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da Eugen FRUNZĂ

Aspect obișnuit de Ia centrul de afișare nr. 2 din raionul 
V. I. Lenin din Capitală unde, zilnic, sute de cetățeni con
trolează dacă sini înscriși pe listele de alegători.

Un bilanț al întâlnirilor ce se desfășoară 
cu prilejul apropiatelor alegeri ne-ar con
duce, desigur, la cifre impresionante. Nu 
sînt în măsură să-l alcătuiesc. Dar multi- 
filicînd pe scară națională cele 2-3 întâlniri 
a care eu însumi am luat parte și confrun- 

tându-le cu știrile ce apar zilnic în presă, 
ajung la concluzia că numărul participanți- 
lor nu poate fi decît de ordinul milioanelor.

Campania electorală, cu conținutul ei 
atât de concret, mobilizează virtualmente 
întregul popor. Ea ridică la un nivel și mai 
înalt conștiința cetățenească. Ea stimulează 
dreapta cumpănire a lucrurilor, gîndul ce 
măsoară prezentul și prevede viitorul. Este 
vorba, în fapt, de o uriașă dezbatere pu
blică asupra drumului străbătut și de stră
bătut. Se limpezesc țelurile majore, se aleg 
mijloacele potrivite cu aceste țeluri. Stă- 
pînii țării discută și stabilesc propria lor 
devenire. Este și aceasta o mărturie a de
mocratismului profund ce caracterizează 
viața societății noastre.

De curînd mi-a căzut sub ochi un mal
dăr de scrisori sosite, dimineața, la o re
dacție. Autorii lor sînt foarte diferiți : unii 
trecuți prin ierarhia școlilor, alții cu mai 
modestă pregătire și mișcînd cu oarecare 
sfială creionul pe hîrtie. Dar ceea ce m-a 
cucerit, de la bun început, răsfoind scriso
rile, e referirea concretă la faptele și re
alizările acestor ani. Totul e înregistrat și 
judecat cu responsabilitate. Aș zice că ar
gumentele în sprijinirea politicii partidului 
nu sînt scrise pe hîrtie, ci de-a dreptul în 
beton și metal, în zidurile noilor cartiere. 

în asfaltul magistralelor, în stâlpii de înalt 
tensiune. Vorbind despre alegeri, oamen 
țin să releve cu mîndrie rezultatele obținut 
pînă acum. Ei laudă nu numai realizării 
fundamentale în industrie, agricultură, cui 
tură, care stârnesc admirație și peste he 
tare - dar și rodul bogat al activității Io 
cotidiene, circumscrise la dimensiunile uni 
raion sau al unui sat oarecare.

lată cîteva rînduri expediate din com. M 
hai Viteazu, raionul Istria :

„în ultimii ani în comuna noastră au foi 
fiietruite toate drumurile principale. Am tra 
umină electrică la 300 de case, 190 cete 

țeni și-au cumpărat aparate de radio și 5 
televizoare. S-au plantat de-a lungul stră 
zilor peste 900 de pomi ornamentali și fruc 
tiferi. Avem și dispensar nou".

Intr-o scrisoare din comuna Cenad, re 
giunea Banat, se spune :

„Așezarea s-a îmbogățit cu iluminat flua 
rescent, cu străzi bine întreținute, cu 3.60i 
m p trotuar asfaltat, cu cinematograf < 
grădină de vară, cu noi unități comerciale 
cămin cultural, localuri de școală moden 
renovate, cu 12 fîntîni arteziene și înci 
multe altele".

Toate scrisorile pe care le-am citit con 
țin asemenea date, însoțite de gînduri te 
meinice, serioase. Toate discuțiile ce s< 
poartă acum în atâtea zeci și sute de adu 
nări sînt străbătute de satisfacția împlini 
rii și de certitudinea viitorului. Sînt ade 
vărate manifeste electorale conceputi 
de masele largi ale poporului și adresati 
propriei lor conștiințe

Consiliul regional al F.D.P.-Brașov a editat intr-un tiraj de masă o serit 
de broșuri și pliante care înfățișează transformările ce au avut loc în ani: 
de democrație populară în orașele și raioanele regiunii Brașov. „Dom 
decenii de viață nouă în regiunea Brașov", „Alegerile de ieri și azi" 
„Raionul Agnita", „Raionul Tg. Secuiesc", „Raionul Sf. Gheorghe — îr 
cifre și fapte", pliantul „Din viața nouă a satelor regiunii Brașov" sînt 
doar cîteva titluri din numeroasele materiale tipărite care sînt consul
tate cu interes de miile de cetățeni din regiune.

Pe șantierul de construcție a Combinatului de îngrășăminte chimice de la 
Tumu-Măgurele, harnicii constructori, antrenați în întrecerea socialistă, au 
reușit ca, o data cu încheierea unor lucrări de construcții, să monteze și o 
mare parte din utilajele tehnologice. Astfel, în prezent, printre alte 
realizări, la secția de acid fosforic lucrările de construcții sînt efectuate 
în proporție de 95 la sută și s-au montat peste 60 la sută din utilajele 
tehnologice ; la secția de îngrășăminte complexe s-au montat aproape 40 ia 
sută din utilaje etc.



Academicianul Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic din 
Iași, a_ fost propus candidat al F.D.P. în Marea Adunare Națională, cir
cumscripția electorală rir. 6 Bîrlad-vest. în fotografie : acad. Cristofor 
Simionescu cu colaboratorii, în laboratorul de cercetări în domeniul chimiei 
macromoleculare.

Maistrul Gh. Achimcscu de la secția a doua mecanică a uzinei „Semănătoarea44 se numără de 
multă vreme printre fruntașii întreprinderii. Lună de lună, secția în care lucrează depășește planul 
în medie cu 25 la sută. Recent, maistrul Gh. Achimescu a fost propus candidat ăl F<D.r. în 
Marea Adunare Națională, circumscripția electorală nr. 34 Giulești din Capitală. In fotografie : 
maistrul Gh. Achimescu în mijlocul cîtorva tineri de a căror calificare se ocupă cu mult spirit 
de răspundere.

Mecanicul de locomo- 
tivă Gyulai Konrad lu- 
liu de la depoul C.F.R.- 
Simeria, regiunea Hu
nedoara, a fost propus 
candidat al F.D.P. 
pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adu
nare Națională în cir
cumscripția electorală 
nr. 15 Teiuș. Eviden
țiat în întrecerea so
cialistă pe depou, me
canicul Gyulai Konrad 
luliu a realizat în anul 
1964 economii la com
bustibil convențional în 
valoare de 66.800 lei.

Cartea a devenit un 
bun prieten al oame
nilor muncii de la 
sate. în acest sens stă 
mărturie fondul de cărți 
al bibliotecilor sătești 
care crește în fiecare 
an cu 2.000.000 volume. 
Luna februarie e în
chinată cărții la sate. 
Ea prilejuiește diverse 
manifestări culturale, 
cum sînt seri literare, 
recenzii, concursuri, 
simpozioane, procese 
literare. în fotografie : 
la depozitul de cărți 
al întreprinderii co
merciale interraionale 
București, se aleg cărți 
cerute de librăriile din 
comunele Bolintin Vale 
și Chitila.

Așa se întîmplă uneori. Mai sfioși la începutul întîlnirii cu candidatul lor, alegătorii devin treptat 
volubili. în holul Școlii elementare nr. 3 din București, cetățenii îi amintesc candidatei lor 
Cornelia Agapian (circumscripția electorală orășenească nr. 38 din Capitală) cîteva dintre sugestiile 
și propunerile făcute cu prilejul întîlnirii avute : să fie pavată Intrarea Liteni ; să se prelun
gească termenul de funcționare a depozitului de lemne din str. Dr. Felix pînă la 1 aprilie 1965 
(conform normelor, acest depozit — fiind sezonier — urma să fie închis Ia 1 martie) ; să se 
urgenteze reparațiile Ia un imobil din str. Dr. Felix ș.a.

*
într-una din sălile noii clădiri a Căminului cultural din comuna Popești-Leordeni, regiunea Bucu
rești, funcționează Casa alegătorului, unde locuitorii comunei găsesc un bogat material infor
mativ asupra realizărilor din regiune, înfăptuite în ultimii ani.



memento
• Orchestra simfonică a Cinema

tografiei, împreună cu doi inter- 
preți-oaspeți : Mladen lagust, diri
jor din R.S.F. Iugoslavia și Eduard 
Graci, violonist din Uniunea So
vietică (Brahms — Simfonia I ; 
Șostakovici — Concertul pentru 
vioară și orchestră ; Wagner — 
Uvertura la opera „Tannhauser**).  
Duminică, 21 februarie ' — sala 
Ateneului R. P. Române.

• Un disc antologic de 30 cm 
diametru pentru 40 de ani de 
carieră artistică, pare mic. Păcat 
că încă nu există dimensiuni mai 
mari, deoarece e vorba de o voce 
mare, de o carieră prestigioasă, 
de un artist român care ne-a pur
tat faima peste hotare, de un ta
lent neobișnuit. „Arii din opere"
(ECE-0150) cuprinde zece nemuri
toare arii (Paiațe, Carmen, Lakmâ, 
Faust, Rigoletto, Tannhauser etc.) 
interpretate de Petre Ștefănescu- 
Goangă.

• Christianne Castelli (soprană 
din Franța) „implicată" în două 
crime sentimentale : „Tosca" de 
Puccini (sîmbătă seara) și „Bal 
mascat**  de Verdi (miercuri) — 
Teatrul de operă și balet din 
București.
• Iosif Conta pregătește un con

cert inedit: o primă audiție de Tibe-

riu Olah — „Coloana fără sfîrșit", 
variațiuni pentru orchestră sim
fonică, lucrare dedicată memoriei 
sculptorului Constantin Brâncuși. 
între Passacaglia de Anton Webern 
și Preludiul la „Parsifal" de Wag
ner, Sanda Bobescu va înfrunta di
ficultățile „Variațiunilor simfonice 
pentru pian și orchestră" de C6- 
sar Franck (Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, joi, 24 II, sala 
Radio televiziunii).
• Cvartetul de coarde „Muzica" 

(George Hamza, Constantin Cos
tache, Constantin Buică și Cătălin 
Ilea) se află într-un turneu pe 
meleaguri moldovene : Focșani, 
Onești, Bacău, P. Neamț, Roman.
• între 22 II și 15 III, se des

fășoară la Varșovia al VII-lea

Concurs internațional de interpre
tare dedicat creației lui Frddâric 
Chopin, Anul acesta participă 
77 de concurenți ; vom afla în 
curînd numele tinerilor virtuozi
consacrați de prestigiul premiilor 
acestei tradiționale întreceri ar
tistice.

MUZICĂ

DUMINICĂ, 21 FEBRUARIE : 
Stenograme și caricaturi. Evocarea 
moravurilor parlamentare de odini
oară. Caricaturist — Neagu Rădu- 
lescu (ora 19.35) • Opera „Turan- 
dot“ de Puccini. Ultima lucrare a 
marelui compozitor italian. Ultima 
dintr-o serie de transmisiuni de la 
Timișoara( ora 20.00).

LUNI, 22 FEBRUARIE : Trans
misiune muzicală de la Riga (ora 
19.50) • Filmul românesc „Setea". 
Una din cele mai bune producții 
ale studioului „București" (ora 
20.30).

