Karl 
Marx 20 : ilustra-te ; Liliana 
Ionuț, elevă, Moinești, str. Tudor 
Vladimirescu 309, reg. Bacău : 
ilustrate ; Amalia Beian, elevă, 
Turda, str. Barbu Lăutaru 34 A : 
literatură, teatru, filatelie, ilus
trate ; Elena Pană, studentă, 
Institutul politehnic, Galați, str. 
Romînă'* 128 : ilustrate ; Jerzy 
Jedrysik, studentă, Poznan — 
Dozynkowa 9/B, R. P. Polonă : 
turism, sport, muzică, filatelie, 
ilustrate ; Marzee Darota, Chor- 
zow II, ul. Styczynskiego 12/m. 
10, R. P. Polonă : muzică, ci
nema, filatelie (în polonă, ger
mană, rusă) ; Barbara Pojak, 
elevă, Chorzow — 6, ul. Chod- 
kicwicza 8/13, Woj Katowicw, 
lat. 17, R; P. Polonă : filatelie, 
ilustrate (în polonă, rusă, ger
mană) ; Aurelian Andronăchescu 
și Petre Stoicoi, furnaliști, Hu
nedoara, bloc 212 ap. 44 sc. C : 
teatru, ilustrate, cinema ; Mișu 
Cuirciun, lăcătuș, Hunedoara, 
str. I. Creangă, bloc T, sc. B, 
ap. 17, cam. 2 : teme diverse, 
ilustrate ; Niculescu Petru Ioan, 
student, căsuța poștală 143, 
București 1 : ilustrate ; Lazăr 
Ioan, funcționar C.F.R., Medgi
dia, Fabrica de ciment, bloc II, 
ap. 15 : teme diverse ; Nelu 
Trînca, lăcătuș mecanic C.M.l, 
ap. 2, Hunedoara : teme di
verse ; Virgil Stoian, lăcătuș 
mecanic, Ghelar, reg. Hunedoara, 
Colonia de Sus 210, et. 1, 
ap. 1 : ilustrate, literatură, film, 
muzică ușoară.



POȘTA NOASTRĂ

„Intrucît am auzit că nu toți 
caii albi se nasc... albi, aș dori 
să cunosc explicația științifică a 
acestui fenomen".

Gr. BOTEZ 
Suceava

Răspunde dr. 8. NICOLI- 
CIN, de la Consiliul Su
perior al Agriculturii.

Culoarea caâlor, ca și a tutu
ror animalelor, este dată de pig
mentul din firele de păr care 
acoperă corpul. Cînd tot părul 
de pe corp este lipsit de pigment, 
el are o culoare albă și tot 
corpul animalului va fi de cu
loare albă. De obicei, caii albi 
nu se nasc cu această culoare, la 
naștere ei avînd culoare neagră 
înspicata cu fire albe. Cu timpul, 
prin năpîrlirile care se produc 
în cursul anilor, ei se deschid 
tot mai mult la culoare, căpă- 
tînd așa-numita culoare vînătă, 
iar pînă la urmă devenind albi.

Caii albi nu trebuie confundați 
cu caii albînoși, la care pigmen
tul lipsește cu desăvîrșire, nu 
numai din firele de păr, ci și 
din piele. Caii albinoșî sînt 
foarte rari, ei se nasc fără pig
ment, au copitele albe, botul roz, 
ochii roșii și, ca toate animalele 
albinoăse, suportă greu lumina 
solară, Avînd ochii roșii, adică 

irisul fără pigment, ei suferă la 
lumină și din această cauză au 
ochii în permanență iritați.

Culoarea albă, normală, este 
mai des întîlnică la caii de rasă 
arabă, însă provine, cele mai 
deseori, din culoarea vînătă, care 
se decolorează pe măsură ce 
calul înaintează în vîrstă, astfel 
că la 8-10 ani, culoarea corpului 
este complet albă, de diferite 
nuanțe : alb mait, alb lucios, 
alb murdar, alb de nuanța por
țelanului. La acești cai însă, deși 
părul este alb, pielea este colo
rată, la fel și copitele, care au 
culoarea cenușie închisă sau 
neagră. Botul și genele sînt 
negre.