MARȚI, 23 FEBRUARIE : Meci 
de handbal masculin în cadrul

TELEVIZIUNE

Cupei campionilor europeni între 
Dinamo și R.I.K. GSteborg (ora 
19.00) • „Drama ciocîrliei". Film 
maghiar cu subiectul ușor desuet, 
dar cu o excelentă creație a ac
torului Antal Pager, distins la ulti
mul festival de la Cannes cu pre
miul pentru cea mai bună inter
pretare masculină (ora 20.30).

JOI, 25 FEBRUARIE : Clubul 
tinereții. Politețea, bunul gust și 
conduita exterioară sînt temele e- 
misiunii (ora 19.35) • Umor ro
mânesc pe peliculă. Comicii vestiți 
ai ecranului sînt de astă dată Tă- 
nase, Stroe și Vasilache și alții 
(ora 20.55). Magda lanculascu

VINERI, 26 FEBRUARIE : Ca
leidoscopul lui Așchiuță (ora 19.10) 
• Arii din opere cu Magda lancu- 
lescu, lolanda Mărculescu, Octav 
Enigărescu, Valentin Teodorian etc. 
(ora 21.20).

SÎMBĂTĂ, 27 FEBRUARIE : 
Cercul magic. înregistrarea pe pe
liculă a unui spectacol de circ din 
Franța, cu numere, bineînțeles, 
senzaționale... (ora 20.15) • „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" de 
I./ L. Caragiale. Interpreți : Al. 
Giugaru și Gr. Vasiliu-Birlic (ora 
21.15) • Emisiune muzical-coregra- 
fică. A se încerca, în ciuda titlu
lui teribil de laconic (ora 21.55).

• Aproape simultan cu romanul 
Lina și cu un masiv volum de 
versuri în limba maghiară (Versek, 
E.P.L., 532 pag.), librăriile aduc 
cititorilor alte prețioase opere ale 
maestrului Tudor Arghezi. E vorba 
de volumul VI al seriei de Scrieri, 
incluzînd într-o secțiune cunoscuta 
Ce-ai cu mine, vîntule ?, iar în 
cealaltă subintitulată Printre psalmi, 
psalmii scrisi de poet în cei 
aproape 70 de ani de activitate li
terară. Apărute într-o excelentă 
formulă grafică, sub directa su
praveghere a autorului și împodo
bite cu desenele lui, Scrierile ar
gheziene constituie, la fiecare îm

bogățire a lor cu un nou volum, 
un eveniment ce depășește în 
substanța și semnificațiile lui, ca
drul strict editorial. E înlesnirea 
unui nou și fundamental con
tact cu poezia.

• Citiți densa și admirabila mo
nografie a lui Al. Piru despre Li- 
viu Rebreanu. E cea mai complexă 
valorificare a acestui scriitor din 
cîte s-au făcut (Editura tineretu
lui).
• I. Massoff și R. Tănase — Ta

nase. O bună evocare literară a 
vieții și activității memorabile a 

popularului actor Constantin Tă
nase (1880-1945).

• Sorin Ciulii și Mihai Tunaru — 
Corturi în Pamir. Un alt punct, 
bine fixat, în cadrul colecției In 
jurul lumii.

• Ștefan Luchian — album bine 
alcătuit, cu reproduceri după ope-

CÂRTEA 

rele reprezentative și în general 
fidele originalului. Prefață de Mir
cea Popescu. Apare în limbile 
română, engleză, franceză, ger
mană, rusă.

•Jesus Lopez Pacheco — Dra
goste interzisă. Traducătorul Ti- 
beriu Utan ne relevă un mare liric 
spaniol.

• Marieta Nicolae — Fizico-chi- 
mia proceselor fotografice. O nime
rită introducere în tainele fotogra
fiei științifice.

• Dicționarul științelor so
ciale (A Dictionary of the Social 

Sciences) apărut de curînd sub 
auspiciile UNESCO, conține o mie 
de definiții din domeniul științe
lor sociale, operă a 275 specialiști 
englezi și americani.

• Premiul Maryse Bastiâ, desti
nat să încoroneze o opera închi
nată curajului feminin, a fost atri
buit lui Simone Saint-Clair pen
tru cartea ei Ravensbruck. 
Apărută în 1945, lucrarea a fost 
reeditată cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a lichidării lagărelor de 
concentrare naziste și relatează 
chinurile indescriptibile suferite de 
femeile din sus-numitul lagăr.

Horia Lovinescu

MOARTEA UNUI ARTIST de 
Horia Lovinescu. „N-aveți un bi
let în plus ?" la o admirabilă 
piesă. Publicul are dreptate (Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
— sala Studio).

BRITANNICUS de Racine. No
tabilă acțiune de difuzare a va
lorilor culturale universale. De 
semnalat prezența scenică a lui 
Ion Onescu (Teatrul Național din 
Iași).

COPIII SOARELUI de Gorki. 
Reluarea unui spectacol ce a pri
lejuit multe discuții în ceea ce 
privește atmosfera și concepția

(Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra").

DRUMUL PIPERULUI de Cos- 
tel Popovici. Investigațiile geo
grafice ale lui Magellan povestite 
pentru uzul școlarilor în sala nouă 
a Teatrului „Țăndărică".

FII CUMINTE, CRISTOFOR ! 
de Aurel Baranga. Cea mai spi
rituală dintre punerile în scenă 
ale comediei lui Aurel Baranga, 
realizată cu un grup de tineri de 
către regizorul Cornel Todea. 
Creații cu totul remarcabile : 
Ileana Stana Ionescu, Ștefan Ra- 
dog și Virgil Ogășanu (Teatrul 
de stat din Piatra Neamț).

UN VIS VESEL de S. Mihal- 
kov. Mai aproape de ceea ce tre
buie să fie un spectacol pentru 
copii (ținînd seama de eșecul cu 
„Harap Alb"). Regia : Raul Ser
rano. Decoruri Adina Reich (Tea
trul „Ion Creangă").

ANNA CHRISTIE. Un grup de 
tineri entuziaști joacă o dificilă 
piesă de O’Neill fstudioul Insti
tutului de artă teatrală și cine
matografică).

FRANK AL V-LEA. Una din 
cele mai interesante piese ale lui 
Diirrenmatt (Teatrul evreiesc de 
stat).

TEATRU

• Opt selecțiuni din „Prințesa 
circului" de Imre Kâlmăn (ECD- 
1081). Un disc amuzant, vesel ca 
la operetă, melancolic ca la ope
retă, muzical ca la operetă. Prin
țesa circului = Cleopatra Melido- 
neanu, Mister X (nu mai e nici 
un mister) = Ion Dacian.

• în sfîrșit avem și „Discoteca 
pentru toți". O idee excelentă, în
cepută excelent cu „Ciobănașul" și 
„Olteneasca" de Paul Constanti- 

DISCURI

nescu și „9zbuc“ (Tarantella din 
suita „Prin munții Apuseni") de 
Marțian Negrea. Uram „Discotecii 
pentru toți" să apară ca și „Bi
blioteca pentru toți" (la început)... 
săptămînal.

• Se pare că așa va fi : A apă
rut și „Discoteca pentru toți" 
nr. 2. Cuprinde „Ciacona" din 
Partita nr. 2 în re minor pentru 
vioară solo de Johann Sebastian 
Bach. Cîntă Henryk Szeryng. 

• Iată și „Discoteca pentru toți" 
nr. 3. ^„Eine kleine Nachtmusik" 
(„Mica serenadă") de W. A. Mo
zart. Cîntă „Orchestra de cameră", 
după cum e indicat pe disc sau 
„Orchestra de coarde", după cum 
e indicat pe mapă (fără să se spe
cifice care anume), dirijată de Mir
cea Cristescu (după cum e indicat 
și pe mapă și pe disc). Așteptăm 
cu încredere următoarele apariții 
(cu mapă și cu disc) din „Disco
teca pentru toți".

SĂRUTUL, noul film românesc 
— a doua săptămînă pe ecranele 
bucureștene. Scenaristul — roman
cierul Al. Ivan Ghilia — și re
gizorul Lucian Bratu au adus pe 
ecran o poveste dramatică despre 
povara unor grele amintiri din 
timpul războiului. Static într-o 
oarecare măsură, filmul reușește 
totuși să trezească interes prin son
dajul psihologic, destul de bine 
condus, în universul lăuntric al 
eroinei, Saveta (Grațiela Albini).

UN ENORIAȘ CIUDAT, film 
francez. Principala atracție : Bour- 
vil, în rolul unui enoriaș speciali
zat în jefuirea cutiei milelor din 
biserici. Un umor subtil, specific 
francez, o acțiune plină de peri
peții, antrenantă. Regizor și scena
rist (după romanul „Deo gratias" 

de Michel Servin) : Jean-Pierre 
Mocky.

MICUL PESCAR, un film dra
matic, realizat în spiritul bunelor 
tradiții ale școlii japoneze de film ; 
NEVASTA NR. 13, o nouă co
medie din Republica Arabă Unită, 
despre emanciparea femeii — iată 
două titluri de filme dintre cele 
programate a fi proiectate în cu
rînd pe ecranele noastre. Dintre

CINEMA 

filmele a căror premieră, de mult 
anunțată, s-a lăsat așteptată, TO
VARĂȘII, realizat de Mario Moni- 
celli se impune cu precădere.

CINE-I CRIMINALUL ?, bun 
film sovietic, cu acțiune palpi
tantă continuă să „țină afișul" ci
nematografului „Patria". Un bun 
și simpatic interpret : Aleksandr 
Demianenko (Andrei).

• Sînt programate zilele aces
tea pe ecrane, în reluare sau 
în premieră, cîteva documentare 
ale studioului „Al. Sahia" și scurt- 
metraje ale studioului „București", 
dintre care semnalăm : Ciucurencu 
(regia : Erich Nussbaum), Cetățile 
chimiei (regia : Lupu Mihăiță), 
Coroana sfarîmată (regia : Mircea 
Popescu), Pe drumul Taliei (re

gia : Mihai lacob), Rădăcini (re
gia : Mirel Ilieșiu), Un artist 
acuză o lume (regia : Nina Behar), 
Politică... cu delicatese (regia : H. 
Boroș).

• Putem vedea sau revedea pe 
ecranele noastre cîțiva cunoscuți 
actori ai ecranului mondial : Bri
gitte Bardot (VIAȚA PARTICU
LARĂ), Marina Vlădy (CLIMATE), 
Gârard Philipe și Danielle Darrieux 
(ROȘU ȘI NEGRU), Heinz RGh- 
mann (JUDECĂTORUL DE MI
NORI), John Wayne (HATA- 
RI), Jean-Paul Belmondo (CAR
TOUCHE), Gene Kelly (CÎNTÎND 
ÎN PLOAIE), Vera Marețkaia 
(VIAȚĂ UȘOARĂ), Elvis Presley 
(VESELIE LA ACAPULCO). Marina Vlady

Nota. Redacția nu-șî asumă răspunderea pentru eventuale 
modificări de ultim moment în programarea spectacolelor.



Călătorie 
noua 

(11) I

PEISAJUL CONTEMPORAN 

AL PATRIEI NOASTRE

ORAȘE k 
DOBROGENE

de 
Corneliu LEU

Noua gara a orașului Constanfa 
este legată de centrul orașului 
printr-o arteră dreaptă, străjuită 
de modeme blocuri.

Ca dobrogean, nu pot să uit poe
zia caselor acoperite cu olană, poe
zia acelor case mici, fără o geo
metrie precisă, a căror existență pă
rea mai mult vegetală, în simbioza 
cu lichenii palizi și mușchiul ca o 
catifea clorofilizată.

Sub lumina aceea orbitoare, mul
tiplicată de marile oglinzi ale ape
lor, scăpărată de cristalele nisipului 
și albită pînă la incandescență de 
creta dealurilor, se conturau Manga- 
lii și Medgidii și Babadaguri și Cer- 
navode monocrome, moțăind mîngî- 
iate de prafurile Balcanilor.

Doar Constanța avea un cartier cu 
adevărat european în partea sa pe
ninsulară — acolo unde existaseră 
orășeni și civilizație de mai bine de 
două mii de ani. încolo, olana, fru
moasa olană, olana care știe să tră
iască în sensul de a prinde urmele 
anilor, a iernilor furibunde și a ve
rilor sărate, de a îmbătrîni, de a 
se fana, ea împărățea.

Și, dacă stai să te gîndești bine, 
poate că ea, olana, mai există și 
acuma. Te obseda atunci doar pen
tru faptul că prea-ți ieșea în evi
dență. Casele joase, casele piperni
cite din care n-aveai ce remarca 

în afară de olana care le acope
rea. Aveau poezia lor, nu retractez. 
Era însă o poezie melancolică, de 
o autumnală lipsă de perspectivă.

Astăzi olana dispare. Cu toate 
că nu cred să se fi renunțat la ea 
ca material de construcție. Dar 
dispare din cadrul perspectivei noas
tre. Nu mai avem cum s-o vedem 
la dimensiunile pe care le-au căpă
tat orașele.

îmi amintesc : era în Constanța 
o imensă vale circulară care ocolea 
golful portului. Cînd veneai de de
parte, de pe mare, deasupra maca
ralelor și trenurilor, clădirilor, cis
ternelor, elevatoarelor, docurilor și 
stivelor de cherestea ale portului, ea 
îți apărea impozantă și-o bănuiai o 
inspirată construcție în trepte, pre- 
fațînd un oraș maiestuos. Cînd te 
apropiai, începeai să distingi faliile 
galbene ale argilei și rîpele cu nisip 
roșu, dar maiestuosul oraș era o în
grămădire de case mărunte și o plan
tație spontană de oțetari cu frunza 
amărui mirositoare.

Și astăzi pentru cel venit de pe 
mare imaginea din larg este aceeași. 
O măreață panoramă portuară, de
asupra căreia se ridică orașul. Ace

eași, numai că deziluzia nu mai 
există. Pe măsură ce te apropii, 
bănuiala depărtărilor devine fapt 
real. Deasupra falezei, pe care au 
apărut șosele și evocatoare vestigii 
ale cetății antice, ca niște mari pă
sări albe așezate în semicerc, se 
ridică construcțiile de beton și 
sticlă, de pastel și linie ascensivă, 
ale unuia dintre bulevardele ce geo- 
metrizează orașul, ordonîndu-i pla
nurile, dîndu-i măreție și simbol în 
deschiderea largă pe care o capătă 
asupra mării.

Orașul a devenit într-adevăr mo
dern. Dimensiunile lui mari — înăl
țimea, lărgimea — frumusețea curbe
lor arhitectonice care urmăresc și 
încadrează malurile dăltuite de ape, 
sentimentul de civilizație îndestulată 
pe care îl trăiești datorită marilor 
magazine, restaurantelor, sălilor mo
derne de cinematograf, acela de cul
tură datorat clădirilor masive ale 
școlilor și institutelor ridicate în anii 
aceștia, parcul acela plin de ciudă
țenii în care, în loc de arbori, sînt 
plantați stîlpi de beton sau de me
tal pe care cresc amfore, capiteluri,

(Continuare în pag. 6) 
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Complexul studențesc din lași. Vedere nocturnă.

stele, frontoane sau statui elegante 
ale străvechii culturi ce caracteri
zează aceste locuri — toate acestea 
se unesc într-un tot încîntător ce stă 
cu cinste și demnitate sub lumina atît 
de generoasă a mării și a Dobrogei.

Da, ne obișnuisem ca această lu
mină să rimeze numai cu străzi în
guste și case strîmbe, și ni se părea 
frumos chiar și așa peisajul. Acum 
Mangaliile ne apar dantelate într-o 
arhitectură precisă, modernă, și care 
a știut să nu ocolească poezia. Med- 
gidiile și Cemavodele au căpătat di
mensiunile unei mari industrii, Tul- 
cea, după ce cotești spre Dunăre, îți 
apare ca un miraj alb coborînd în 
trepte spre bătrînul fluviu.

Și ceea ce este lucrul cel mai fru
mos e dialectica legătură ce apare 
tot mai evidentă între ceea ce au 
făcut cîndva aici marile civilizații 
ale antichității și ceea ce facem noi. 
E fapt cunoscut astăzi că, în Con
stanța, pe măsură ce cresc marile bu
levarde ale orașului socialist, apar, 
ies la iveală, și bogatele construcții 
ale cetății antice. Interdependența 
care se creează între aceste două 
frumuseți ale orașului nu e întîm- 
plătoare. Ea devine simbolul acestei 
epoci care scoate la iveală toc ce a 
reușit și tot ce reușește să facă omul 
mai frumos în slujba lui și a seme
nilor lui. Privești orașul de azi, 
cum se înalță, și capeți acea cer
titudine că trăiești într-o epocă ce 
știe să pună în valoare totul —de 
la frumusețile străvechi ale acestor 
pămînturi, pînă la cele mai noi 
forțe creatoare ale contemporanilor.

MEDGIDIA, 
2 MINUTE!

Trenurile care aleargă între Du
năre și Mare se opresc un minut 
sau două la Medgidia. Și aceasta 
de multe zeci de ani — din ziua 
cînd s-a dat în funcțiune calea fe
rată care leagă Cernavoda de Con
stanța. în această privință nu s-a 
modificat nimic. S-a schimbat însă 
altceva. Din fuga acceleratului că
lătorul care trece acum prin fața 
orașului nu se mai întîlnește cu în
fățișarea anacronică a unui tîrg 
oriental. Desfășurată în evantai, ca 
o uriașă coadă de păun, Medgidia, 
cu noile ei construcții, cu fabricile 
care-și profilează coșurile înalte pe 
cerul de azur al Dobrogei, con
stituie o surpriză.

Medgidia are azi aproape 3C.000 
de locuitori (în urmă cu douăzeci de 
ani, abia vreo 9.000 !). Parte din ei 
lucrează într-una din cele mai mari 
fabricii de ciment din țară. Alții, în
tr-o modernă uzină metalurgică — 
I.M.U.M. (piese de schimb pentru 
tractoare, remorci-auto, oțel electric 
etc.), la o fabrică de tuburi de ba
zalt pentru canalizări, la una de 
brînzeturi (cunoscutul cașcaval de 
Dobrogea) sau în industria morări- 
tului. Pentru ei s-au construit pînă 
la ora asta 93 de blocuri cu 1.750 de 
apartamente. Construcția continuă t 
în fiecare an încă 150-200 de apar
tamente. O dată cu aceasta, maga
zine modeme, săli de spectacol, 
școli.

Ce se putea vizita pe vremuri la 
Medgidia ? Singurul obiectiv „turis
tic* era o moschee uitată de pe 
vremea ocupației turcești și mina
retul ei — o uriașă luminare de 
piatră îndreptată spre împărăția iui 
Alah. Altceva nimic. N-a existat o 
sală de teatru, un muzeu, o biblio
tecă ; unicul lăcaș de cultură și 
odihnă era un cinematograf ce-și 
avea sediul într-o magherniță. Locu
rile de întîlnire pentru tineri și 
vîrstnici erau cele 12 cîrciumi și 
8 cafenele.

Salt peste ani. Tineretului îi stă 
azi la dispoziție o casă de cultură 
raională; există un cinematograf 
nou, modern, cu 500 de locuri ; an
sambluri teatrale cunoscute fac es
cală aici; o bibliotecă centrală cu 
peste 100.000 de volume (17.000 de 
cititori în 1964).

Evenimentul cultural cel mai nou 
— mîndria localnicilor — este însă 
altul : la Medgidia, s-a deschis re
cent un muzeu de artă. Pictură, 
sculptură și gravură contemporană. 
Cui i-ar fi trecut prin minte pe vre
mea burgheziei să deschidă aici, în 
tîrgul care-și justifica copios arhaica 
denumire de Carasu Pazarî (Tîrsrul 
Apei Negre), o pinacotecă ? în plus 
cine se gîndea că pinacoteca ar inte
resa pe cineva ? Și iată că astăzi ele
vii școlilor medii și de cultură ge
nerală (numărul lor e acum cît era 
pe vremuri jumătate din populația 
tîrgului), muncitorii din întreprinde
rile orașului, viticultorii de la Mur- 
fatlar — vecini cu orașul — săteni 
din jurul Medgidiei, sute și sute de 
oameni, vin la muzeu, admiră pic
turi și sculpturi, se familiarizează 
cu arta.

în adunările pentru propunerile de 
candidați ai F.D.P. pentru apropia
tele alegeri, cetățenii orașului și-au 
făcut un bilanț al realizărilor din 
ultimii ani. Sînt în acest bilanț cî- 
teva date și cifre ce merită atenție. 
Medgidia, care înainte de instalarea 
puterii populare n-avea decît un 
gimnaziu și două școli primare, are 
azi două școli medii, cinci școli de 
8 ani, trei de 4 ani și o școală 
profesională. Profesori și învățători 
erau 16 ; azi sînt 182.

Țînțarul anofel, care stăpînea 
Medgidia ca pe o împărăție a lui, 
făcînd mii de victime, a fost alun
gat. Războiul împotriva lui a durat 
șapte ani. Azi nu mai există nici 
un caz de malarie, iar sănătatea 
localnicilor este păzită de 120 de 
medici și cadre sanitare (înainte 
de ultimul război erau doar patru 
medici pentru tot orașul!. Tot aici 
s-a deschis în ianuarie 1965. un 
spital modern cu 300 de locuri.

Ce s-a mai făcut la Medgidia ? 
O dată cu primenirea centrului s-au 
deschis în locul unor ulițe înguste 
și întortocheate 22 km de străzi 
pavate, 46 km de trotuare, 19 de 
canalizare. Apa nu se mai aduce cu 
sacaua, nici nu se mai cară de la 
fîntînile turcești : vine acasă prin 
conducte, direct de la Murfatlar. 
Acolo este și apă bună — nu nu
mai vin bun...

Așa s-a trezit la viață nouă Med
gidia, tîrgul oropsit de altădată. 
Dacă din fuga trenului îi zăriți si
lueta modernă, gîndiți-vă că tot .ee 
vedeți s-a ridicat numai în cîțiva 
ani, în anii puterii populare.