In afară de caii de culoare 
alba, proveniți din caii vineți 
prin decolorate, și afară de albi- 
noși, născuți fără pigment, există 
și cai albi din naștere, care n-au 
fost niciodată vineți, însă aceste 
cazuri sînt foarte rare. Ele se în- 
tîlnesc uneori la caii din rasa 
arabă, precum și la o rasă de 
cai din R.S. Cehoslovacă, for
mată pe baza unei rase locale 
din. Boemia, care s-a încrucișat 
cu cai de rasă spaniolă — rasa 
Kladruby. La noi în țară în- 
tîlnim culoarea albă la caii din 
rasa arabă și rasa lipițană, însă 
în general provenită din culoarea 
vînătă.

M. SUDITU, Fîntînele, rn. Mi- 
zil. Răspunzînd cererii dv am 
publicat în nr. 18 un reportaj 
de la Combinatul chimic din 
Craiova. V-a plăcut ? Adresa 
Librăriei Cartea prin poștă este 
str. Biserica Enei 16, rn. 30 De
cembrie, București, iar cea a 
Institutului de chimie „Petru 
Poni“ din Iași este Aleea Ghica 
Vodă 4 A — Iași.

în ce privește Vaticanul, acesta 
nu este un stat în accepțiunea o- 
bișnuită a cuvîntului și, ca atare, 
nu se poate vorbi de un popor 
al Vaticanului. Cu atît mai pu
țin, deci, despre vreo activitate 
industrială. Există însă o activi
tate financiară puternică, statul 
papal avînd atît o instituție ban
cară proprie cît și participații 
multiple la întreprinderi și com
binații financiare de tot soiul în 
Italia și peste granițele acestei 
țări. Vaticanul, sediul papalității, 
conducerea supremă a bisericii 
catolice, este din punct de vedere 
teritorial doar un complex de 
palate, biserici, capele etc., a- 
flate în mijlocul Romei. Vati
canul deține mari comori de 
artă plastică și arhitecturală și o 
bibliotecă celebră, cu numeroase 
piese unice în lume. El este re
ședință permanentă a papilor din 
secolul al XIV-lea. Prima ba- 
zilică la Vatican a fost însă 
ridicată de împăratul Constantin, 
cu multe secole înainte, pe locul 
unde împăratul Caligula insta
lase un circ în care, conform 
legendei, ar fi fost martirizaiți 
mulți dintre primii adepți ai 
creștinismului.

PAUL SUNCEANU, Slatina. 
Adresați-vă revistei „Filatelia" 
din București, rn. 30 Decembrie, 
str. Biserica Enei 16.

ȘTEFANI A PROTOPOPESCU, 
Slatina. Vă mulțumim pentru a- 
precieri. Ne vom strădui să ne 
îmbunătățim permanent conținu
tul și forma de prezentare.

SÂNDU NICOLAE, Titu. Spe
răm că ați primit, prin poștă, 
plicul pe care vi l-am trimis, 

astfel că acum nu vă mai lip
sește nimic. Adresa — cînd vă va 
veni rindul. Despre viața și 
opera marilor noștri pictori am 
publicat și vom mai publica.

NICOLAE AVRAM, Abrud. 
Așa cum s-a publicat, culti
varea atrotabakului se află încă 
în fază experimentală ; deci nu 
vă putem spune dacă el ya lua 
sau nu locul tutunului obișnuit, 
în orice caz nu se poate încă 
vorbi de introducerea lui în co
merț. Bineînțeles că nu va putea 
fi folosit decît cu avizul medicu
lui, deoarece există persoane că
rora, din punct de vedere me
dical, atropină le poate fi con
traindicată.

IOAN KOVÂCS, Făgăraș. 
Despre tutun s-au scris multe lu
cruri și în multe locuri, inclusiv 
în revista noastră. Pe scurt pu
tem aminti ca încă la debarcarea 
sa în „noul continent", în 1492, 
Cristofor Columb a întîlnit la 
nou-descoperiții pe care i-a luat 
drept indieni, obiceiul aspirării 
fumului unei plante pe atunci 
încă necunoscută europenilor 
— tutunul. Dar răspîndireai tu
tunului nu a început în Europa 
decît pe la 1560, cînd el a fost 
introdus la curtea Franței. Fu
matul sau prizatul tabacului au 
cunoscut perioade de cruntă per
secuție — dar pînă la urmă s-a 
răspîndit în toate țările lumii.