F. URSEANU

PE STRĂZI
SI PE 

DRUMURI 
DE JARĂ 
de 

Ion ISTRATI

Umblu deseori și caut cu ochi 
admirativi și cu dragă inimă la 
mai vechile Ateliere C.F.R. din Ni- 
colina, azi vădit reutilate și re
profilate, echipate cu mașini și cu 
utilaje de înaltă tehnicitate; mă 
uit la filatura modernă din Socola 
și, îndeosebi, privesc îndelung la 
pavilioanele fabricii de antibiotice 
de la Valea Lupului; ascult uriașa 
orgă sonoră a tinerei uzine meta
lurgice, văd fabrica de ulei și cat 
la coșul de fum al centralei de 
termoficare proiectat în zare ca un 
uriaș semn de exclamație, privesc 
fabrica de prelucrare a maselor plas
tice, fabrica de mobilă și celelalte 
noi întreprinderi ieșene.

De la an la an, peisajul urban 
își schimbă fizionomia și se extinde 
văzînd cu ochii. Alături de accen

tele vechilor cupole și turle care scli
pesc orbitor în luminile matinale sau 
în cele pe care le reflectă candorile 
diurne, își impun, din ce în ce mai 
expresiv prezența, siluetele noilor 
blocuri și profilele proaspetelor uzine 
și fabrici moderne ce populează zona 
industrială dinspre Tuțora. E sufi
cient astfel să urci pe muchea dea
lului Cetățuii sau pe cea a Galatei 
și să dai drum ochilor să privească, 
în întreaga desfășurare edilitară din
tre cele șapte coline se distinge de
senul, cînd subtil, cînd nervos parcă 
și fin, al unei lumi complexe de for
me. Zvelte sau masive, rotunjite în 
curbe grațioase, uneori precumpăni
toare, alteori discrete și estompate 
de ușoare umbre sau aburiri de ceață 
subțire, toate aceste forme apar în 
bună armonie cu zarea întinsă de
asupra dealurilor, cu livezile și pă
durile din preajmă și parcă și cu 
atlasul cerului albastru. Dacă cineva 
cu o fantezie de talentat arhitect ar 
lua creionul și ar cerca să înfățișeze 
pe hîrtie armonia spațială care i se 
desfășoară în față, ar simți cum în 
toată acestă lume de forme, con
trastele se nasc din armonii și le 
afirmă ; cum contururile se înru
desc și se opun, decurgînd unele 
dintr-altele, lungindu-se și simpli- 
fieîndu-se, dar echilibrîndu-se toate, 
fiind orchestrate după același ritm 
întineritor care domină din ce în ce 
mai înviorant și mai antrenant rîv- 
na, emulația socialistă care caracte
rizează mai toate șantierele de con
strucție.

Ți se umple inima de bucurie, lu- 
înd aminte cum, datorită strădaniilor 
însuflețite depuse de constructori, în 
cartierele Socola sau Nicolina, în
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cartierul Dimitrie Cantemir de 
dincolo de malul drept al Bahluiu- 
lui, noile blocuri, cu plastica fa
țadelor lor clare, cu coloritul lor 
agreabil, noile edificii social-cul- 
turale — cum sînt frumoasele pavi
lioane ale școlilor din Socola, din 
Copou ori de pe C. Negri — ilus
trează grija deosebită a statului 
de a asigura condiții cît mai bune 
de lucru, de învățătură și de odihnă 
pentru cei ce muncesc.

în această direcție, lașul zilelor 
noastre dobîndește un alt stil — o 
altă frumusețe arhitecturală. Ținîn- 
du-se seama de anumite particulari
tăți specifice lașului, noile ansam
bluri, cu aspectul lor arhitectonic 
tot mai atrăgător, blocurile de lo
cuit, ca și coronamentul clădirilor 
unicale, ca și navele ori frontoa- 
nele noilor fabrici ingenios propor
ționare și echilibrate — cu toate 
dispuse într-o anume ordine ele
gantă — mărturisesc efortul colectiv 
de a se realiza o simplitate armo
nioasă în arhitectură. Și aceasta prin 
lucrări care țin și trebuie să țină 
seama de asigurarea desăvîrșirii teh
nice, a economicității și a expresivi
tății estetice.

★
S-au desțelenit și s-au croit în 

viața satului drumuri noi. într-un 
rînd, astă-vară, am poposit încîntat 
de cîte au putut să-mi vadă ochii, 
în sat la Goruni și am pășit peste 
prag înăuntru, în casa tăbluită și 
rîzătoare a unui cooperator, o gos
podărie acătării întemeiată, undeva 
în vale, nu departe de școală, sub 
lăsătura unui dîmb care coboară 

pînă sub glezna prispei... Era casa, 
nu demult construită, a unei simplu 
șef de altelaj, de la Cooperativa 
agricolă de producție din Goruni, 
unul pare-mi-se Apreotesei. Dar 
casă ca aceasta, ba încă și mai și, 
acoperită cu țiglă roșie și avînd 
scări de ciment dinainte, clădite din 
cărămidă arsă sau din chirpici, cu 
terase ori cu pridvoare, am văzut 
și la Stănileștii Hușilor și la Vatra 
Pașcanilor, la Potîngeni și Frumușica 
Hîrlăului, la Lețcani și la Tîrzii, la 
Stoeneștii Bîrladului și la Cîrja, pe 
la Berezeni și la Todireștii Negrești- 
lor, la Moțca și la Ruginoasa, pe la 
Mogoșești și pe la Dragalina, în Su- 
rănești, în Tanacu și la Valea Rea 
din părțile Vasluiului și în multe alte 
locuri.

E de notat nu numai faptul că 
din 1951 și pînă azi în regiunea 
Iași s-au construit circa 60.000 case 
noi între care 25.000 numai în ulti
mii trei ani, ori că s-au electrificat 
în ultimii patru ani peste 160 de 
sate, ci mai ales tot ce s-a întemeiat 
și se întemeiază mereu în cuprinsul 
cooperativelor agricole de producție, 
în preajma lor, ca și în ogrăzile 
membrilor cooperatori. Magazinele 
mixte, moderne și tot mai bine apro
vizionate care au luat ființă, exis
tența a 278 cinematografe în satele 
regiunii Iași, a celor 160 biblioteci 
comunale și 803 biblioteci sătești, 
căminele culturale, noile localuri 
de școală, cele 2.700 formații de 
artiști amatori ce activează în re
giune ; activitatea circumscripțiilor 
sanitare, casele de naștere, staționa
rele de copii, policlinicile rurale 
etc. — toate vorbesc că satul de 

azi trăiește intens o viață tot mai 
prosperă !

în regiunea Iași, ca și pe cele
lalte plaiuri ale republicii noastre, 
satului, care — prin buna purtare de 
grijă a călăuzitorului poporului nos
tru — a fost scos din reaua lui stare 
materială și spirituală, i s-au adău
gat și i se adaugă, crescute și spri
jinite de partid și guvern, noi forțe 
capabile să îl ridice pe o tot mai 
înaltă treaptă de civilizație și de 
cultură socialistă. Bătrînilor și ntai 
tinerilor învățători, altădată puțini 
la număr și hărțuiți de lipsuri și 
de greutăți, li s-au alăturat și li se 
alătură azi noi cadre didactice bine 
pregătite, noi profesori; în S.M.T.- 
uri, în gospodăriile de stat și în 
cooperativele agricole de produc
ție din regiune lucrează azi circa 
450 ingineri agronomi și 167 zooteh- 
niști și medici veterinari, există azi 
la sate peste 1.200 medici umani și 
tot mai sporit e numărul fiilor de 
țărani care urmează azi cursurile 
școlilor profesionale, tehnice și me
dii, care studiază în institutele su
perioare de învățămînt și care, ca 
mîine-poimîine, vor deveni și ei meș
teri ai recoltelor bogate, mecaniza
tori și profesori, ingineri și medici, 
arhitecți și cărturari, constructori ai 
vieții pașnice și fericite către care 
ne conduce cu înțelepciune Partidul 
Muncitoresc Român.

înfăptuirile socialiste de la orașe 
și sate pe care le-au făurit cu vi
goarea brațelor și cu priceperea 
minții lor oamenii acestui pămînt și 
acestor timpuri eroice, li se cuvine 
întregul nostru elogiu.

CE N-A VISAT
APOLODOR

Lucian ZATTI

— Am ajuns în centru!
— Mulțumesc !
Taxiul aluneca spre port.
Centrul mă atrage în tumultul 

cotidian al unei localități ce vi
brează în acordul modern, revela
tor, al prefacerilor ascendente.

Numai retras în liniștea parcului 
„Dragalina", croit ca un amfiteatru 
cu perspectivă spre îmbrățișarea Du
nării cu Ostrovul Corbului, privind 
relicvele ce amintesc de monumen
talele opere ale lui Apolodor din 
Damasc, de cele ridicate din po
runca Romei, am avut, mai tîrziu, 
sentimentul că umbrele lor evocă 
fapte de istorie.

Turnu-Severin cu străzile lui 
largi și drepte, întretăiate perpen
dicular, cu bulevarde străjuite de 
arbori ornamentali — străbătute de 
autobuze — cu parcuri cochete și 
șantiere de construcții, este un oraș 
animat de o agitație în care s-a 
pus disciplină, dar de unde se mai 
păstrează, totuși, nostalgia plecări
lor și bucuria revederilor din por
turi.

în atitudinea severinenilor, în vo
cabularul lor, în întîmplările anec»

(Continuare în pag. 8) 
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dotice pe care ți le relatează sau în 
preferințele lor culinare se simte le- 
gătura pe care marinarii o fac între 
ei și lumea altor porturi. La rîndul 
ei, natura aduce aci influențe medi- 
teraniene. Strecurate prin Porțile 
de Fier, vînturile sînt mai calde, 
iernile mai blînde. începînd de la 
Ada-Kaleh și pînă la Batoți, pe 
malurile Dunării, în grădini, rodesc 
smochinii, trandafirii răspîndesc mi
resme profunde, tonice, iar în nord, 
spre Tistnana, localnicii culeg cas
tanele comestibile din păduri și 
petrec primăvara în munții de la 
Ponoare acoperiți de liliac, decla
rați monumente ale naturii.

Pentru podoaba edilitară și vege
tală a orașului severinenii au muncit 
voluntar în anul trecut 4.210.493 
de ore și au adus în bugetul sfatului 
popular comunal economii de 
9.315.986 lei. Viața orașului începe 
— sau mai bine zis pulsează mai 
accelerat — în jurul unei anumite 
ore a dimineții, cînd se înalță pre
lungi chemările unor sirene cunos
cute de localnici după tonuri. „Si
rena Uzinelor mecanice”, „sirena 
Complexului pentru industrializarea 
lemnului”, „sirena Fabricii de bere 
și spirt” și așa mai departe.* Ele se 
îngînă la intervale scurte părînd una 
ecoul celeilalte sau se contopesc 
distonant în vibrațiile ce străbat 
orașul. Atunci încep să se rotească 
macaralele în port, se deschid por
țile Uzinelor mecanice pentru mun
citorii primului schimb de lucru.

Dimineața, lîngă cheiul portului, 
vasele ce se asamblează pe calele de 
lansare, înfășurate în scamele ceții 
ridicate din valurile Dunării, își 
conturează siluetele în scăpărarea 
aparatelor de sudură ce au înlocuit 
definitiv clasicul procedeu al ni- 
tuirii. Nituitorii care cu ani în urmă 
au atras atenția plină de admira
ție a țării întregi spre pasionanta 
întrecere socialistă cu constructorii 
de nave de la Galați, s-au recali
ficat. Au devenit sudori, răspun- 
zînd cerințelor tehnologiei avansate 
ce a pătruns în construcția navală. 
Cele două șantiere navale severinene, 
contopindu-se cu atelierele C.F.R., 
au dat naștere Uzinelor mecanice, 
unitate modern utilată, ce a mărit 
prestigiul Severinului ca oraș in
dustrial. Calcule recente făcute de 
specialiștii de aci atestă că în ulti
mii 20 de ani, de pe calele de lan
sare ale Uzinelor mecanice, au pri
mit „botezul” apei de zeci de ori 
mai multe nave decît ar fi putut 
construi la capacitatea sa maximă, 
în același interval de timp, fostul 
șantier naval de pe vremuri.

Nu demult, agenția D.R.N.C. 
din Tr. Severin înregistra o radio
gramă de la bordul cargoului „Pe- 
trila” : „Salutări și mulțumiri con
structorilor de nave severineni pen
tru calitățile cargoului de 1.600 tone 
«Petrila». Sîntem în drum spre 
Beirut. Nava se comportă excep
țional...”

O altă navă de aceeași capacitate, 
cargoul „Piatra Neamț”, se pregă
tește de drum, tn zilele acestea ma- 
rangozii și vopsitorii îi fac ultima 
toaletă. Din largul mărilor va sosi 
pentru ei altă radiogramă care le 
va mulțumi pentru calitățile navei 
pe care au construit-o.

In timp ce pe calele de lansare, 

se conturează noile nave — dincolo, 
în cealaltă parte a uzinelor, vagoane 
puternice pentru căile ferate se de
finitivează trecînd prin diferite faze 
ale fluxului tehnologic.

La o altă extremitate a orașului, 
lîngă prundișul Topilnițeî și lespe
dea din marmură în care s-au cioplit 
cuvinte de laudă pentru actele de 
eroism ale severinenilor în zilele in
surecției din august 1944, se înalță 
unul dintre cele mai moderne com
plexe industriale ce va da valori 
alese pădurilor de pe Valea Cernei 
și din munții nordului Olteniei.

într-un cîmp păscut odinioară de 
gloabele unor chirigii, bătute cu 
biciul pe drumurile ce leagă portul 
de oraș, lîngă o făbricuță ce pufăia 
agonic, se desfășoară elementele unui 
vast șantier. Printre halele acope
rite cu dreptunghiuri din sticlă, 
printre cofraje și turnuri metalice, 
se agită un furnicar de autobascu
lante, macarale și betoniere.

Complexul va avea în prima 
etapă patru fabrici': una de placaj, 
alta de mobilă, a treia de plăci 
fibrolemnoase și ultima de furnir 
estetic. Primele două s-au și com
portat excelent în rodajul tehnic. 
Gradul înalt al progresului industria
lizării, în cazul acestui complex, îl 
poate dovedi chiar numai centrala 
termică. în afară de deșeurile lem
noase, incendiile din inimile cup- 
toarelor ei vor fi alimentate și cu 
praful sorbit din fabrici printr-un 
labirint aerian de conducte.

Prezent pe un astfel de șantier 
îți poți da seama de spiritul îndrăz
neț și practic al constructorilor noș
tri. Tînărul inginer Ion Botofei, de 
pildă, a venit la Tr. Severin după 
ce a confruntat teoria însușită în 
facultate cu practica de pe șantie
rele unor complexe asemănătoare la 
Tg. Jiu și Caransebeș. Instalatorul 
Alexandru Ciorna a adus aci expe
riența cîștigată la Bicaz, Arad, Cor- 
beni, Craiova, Bucecea. A lucrat 
pe numeroase șantiere și, mînat de 
neastîmpărul celor ce construiesc pa
sionant, așteaptă zilele. inaugurale 
ale complexului severinean, ca să 
plece apoi la Porțile de Fier.

într-o discuție pe care am purțat-o 
admirînd blocurile de locuințe și su
plețea construcțiilor ce vor decanta 
apa din Dunăre pentru aburii in
dustriali ai complexului, inginerul 
Ion Botofei îmi spunea:

— Dîrzenia omului se constată 
atunci cînd își trage calm cizma 
din noroi, cînd nu face tragedie 
din pricina unei unghii înnegrite 
de lovitura ciocanului, sau cînd nu 
se sinchisește că ploaia e însoțită de 
vînturi. Cînd, dincolo de aceste 
neajunsuri inerente începutului, știe 
să vadă viitorul.

Cu și fără metaforele poeziei, ma
rele complex s-a conturat. Fabricile 
vor începe să producă înaintea ter
menelor stabilite în planuri. Freamă
tul șantierului trece prin orele zilei 
și continuă la lumina reflectoarelor. 
Schelele se dau jos și altele se ri
dică ; de la înălțimea lor se văd 
luciul Dunării și acareturile coope
rativei agricole de producție de la 
Cerneți, unde a fost cîndva reșe
dința Mehedințului și plaiul condus 
de Tudor Vladimirescu.

în vecinătatea acestui șantier, în 
cîmpul numit de severineni „Tîrgul 
de vite", se construiește, din beton

Aspect obișnuit din activitatea constructorilor de nave de la Uzinele 
mecanice din Tumu-Severin.

Atelierul de montai al fabricii de locomotive diesel din cadrul uzinei 
„Electropuiere". Calea ferată a fost înzestrată în 1964 cu 85 locomotive 
diesel electrice de 2.100 c p.

și sticlă, din var și din cărămidă, 
un al doilea centru al orașului, de
monstrație materializată a unei arhi
tecturi în care liniile și figurile geo
metrice răspund cerințelor contem
porane. La ce s-a construit pînă în 
prezent se vor mai adăuga în curînd 
780 apartamente.

în urbanistica orașului Tr. Severin 
există o disciplină stabilită încă din 
trecutul îndepărtat. Dar moderni
zarea impune ca, pe lîngă monu
mentala clădire a teatrului, ridicată 
de arhitectul Cerchez, să se clă
dească noi edificii, noi locuințe, bu
levarde și cartiere. De curînd dez
voltarea și viața orașului primesc 
un impuls nou, puternic. în apro
piere a început construcția marelui 
Sistem hidroenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier. Această 
lucrare de importanță covîrșitoare 
pentru dezvoltarea economică a ță

rii noastre și R.S.F. Iugoslavia, ac
celerează ritmul înfloririi multilate
rale a orașului Tr. Severin. Pe plan
șetele proiectanților a început să se 
contureze noul perimetru al viitoru
lui Severin, ce va adăposti o parte 
din constructorii acestui mare șan
tier.

Severinenii își îndreaptă optimiști 
privirile spre Porțile de Fier. Se 
duc la ele să devină vibrosonetiști, 
lucrători la batardouri, buldozeriști, 
excavatoriști.

într-o caldă întîlnire ei l-au pro
pus pe tînărul Nicolae Mănescu — 
directorul general al Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier — candidat al 
F.D.P. în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională în circumscripția 
electorală nr. 37 Tr. Severin. Și-au 
manifestat și în felul acesta încre
derea într-un om plin de inițiativă



talent, bucuria de a vedea îm- 
nită cutezanța în folosirea forței 
mse a Dunării irosite atîtea mi- 
ii prin învolburarea de la căta
te.
2unoscînd că față de anul 1948 
>ducția globală industrială a în- 
prinderilor din oraș a crescut de 

ori, că față de 1949 numărul 
irtatnentelor a sporit de 12 ori, 
erineanul are baze temeinice de 
nparație cînd privește în perspec- 
ă. El visează de pe acum Porțile 
Fier larg deschise, vasele ce au 

mit „botezul" apei în rada por
ni Tr. Severin pătrunzînd în e- 
zele marelui baraj, energia kilova- 
>r alergînd pe magistralele ae- 
ne spre constelațiile orașelor so
liste. Ei visează așa cum va fi 
>te șapte ani cetatea luminii de la 
rțile de Fier. Ei visează ce n-a 
at Apolodor din Damasc.

CUM 
II 
CUNOAȘTEM

EROUL MUNCII 
SOCIALISTE

Acum 19 ani, ziarul la care lu
cram m-a trimis să scriu un re
portaj despre felul cum se des
fășoară campania electorală în 
comuna Sîntana. Ajuns în fața 
primăriei, unde era adunată lu
mea, am asistat la un aprins dia
log între pretor și un moțogan 
coborît la cîmpie.

Pretorul : Ești dat dracului, 
Gheorghe. Știi să te bați în vorbe 
cu domnii cei mari. Dar ai un 
pâcat»

Gheorghe : Apoi spuneți-mi, 
domnule, care-i păcatul meu 7

Pretorul : Ești comunist.
Gheorghe : Altul mi-i păcatul, 

domnule pretor : că nu-s. Dar 
vă asigur că m-oi face comunist. 
Și asta foarte curînd.

Pretorul : Dumneata ești de-al 
lui Avram lancu, adecă moț. Cîți 
moți stnteți la Sîntana I

Gheorghe : Peste 600.
Pretorul : Sărăntoci și slabi 

mai sînteți, Gheorghe. Sînt mai 
grele opincile ca voi.

Gheorghe : Din pricina dv., 
domnule pretor.

Pretorul : O să vă stingeți de 
sărăcie.

Gheorghe : Vom vedea noi cine 
s-o stinge. Noi, nu. Noi abia amu 
ne aprindem.

Omul care l-a replicat pretoru
lui, este un fost argat cu luna 
și cu anul. îl cheamă Gheorghe 
Goina. Astăzi este președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din Sîntana. De cîțlva ani, pe 
pieptul acestui moțogan strălu
cește o stea de aur : steaua de 
Erou al Muncii Socialiste. De 
15 ani, omul acesta e în fruntea 
cooperativei agricole de produc
ție ; de 15 ani cooperativa aceas
ta a mers din succes în succes. 
Și a pornit modest. Azi fondul de 
bază al cooperativei trece de 
16 milioane lei, iar averea ob
ștească depășește 20 milioane lei. 
Numărul animalelor proprietate 
obștească se apropie de 5.000.

Bogăția acestei unități agricole 
socialiste s-a răsfrînt asupra 
membrilor ei. Oamenii ei, despre 
care pretorul spunea acum 19 ani, 
că sînt mai ușori decît opincile, 
duc trai îndestulat, poartă cra
vată și „țoale domnești". Toți 
șl-au înălțat case noi, de toată 
frumusețea. Copiii lor învață la 
școli medii și la universități. So
cialismul a modificat din temelii 
întreaga viață a Sîntanei.

Trebuie spus că în tot ce e nou 
și frumos în Sîntana, e o parte 
din Inima și priceperea lui 
Gheorghe Goina.

De mulți ani, cel care l-au cu
noscut și l-au apreciat l-au pro
pus și l-au ales deputat în sfatul 
popular regional; aceiași oa
meni, șl alții mal tineri, l-au dat 
mandatul, în ultimele două legi
slaturi, în Marea Adunare Națio
nală. Acum, președintele de la 
Sîntana e din nou propus candi
dat al Frontului Democrației 
Populare în alegerile pentru ma
rele sfat al țării.

Au avut oamenii o mie de mo
tive să facă și să susțină o aseme
nea propunere.