Adresa — cînd vă va veni 
rîndul.

ANA LUKASOVA, Praga. Vă 
mulțumim în numele nostru și 
al corespondentului nostru Aurel 
Dima din Tulcea pentru ama
bilitatea cu care v-ați oferit să-1 
ajutați în întreținerea magneto
fonului său „Tesla". I-am co
municat adresa dv.

CONSTANTIN I. GĂLBE
NUȘ, Tîmpeni, rn. Slatina. 
Adresați-vă revistelor respec
tive deoarece organele de difu
zare a presei în nici un caz nu 
posedă numere din anul trecut. 
Datele ce ni le cereți cu privire 
la Grecia antică și la Egiptul 

antic sînt incluse în manualele 
școlare de istorie antică.

EKA BOSCOVICI, Balș. Felul 
în care ți-ai petrecut vacanța a- 
rată că ai preocupări serioase, cu 
atît mai lăudabile cu cît îți 
ajuți și mama în treburile gos
podărești. Scrie-ne ce te-ar mai 
interesa pe tărîm literar și ar
tistic și ne vom strădui să te aju
tăm prin toate mijloacele care 
ne stau Ia dispoziție.

MAI MULTOR CITITORI 
CARE SE PLÎNG CĂ CEI CĂ
RORA LE TRIMIT CĂRȚI 
POȘTALE ILUSTRATE NU LE 
RĂSPUND. După cum am mai 
arătat, nu avem nici un fel 
de mijloace prin care să obligăm 
pe acei care-și publică adresa în 
rubrica noastră „Cititorii către 
cititori" să fie cel puțin politi- 
coși și să răspundă atunci cînd 
li se scrie.

MILTIADE NISTORESCU, 
Caracal ; RODICA JENESCU, 
Bacău ; SILVIA MÎHALCEA, 
Iași ; MARTA BODNAR, Ră
dăuți ; CECILIA ANASTASIE, 
Balș. Așa cum am mai anun
țat, nu publicăm adresele ar
tiștilor de peste hotare. în ce 
privește artiștii romîni de care 
întrebați le puteți scrie pe a- 
dresele teatrelor la care acti
vează.

DORINA BURLEAN, Bocșa. 
Nu există o asemenea facultate, 
ci doar o secție în cadrul Fa
cultății de comerț. Pentru toate 
lămuririle cel mai bine este să 
vă adresați Institutului de știin
țe economice „V. I. Lenin" din 
București, Piața M. Eminescu 
nr. 6, raionul 30 Decembrie, sau 
Ministerului Comerțului Exterior, 
bd. Republicii 14, București.

V. SILVIAN
I. Tăianu, Brașov ; Gh. Ru

mega, Peciu' Nou ; Dan Vintilă, 
Mediaș; Ion Cazacu, Su
ceava ; Radu Ciontea, Toplița 
— vi s-a răspuns prin poștă.

1) 3+2 tuburi electronice
2) Schimbător de lungimi de unde sistem claviatură
3) 3 game de unde (UL, UM, US)
4) Indicator optic de acord
5) Difuzor circular de 2, 5 V A
6) Tensiuni de alimentare : 110 v, 120 v ți 220 v
7) Dimensiuni : 516x285x310 mm
7) Greutatea : 12 kg