G«or«* CIUDAN

POETUL
Vădit emoționat, cu o paloare 

romantică în obraz, poetul stă de 
vorbă cu alegătorii din circum
scripția electorală 24 „N. Bălcescu" 
din Capitală. Ion Brad nu este 
un necunoscut pentru ei. Repre
zentant de frunte al tinerei gene
rații de scriitori, Ion Brad a de
butat în anul 1947 în revista „Gînd 
tineresc" din Alba Iulia. Tînărul 
venea de pe Valea Tîrnavelor, re
numită țară a vinurilor limpezi, 
cu oameni dîrji și harnici. De la 
ei a învățat cîntecul aspru șl tai
nic : „Din asprimea acestui pă- 
mînt / Și-au desprins aripile și 
cîntecul / Izvoarele mele — / Pă- 
mînt învelit de sori roditori / Ve
gheat de tinere stele". Ei i-au dă
ruit din tezaurul neprețuit al în
țelepciunii populare, pe acești 
oameni îi va preamări poetul de 
la primele sale versuri și tot la 
ei se va întoarce cînd își va în
cerca — cu succes — talentul în 
proză, scriind romanul „Desco
perirea familiei". Poetul a închi
nat pămînturilor natale o întreagă 
biografie în ritmuri și armonii.

Fără a neglija o clipă rosturile 
sale de activist pe tărîm obștesc, 
fie ca redactor la diverse reviste 
și ziare, fie ca secretar al Uniu
nii scriitorilor, poetul Ion Brad 
a avut o activitate literară fe
cundă. De la primul său volum, 
„Cincisu tistul" (1952), închinat 
vieții unui muncitor, Ion Brad 
este prezent pe frontul literar 
foarte frecvent. „Cu sufletul des
chis" (1954), „Balada împușcaților" 
(1955), „Cîntecele pămîntulul na
tal" (1956), „Cu timpul meu" (1958), 
„Să citim cu voce tare" (1960), 
„Mă uit în ochii copiilor" (1962), 
romanul „Descoperirea familiei" 
(1964) — alături de nenumăratele 
poezii, articole, reportaje publi
cate în presă sînt tot atîtea lu
crări care au binemeritat apre
cierea atît a cititorilor cît și a 
criticii literare. „Ion Brad a con
sacrat poezia integral prezentu
lui...", spunea G. Călinescu remar- 
cînd preocupările și arta poetului.

întreaga operă literară a scriito
rului Ion Brad este pătrunsă de 
o dragoste fierbinte față de pa
tria noastră socialistă șl o încre
dere nestrămutată în partidul cla
sei muncitoare, sentimente pe 
care poetul le-a concretizat și în 
cuvîntul rostit în fața cetățenilor 
din circumscripția electorală 24 
„N. Bălcescu" cu prilejul adunării 
în care a fost propus candidat al 
Frontului Democrației Populare 
în alegerile de deputațl pentru 
Marea Adunare Națională. El a 
spus în încheiere :

„Dacă., pornit din casa plină de 
copil a unui țăran, am ajuns, 
astăzi, să candidez în alegerile 
pentru cel mai înalt for al țării, 
aceasta se datorește cursului nou 
pe care l-a dat istoriei, vieții po
litice, sociale și culturale a în
tregului nostru popor Partidul 
Muncitoresc Român, acest mare 
arhitect al socialismului, al bună
stării și păcii. Lui îi datorăm toa
tă dragostea și recunoștința noas
tră".

R. RODA

VIITORUL INGINER
M-am dus să-1 văd la locul său 

de muncă. La uzinele „Laminorul". 
Se afla undeva prin hala imensă 
a sectorului său. Am rugat să fie 
căutat și l-am așteptat.

După cîteva minute ușa se des
chide și în cadrul ei apare un 
tînăr cu zîmbetul pe buze, cu 
fața luminoasă. E Tudor Bălătică, 
candidat al F.D.P. pentru Marea 
Adunare Națională, circumscripția 
25 și candidat pentru Sfatul 
popular orășenesc, circumscripția 
268 din cartierul Progresul.

Biografia lui este direct emo
ționantă.

In anul 1949, așa cum aflasem, 
a intrat Ia școala profesională a 
uzinei, pe care a absolvit-o în 
trei ani, devenind în anul 1952 
muncitor calificat. în același timp 
a urmat liceul seral, iar în anii 
1955-58 școala de maiștri. In anul 
1960 s-a înscris la Institutul poli
tehnic din București la Facultatea 
de metalurgie, unde este student 
în anul patru. Peste un an va fi 
inginer.

Este un fiu al cartierului 
Grivița.

— Pe ce stradă te-ai născut ? 
— îl întreb așa, din simplă cu
riozitate, ca un vechi cunoscător 
al locului.

— Nu știu.
— Cum așa ?
— Păi ai mei, muncitori necă

jiți, neavînd cu ce plăti chiria, 
se tot mutau dintr-o stradă în 
alta. Cum se chema strada unde 
am văzut lumina zilei, n-a ținut 
nimeni minte. Atît știu că pe aici 
m-am născut. Undeva mai încolo 
de unde este azi uzina. De aici 
și pînă la Chibrit era cîmp de 
bălării, de gunoaie.

— Și nu-ți este prea greu astăzi, 
ca responsabil al unui sector atît 
de important al uzinei, ca stu
dent al politehnicii și candidat în 
două circumscripții, să răspunzi 
la toate obligațiile t

— Este unul dintre cei mai buni 
tehnicieni ai uzinei — intervine 
secretarul organizației de bază, 
care asista la întrevederea noas
tră. Fiind candidat al Frontului 
Democrației Populare, e deosebit 
de activ ; se întîlnește eu alegăto
rii, se interesează de treburile 
cetățenilor din circumscripții ; cu 
facultatea avem noi grijă să nu 
lipsească.

— Nu e nevoie — face, luînd-o 
în serios, Bălătică Tudor. Treaba 
la uzină este una, aceea de can
didat este alta și, ca student, tre
buie să fiu prezent și pregătit. 
M-ar încurca orice absență. După 
o absentare trebuie să muncesc 
mai mult, să conspectez lecția și 
s-o învăț, fără să fi asistat la 
curs. Așa că...

Secretarul organizației de bază 
îl învăluie cu o privire priete
nească. Apoi mă invită în secto
rul în care lucrează Bălătică.

Pătrundem într-o hală plină de 
mașini și stăpînită de vuiet.

— Acum e mai mare zgomotul 
decît de obicei — se scuză el, la 
un moment dat. Montăm un nou 
pod rulant.

în drum, este oprit de un mun
citor care-i dă două hîrtli la sem
nat ; de un al doilea, care îi co
munică ceva din procesul muncii, 
de un al treilea care îl întreabă 
nu știu ce. Redevenise, de la In
trare, șeful sectorului.

Trecem printre gheme de ca
bluri subțiri de alamă străluci
toare, printre stive de țevi din 
același material, de bare ce in
trau la laminare. Se lucra din 
plin, așa că m-am simțit obligat 
să nu-i mai răpesc timpul acestui 
tînăr maistru, viitor inginer.

Strîngîndu-i mîna la despărțire, 
l-am adus, fără să i-o spun, din 
inimă un emoționant omagiu.

Gheorghe DINU



CUM îl CUNOAȘTEM

„OMUL 
sfințește LOCUL"

Vechea zicală românească — 
„omul sfințește locul" — i se po
trivește parcă mai bine ca ori
care alta. De 13 ani în șir. Ion 
Sandu este președintele comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al comunei Radovanu.

Radovănenii spun despre Sandu : 
— Avem un președinte capabil... 

De cînd e el, s-a schimbat fața 
comunei.

La rîndul lui. Ion Sandu de
clară : . , .

— Oamenii noștri suit buni, 
harnici, săritori la toate chemă
rile. Cu ei răstornl și munții.

Pe care să-i asculți mai întîi ?
Fapt e că Ion Sandu, la cei 

46 de ani ai săi, se bucură de-un 
prestigiu . de netăgăduit. Cum 
și-a cucerit acest prestigiu ?

In 1952, cînd a fost ales pentru 
prima oară președinte al sfatu
lui popular, comuna era vestită, 
mai cu seamă primăvara și toam
na, prin noroaiele de pe ulițe, în 
care roțile carelor se afundau 
pînă-n butuc. Pe cînd astăzi ! 
Străbăteam străzile largi, drep
te, amenajate șl-n bună parte 
pietruite, străjuite de trotuare 
îngrijite. îmi imaginam cum tre
buie să fie vara în această co
mună, unde numai într-un singur 
an, 1964, s-au plantat 1.500 pomi, 
2.000 arbuști de trandafir și — ci
fra ar putea scoate exclamații — 
un milion șl jumătate de petunii.

Am făcut un calcul estimativ 
al lucrărilor din 1964, efectuate 
de locuitorii comunei prin mun
că patriotică!: 143.000 de ore,
a căror valoare se ridică la 
1.140.000 lei. .

— E o dovadă că oamenii îșl 
iubesc comuna. Altfel, singuri, 
oricît ne-am strădui, n-am face 
mare lucru — spune Ion Sandu.

Pe de altă parte, radovănenii 
afirmă că, dacă n-ar fl avut un 
președinte ca Ion Sandu, nu s-ar 
fl făcut probabil atîtea în co
mună.

La „activul" din ultimii ani al 
sfatului popular mai figurează și 
alte realizări : 4 săli de clasă 
adăugate vechilor școli din co
mună și noua clădire a școlii ge
nerale de 8 ani din Valea Popii.

Iar la „pasiv" — proiectul nou
lui cămin cultural.

— Mă gîndesc și noaptea la el 
— ne mărturisește Ion Sandu.

Radovănenii nu concep să aibă 
altceva în comună decît un că
min cultural modern, cu o sală 
de spectacole de 400 locuri și cu 
încălzire centrală. Iar dacă tot In
stalează centrala termică la că
min, de ce n-ar da căldură și 
școlii din centru, și dispensarului, 
și noului magazin universal, și 
restaurantului...

Așa se nasc ideile. Iar cine-1 
om cu tragere de inimă, le' și 
pune în practică. Tot ce șl-au 
pus în cap pînă acum, au în
făptuit.

In biroul președintelui sfatului 
popular tronează diplome și stea
guri de comuni fruntașă pe raion. 
In întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor, comuna Radovanu a cucerit 
în 1963 locul I pe raion și locul II 
pe regiune. Iar președintele sfa
tului popular. Ion Sandu, a fost 

propus, de către consătenii săi, 
candidat al F.D.P. pentru alege
rile de deputați în sfatul popu
lar comunal, în cel raional și în 
cel regional. E o cinste care, 
după opinia radovănenilor, lui 
Ion Sandu 1 se cuvine pe deplin.

ÎMPLINIRI
Elena Sprinceană a ajuns în 

pragul pensionării. După un sfert 
de veac și mai bine petrecut ca 
învățătoare „de țară", își face 
acum bilanțul. Ce lasă în urmă 1 
Un număr impresionant de gene
rații de știutori de carte ieșlți 
din mîinile ei. Apoi, o prezen
ță activă în viața satelor în care 
a profesat.

< 
N 
<

In Radovanu e de 14 ani. A 
venit cu recomandațla de „învă
țătoare cu experiență". I s-a în
credințat, de la început, direcția 
școlii elementare din Valea Popii.

— Aveam la dispoziție o singură 
încăpere, într-o clădire veche, în 
care învățau două clase deodată 
— își amintește Elena Sprinceană. 
Iar elevii de ciclul doi trebuiau 
să meargă tocmai la școala din 
centru.

Din 1962, Elena Sprinceană este 
directoarea unei școli generale 
de 8 ani. Moderna și eleganta clă
dire a școlii, ridicată în locul ce
lei vechi, are săli de clasă mari 
și luminoase, cancelarii, laborator 
ș.a., oferind celor peste 200 de 
elevi condiții dintre cele mai bune 
pentru învățătură. Noua clădire a 
școlii a fost evaluată la circa 
430.000 lei. Din această sumă, sfa
tul popular a investit mal puțin 
de 300.000. Restul a fost suplinit 
de către locuitorii comunei, care 
și-au oferit voluntar priceperea 
și brațele de muncă. Radovănenii 
susțin că Elena Sprinceană, ca 
deputată în sfatul popular comu
nal și în cel raional, a fost „ini
ma" acestei acțiuni. Ei au propu- 
s-o, de altfel, din nou candidat al 
F.D.P. atît în sfatul popular co
munal, cît șl în cel raional.

Tinerele cadre didactice ale 
școlii — învățători șl profesori — 
apreciază, pe de altă parte, la E- 
lena Sprinceană nesecata el ex
periență pedagogică. La rîndu-i, 
învățătoarea se simte ea însăși 
întinerită.

— Dacă ar fi nevoie, aș mai 
preda încă zece ani de-acum îna
inte — ne mărturisește ea.

Radovanu mai are o școală ge
nerală de 8 ani șl două școli ele
mentare de 4 ani. La un loc, nu
mărul elevilor din comună se ri
dică la vreo 1.200. La prînz, cînd 
ies copiii din școli, comuna zum- 
zăie ca un stup de albine.

...Elena Sprinceană trăiește in
tens viața nouă a comunei. In 
Radovanu există un număr im
presionant de Intelectuali : 45 ca
dre didactice, un medic și un far
macist, doi ingineri agronomi și un 
zootehnist (la cele două coopera
tive agricole de producție), un me
dic veterinar ș.a.

— Vă spun sincer — ne destăi- 
nuiește Elena Sprinceană — noi, 
învățătorii, avem o muncă fru
moasă și plină de răspundere. In 
afară de munca de la catedră ne 
ocupăm de echipele artistice ale 
căminului cultural — care ne-au 
adus satisfacții în concursurile 
raionale și regionale — avem la 
îndemînă o bibliotecă bogată, 
putem vedea trei filme pe săp- 
tămînă, ca și emisiunile zilnice 
ale televiziunii. Este o mare de
osebire între satul de azi și cel 
pe care l-am cunoscut atunci cînd 
mi-am început cariera de învă
țătoare.

Pe chipul ei brăzdat de ani ci
tești sentimentul unei vieți îm
plinite. Asta nu înseamnă însă că 
Elena Sprinceană își consideră 
activitatea încheiată. Dimpotrivă.

Radu CONSTANTINESCU

O „Bucuriile iernii**. luliu MARTIN - Timișoa

Poșta de fiecare dimineața ne aduce fot< 
grafii de la cititori. Ele sosesc din toa 
colțurile țârii, expediate de fotografi am< 
tori de cele mai diferite vîrste și cele nu 
deosebite profesii - de la școlarul cai 
ține pentru prima dată în mînă micul sc 
aparat fotografic pînă ia muncitorul sc 
intelectualul fotoamator cu experiența 
Publicăm în aceste pagini cîteva pe cai 
le apreciem ca fiind printre cele mai bui 
și mai interesante fotografii primite în i 
tima vreme de la amatori.

„Născuți în aceeași zi“ (la o maternitate din C< 
stanța).

Gh. CIOROBEA - Constai



,Pete albe" (pe masivul lezer-Păpuța).
Aurel BALABAN - Pitești

lama în „Parcul po
porului" din Craiova. 
Aurel ȚUI - Craiova

Jn Delta, înainte de răsărit".
Maxim GHERASIM - Tulcea

„Ferestre** (imagini noi 
din cartierul Gării Ba
cău).
Prof. V. BOGDANEI 

Bacău

„Un colț de cer" (pe șantierul de construcție a unei noi uzine).

C. CONCU, tehnician _ Craiova



actnalirari 
cinemarogrance

ȘANTIER

CU 
ECHIPA 
„RĂSCOALEI" 

IN 
CĂUTAREA 

CERULUI 
CENUȘIU

ot sau nu pot fi considerate ecranizările opere P autentice, de sine stătătoare, și dacă da, care 
sînt virtuțile și servitutile creatorilor care 
interpretează prin mijloace specifice filmului 
o lucrare scrisă, intrată de mult în patrimo

niul literaturii sau în conștiința maselor largi de 
cititori 1

Disputa pe plan estetic între adepții ecranizărilor 
și înfocații susținători ai scenariilor originale (prin
tre care trebuie citat la loc de frunte cunoscutul 
regizor italian Federico Fellini) este în plină des
fășurare. Dar deocamdată publicul (In cazul celei 
de-a 7-a arte, cel mai influent și mai categoric 
critic) nu a dat cîștig de cauză unora sau altora.

— Personal nu sînt de loc, în această privință, 
partizanul părerilor exclusiviste — ne-a declarat 
regizorul Mircea Mureșanu — ocupat în prezent cu 
realizarea filmului „Răscoala**, adaptare cinemato
grafică după cunoscutul roman al lui Liviu Re- 
breanu. Filmele pot fi bune sau proaste, indiferent 
dacă autorii lor recurg la adaptări sau folosesc în 
exclusivitate scenarii originale. Nu este mai puțin 
adevărat, însă, că, în cazul ecranizărilor (procedeu 
care reclamă în mod fatal condensarea, selecțio
narea și, pe alocuri, chiar schimbarea materialului 
faptic existent), regizorul și scenaristul au de în
fruntat sensibilitatea publicului care, conștient sau 
inconștient, este totdeauna dispus să compare cele 
văzute pe ecran cu cele citite în roman, nuvelă 
etc.

— Credem totuși că „Răscoala**, roman epic prin 
excelență, deci mult mai „filmic** decît alte va
riante ale genului, nu a cerut modificări substan
țiale.

— Romanul are, după cum se știe, o construcție 
admirabilă, cu o evoluție a evenimentelor gradată 

milimetric. Dar... e totuși un roman de peste 50» de 
pagini! Pentru a transplanta pe ecran o acțiune 
densă, descrisă pe atîtea pagini, a fost nevoie în 
mod firesc de o revizuire a materialului. Scenaris
tul, scriitorul Petre Sălcudeanu, a rezolvat această 
problemă dificilă polarizînd ideile finalului m 
jurul direcțiilor principale ale romanului și exclu- 
zînd în cea mai mare parte scenele citadine. Au 
fost modificate de asemenea destinul și biografia 
unora dintre eroi. Așa, de pildă, Serafim Mogoș, 
personaj episodic în romanul lui Rebreanu, a fost 
adus de scenarist în „prim-plan**. El devine în 
film un personaj consecvent, cu o clară intuiție 
a evenimentelor, iar în răstimpul întîmplărilor pe
trecute la curtea lui Miron fuga, el ne apare ca 
victimă a boierului. Petre Petre, la rindul să», 
nu este numai conducătorul răseulațllor, ci și nefe
ricitul logodnic al tinerei seduse de către fiul aren
dașului. Toate acestea, după părerea noastră, vor 
contribui la o mai bună interpretare filmică a 
romanului.

— Ce părere aveți de puterea de sugestie a lucru
rilor „mărunte**, de inventarierea cu ajutorul ca
merei de luat vederi a amănuntelor de mișcare și 
decor aparent inutile ? Procedeu folosit de cine
aștii moderni (în „Ghepardul** și „Climate", ca să 
dăm numai două ex ple) prin care s-a izbutit 
condensarea în mod filmic a descrierilor șl anali
zelor sufletești întinse în roman pe zeci de 
pagini t

— Nu uitați că filmul nostru are un ritm ascen
dent și, în acest caz, întreruperea accelerației prin 
secvențe lungi, placide, cu ritm lent și elemente 
de simbol — poate provoca o ireparabilă întreru
pere a tensiunii dramatice. Decorul natural și 

scenografia filmului vor constitui, în schimb, I 
ternice elemente de sugestie. Filmul nostru, tun 
în alb și negru, nu va avea în mod absolut n 
alb nici negru, ci culoarea lor intermediară, g 
în stare să adîncească atmosfera dramatică 
sîngeroaselor evenimente din 1907. Alt exempt 
conacul lui Miron luga — scund, cu cerdac, stî 
sculptați, înconjurat de platani viguroși — va as 
rolul de a sugera bătrînețea șl forța ce se baze: 
pe tradiție, a unor boieri ca Miron fuga, în vrei 
ce proaspătul conac al Nadinei, construit într- 
stil eteroclit, de prost gust, va simboliza parve 
tismul intrat de curînd în clasa marilor propriei 
funciari.

— Cîteva cuvinte despre locurile de filma?
— Cele două conace au fost plasate în curtea 

înconjură Palatul pionierilor din București. A 
gerea satului ne-a dat/ Insă multă bătaie de c: 
Am colindat două regiuni pentru a găsi o lo< 
Iitate cu ulițe mărginite de căsuțe scunde șl n 
horite. Localitățile noastre rurale nu mai seamă 
cu așezările sătești de acum o jumătate de vei 
Ne-am stabilit în cele din urmă la Clocăne 
(Ungă Buftea), o comună pe care am fost neve 
s-o „machiem**. Am construit primăria, postul 
jandarmi șl circiuma, iar clădirile dn zilele no: 
tre, aflate In perspectivă, au fost mascate cu fața 
construite și acoperite cu stuf, paie și coceni, 
felul acesta am căutat să refacem o localitate a 
tentică din 1907.

— Cînd sperați să aveți „copia standard** ?
— La începutul lunii august. Din păcate, cei 

cenușiu, pe care-1 dorim în fiecare dimineață, 
lasă cam mult așteptat, provocîndu-ne breșe 
programul zilelor de filmare.

liviu MAK

CINEAȘTII 
PREGĂTESC

■ Cu primul său lung-me- 
traj, Le soupirant (care a ru
lat pe ecranele noastre cu 
titlul îndrăgostitul), Pierre 
Etaix introducea o nouă for
mulă comică în cinematogra
ful francez : „Mi se pare — 
spunea el atunci — că spec
tatorii și-au pierdut obișnuința 
de a citi imagini, element co
mic major într-un film. Para
doxal, în arta imaginii specta
torul are nevoie de cuvinte 

pentru a înțelege un film..." 
Cu noua sa realizare, Yoyo, 
Pierre Etaix își continuă expe
riențele în domeniul comediei 
cinematografice. Acțiunea se 
desfășoară în „frumoasa epocă" 
a filmului mut, între 1925 și 
1929 ; dialogul nu intervine în 
acțiune decît ca un contra
punct al imaginii.

■ Actorul englez Richard 
Burton (cunoscut din filmul 
„Privește înapoi cu mînie") a 

anunțat că acest an va marca 
debutul său regizoral, cu un 
film inspirat de tragedia „Mac
beth" a lui Shakespeare.

Pentru rolul k.dyei Mac
beth, alegerea s-a oprit asu
pra actriței Elizabeth Taylor, 
soția lui Richard Burton.

■ Anna Magnani interpre
tează principalul rol feminin 
într-un film dedicat unui erou 
al rezistenței franceze. Titlul 
filmului a fost inspirat de 

poezia lui Aragon — „Afișul 
roșu". Partenerul marii artiste 
italiene va fi Charles Azna
vour.