Un produs 
ol uzinelor



Fotografiile alăturate 
vă sugerează linia mo
dernă a rochiei de vară, 
așa cum o anunță crea
țiile Fabricii de confec
ții și tricotaje - Bucu
rești. Precum se vede, 
rochia 1964 e foarte 
simplă, în generai fără 
mîneci, cu fusta dreaptă 
sau ușor evazată, de 
preferință cu un mic 
decolteu rotund. Tăiată 
în talie sau nu, ea se 
poartă cu un cordon 
înnodat lejer care preci
zează talia și folosește 
un mic paspoal la de
colteu și mîneci. Mate
rialele preferate sînt 
(așa cum ne indică' 
aceste cîteva modele) 
cotonul satinat și popli- 
nul imprimat în tonuri 
discrete, fine. Marile 
imprimeuri florale au 
dispărut, în locul lor 
purtîndu-se desenele 
geometrice sau impri- 
meurile cu desene vagi, 
topite în culoare. Pă
lăria de pai a reintrat 
pe deplin în drepturi: 
ferindu-ne de agresivi
tatea razelor solare, ea 
completează totodată în 
mod elegant ținuta ves
timentară.

Fotografii do 
Elena GHE»Ă
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0 Formația folclorică a studenților 
romîni, care a participat la Festivalul 
de folclor al asociațiilor studențești 
din țările balcanice și din regiunea 
Mediteranei răsăritene, desfășurat la 
Levadia (Grecia), a obținut un fru
mos succes.
0 în Comisia a IlI-a a Conferinței 
pentru comerț șl dezvoltare de la 
Geneva a fost adoptată prima hotă- 
rîre de fond din cadrul conferinței. 
Este vorba de propunerea Inițiată de 
delegația romînă, căreia 1 s-au ală
turat în calitate de coautori Indo
nezia, R.A.U. șl Tanganyika, propu
nere care se referă la livrarea de 
echipament industrial pe credit ram
bursabil prin cote-părți din producția 
obținută cu ajutorul acestuia sau 
prin alte produse de export ale sta
telor în curs de dezvoltare. în foto
grafie : aspect din timpul lucrărilor 
uneia din comisiile Conferinței penr 
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva.
FI Datorită unei surpări de teren, 
muntele Darlvorz din Tadjikistan s-a 
dizlocat și, prăbușindu-se, a barat 
rîul Zeravșan, formînd un lac. Prin 
crearea unul canal artificial, apele 
lacului’ care amenințau să inunde o- 
rașul Samarkand șl alte suprafețe de 
teren au început să scadă. în foto
grafie : lucrările de construcție a ca
nalului.
H în cadrul „Anului bunei sănă
tăți", locuitorii capitalei finlandeze 
au pornit într-o plimbare în masă la 
aer liber, în frunte cu primarul ora
șului și cu alte personalități. în a- 
ceastă campanie, Helsinki a chemat 
la întrecere alte șase orașe finlan
deze.
0 Aspect din timpul primei curse 
a mezoscafului construit de Jacques 
Piccard pentru plimbări turistice în 
adîncurile lacului Leman. în dreptul 
fiecărui fotoliu — mobil — se află fe- 
răstruici care permit să se vadă flora 
și fauna lacului.
0 După ce au efectuat timp de mai 
multe zile un marș spre Montevideo 
pentru a prezenta Parlamentului ce
rerile lor cu privire la efectuarea 
unei reforme agrare eficiente, dele
gații țăranilor din regiunile de nord 
ale Uruguayului nu și-au putut atin
ge scopul, fiind împiedicați să pă
trundă în incinta Parlamentului. Pen
tru a împrăștia pe țăranii care au 
rămas în fața clădirii zl și noapte, 
poliția a deschis focul uclgînd cîțiva 
dintre ei.

FLACĂRA. Redacția: București) Piața Sctntelll, raionul 30 Decembrie.
Căsuța poștală 3507, Of. 83. Telefon 17.60.10— int. 1744.
ABONAMENTE la toate oliciile poștale, la factorii poștali șl difuzorli voluntari din 
Întreprinderi șl instituții.
TARIF DE ABONAMENTE : 8 luni — 26 lei; 6 luni —52 lei; un an — 104 lei.
PREȚUL REVISTEI : 2 LEI.
TIPARUL executat la Combinatul poligrafic „Casa Sctntell".
MACHETA: Ion Vulpescu.

| 41.505|



țesături 
mătase

O mare varietate de 
imprimate dip relon
și bumbac - în modele și cu 
lori moderne —vă oferă ma 
gazinele în

UNA MAI-LUNA IMPRIMEURILOR