■ Cucerit de romanul „L’Etat 
sauvage" a lui Georges Con- 
chon (deținătorul premiului 
Goncourt pe 1964), regizorul 
Henri-Georges Clouzot și-a 
propus să transpună cartea pe 
ecran. Deocamdată, cineastul 
și romancierul lucrează îm
preună la redactarea scena
riului.



PE ECRANE

TOVARĂȘII
Despre filmul lui Mo- 

nleelli, distins de curînd 
la festivalul de iarnă al 
Cannes-ului cu Marele 
Premiu, un scriitor spu
nea : „Rareori mi-a fost 
dat să văd atita auten
ticitate în descrierea 
mediului proletar..." Un 
regizor se entuziasma de 
simplitatea, forța deose
bită a interpretării lui 
Mastroianni, Bernard 
Bller, Folco Lulll, Re
nato Salvatori sau An
nie Girardot.

Un critic însă — și 
fără asta n-ar fi critic — 
își exprima rezerve cu 
privire la modalitatea 
oarecum naturalistă de 
tratare a dramaticei pa
gini din istoria începu
turilor mișcării munci
torești italiene.

Doar aparent parado
xal, pentru că de fapt 
cu toții aveau dreptate. 
Căci această complexă 
operă amintește atît de 
valorile marelui roman 

Renato Salvatori — unui din In- 
terpreții filmului.

ALAIN DELON, Intr-an film .de capă ți 
spadă*: .Laleaua neagră", realizat de Chris
tian Jaque, după romanul Iul Al. Duma*.

francez din secolul tre
cut (Balzac, dar mai a- 
les Zola, de care Mo
nicelli a fost vădit in
fluențat) cît șl forța — 
aproape primitivă — a 
picturii unui Brueghel- 
bătrînul, de pildă.

Construcția dramatică 
a filmului e amplă, po
lifonică, descinsă parcă 
— după cum spuneam — 
din paginile unui dens 
roman realist. Timpul 
cinematografic — în 
sensul clasic — e negli
jat voit, în favoarea len
telor descrieri de atmo
sferă ; și acest lucru în
carcă adeseori cu un 
potențial de emoție ma
ximă secvențe ca : pri
mul semnal de suspen
dare a lucrului, ciocni
rea din gară cu spăr
gătorii de grevă, prive
ghiul la căpătîiul mun
citorului ucis. Monicelli 
te familiarizează cu u- 
niversul sumbru, sor
did, al uzinei ce înghite 
zilnic, ca o gură de in
fern, energii umane, vi
suri, idealuri. Și, totuși, 
viața pare să-și înscrie 
și aici cursul ei normal, 
printre mașinile zgomo
toase, rudimentare, în 
halele fără ferestre, un
de n-a pătruns nlcicînd 
raza de soare care să 
învioreze ori, dimpotri
vă, să facă și mai de- 

zplantă urîțenia deco
rului.

Truda istovitoare, fu
garele discuții ale mun
citorilor — brutal între
rupte de supraveghetor 
— sînt încercări timide 
de iluzorie evadare din 
acest iad industrial ce 
pare să distrugă orice 
speranță. Semnalul de 
încheiere a lucrului a- 
duce izbăvire, oamenii 
ce păreau storșl de ul
tima vlagă țîșnesc cu o 
forță nebănuită spre 
porțile uzinei, spre casă. 
Sînt tablouri de un re
alism cutremurător, ca
re dacă nu s-ar succeda 
sub semnul unei prea 
întunecate lipse de per
spectivă ar atinge valori 
încă neîntîlnite în cea 
de-a 7-a artă.

Monicelli realizează în 
filmul artistic ceea ce 
prefigurase Vigo cu ale 
sale documentare auten
tice din viața portului 
Nisa. Există însă o a- 
nume detașare a artis- 

tulul față de subiectul 
atît de minuțios descris, 
o dorință de totală obiec
tivizare ; paginile istori
ei par să fie răsfoite mai 
mult de curiozitatea sa
vantului ce zugrăvește 
cu precizie matematică 
tabloul general șl in
dividual al plămădirii 
conștiinței muncitorești 
într-o masă amorfă de 
sclavi industriali. Cris
talizarea conștiinței de 
clasă se face lent și a- 
cest proces de acumu
lare a revoltei, de tre
zire a demnității batjo
corite, constituie obiec
tul studiului cinemato
grafic al lui Monicelli. 
Iți pare rău însă că fil
mul se sfîrșește aici, că 
prefigurarea unei etape 
superioare de luptă e 
prea discretă, învăluită 
într-un lirism care es
tompează ușor certitu
dinea necesară momen
tului istoric.

Autorul capodoperei 
care a fost „Marele 
război" se recunoaște 
însă în „Tovarășii" prin 
vigoarea cu care recom
pune tabloul uman, prin 
realismul cu care in
vestighează medii socia
le și comportamente in
dividuale, precum șl in
tima legătură ce există 
între ele.

Alic* MĂNOIU
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tători științifici — stepa ue . 
ricicultură cercetătorii sînt în ex
clusivitate femei, în coperta noas
tră, una dintre acestea: cercetă
toarea Elena Tițescu — sînt gata 
să-ți ofere explicații amănunțite 
despre firul de borangic.

Am obținut succese și în acest 
sector. în ’944 producția anuală a 
gogoșilor de mătase era de 300 to
ne pe întreaga țară. Azi a ajuns 
la 1.200 tone, ceea ce înseamnă 
100 tone fir de mătase. Să mergem 
înainte pe firul de borangic:
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—ii că
un hectar neprielnic pentru ce
reale, plantat cu duzi, aduce un 
venit de 32.000 lei. Ceea ce nu e 
de loc puțin.

Deși trăim în plină epocă a 
maselor plastice, mătasea naturală 
continuă să-și mențină strălucirea 
și calitățile ei inegalabile. Nu se
rici cultorii susțin acest lucru. 
Mulți alții. în primul rînd, femeile. 
Și au dreptate.

G. C.
Fotografie de Sorin DAN

POVESTEA
VORBEI_____________________

. CIFRE VECHI - 
CUVINTE NOI

în limba greacă veche, numărul 100 
se rostea hekaton. Recunoaștem acest 
numeral în cuvintele noastre care în
cep cu hecto (-litru, -gram, -metru). 
El există și în hectar, un cuvînt hi
brid, deoarece unește grecescul heka
ton cu ar (unitate de măsură pentru 
terenuri), care se trage din latinescul 
area (= suprafață). Suprafața de o 
sută de ari măsoară un hectar. Ace
lași element grec apare și în heca
tombă, în care hekaton e contopit cu 
bus, alt cuvînt grecesc, care însem
na „bou". Pentru a atrage bunăvoința 
zeilor, se făceau în Elada sacrificii 
de o sută de boi, iar la romani o sută 
de animale diferite. Legătura cu ve
chiul sens s-a estompat, astfel că 
hecatombă a devenit astăzi sinonim 
cu „masacru".

„Dublu" se spunea în grecește di- 
plus, de la care s-a format substanti
vul diploma (= obiect împăturit în 
două). Prin intermediul limbii latine 
și al limbii franceze, el a ajuns pînă 
la noi fără transformări sensibile în 
ceea ce privește pronunțarea. Dar 
sensul ? Explicația contrastului din
tre înțelesul vechi și cel actual, lipsit 
de implicații aritmetice, o vom găsi 
în Roma antică : se numea diploma 
un document oficial prin care se a- 
cordau unei persoane anumite drepturi. 
De pildă, curierii care străbăteau 
vastul imperiu roman sau soldatii că
rora li se dădea un concediu primeau 
un permis de liberă trecere, gravat 
pe două plăci de bronz. (Arheologii 
au descoperit astfel de diplome și pe 
teritoriul patriei noastre.) Fiind vorba 
de două plăci, numele de diplomă 
era deplin justificat. Poate că terme
nul ar fi fost dat uitării dacă mai 
mulți erudiți din apusul Europei nu 
i-ar fi dat din nou viață, în vremea 
Renașterii. Ei au aplicat cuvîntul di
plomă — pe care îl cunoșteau din 
scrierile latine — documentelor ofi
ciale prin care regele sau un mare 
senior acorda anumite privilegii. Ast
fel de documente reglementau cîte- 
odată relațiile dintre provincii sau 
state diferite. Și iată cum de la di
plomă s-a ajuns, la diplomație, ca 
nume al activității legate de politica 
externă a unei țări.

Sorin STATI

UMOR
DE PESTE 
HOTARE

- Nu ața, tăticule... - Liniște ! Tăticu repetă...



Se apropie 1 — 8 martie, săptămînă 
cadourilor pentru femei

AM VĂZUT
In
MAGAZINE...

...PENTRU MAMA DUMNEAVOASTRĂ:

...o poșetă de material plastic negru, imitînd lacul, 
fabricată de „Arta-super“ — Oradea. Se găsește în 
diferite modele, noi l-am preferat însă pe cel drept
unghiular, cu ramă metalică, sau pe cel de format 
mai înalt, cu o clapă și o mică închizătoare din 
metal galben. Ambele se asortează atît la o rochie 
din stofă sau jerseu, cît și la taior sau palton. Pe 
lîngă faptul că sînt încăpătoare, aceste poșete se 
curăță ușor, cu puțină apă, fără să-și piardă luciul.

...un uscător de vase din material plastic în 
diverse culori. Are două compartimente: unul cu 
despărțituri pentru farfurii, altul, perforat, pentru 
pahare și tacîmuri. In afara faptului că după spă
lare permite scurgerea perfectă a apei, prezintă și 
avantajul unei stabilități care împiedică farfuriile 
să se spargă.

...PENTRU LOGODNICĂ:

...o foarte cochetă umbreluță din tafta vegetală 
sau naturală, cu mîner metalic ori din material 
plastic. Confecționate într-o bogată gamă de de
sene (pepit, carouri, dungi etc.) și nuanțe (gri, ver
nil, mov, negru, roșu etc.) umbrelele pot fi asor
tate oricărei toalete, schimbîndu-i-se doar husa.

...o pereche de mănuși căptușite cu blană, din 
piele simplă sau presată, în negru ori maro; le 
găsiți la magazinul „Cireșica" din bulevardul 
6 Martie nr. 43. Merg atît la o ținută sport cît 
și la una de oraș. Sînt foarte călduroase, dar aten
ție : nu uitați să vă informați în mod discret asu
pra numărului pe care-1 poartă cea căreia vreți 
să le dăruiți. Aceste mănuși trebuie luate cu un 
număr mai mare, întrucît blana ocupă o bună 
parte din spațiul numărului respectiv.

din toată lumea
ARE PATRU ROTI Șl FUGE

Onorabilul cetă
țean din Manchester 
(Anglia) nu se joacă 
cu automobilul puș
tiului ci se duce la 
serviciu, îmbarcat în 
noul său vehicul Mi
ni-Mini de fabricație 
americană. Mașinuța 
are circa 1,70 m lun
gime și atinge cu 
ușurință viteza de 
25 km/oră.

ORGA DIN PORTBAGA)

La o recentă ex
poziție comercială de 
instrumente muzica
le din Anglia a tost 
expusă și această or
gă electronică mo
bilă, care atunci cind 
este strinsă încape 
în portbagajul u- 
nui automobil.

CEI 27 DE COPII
Ai PROFESORULUI PETRUCCI

Experiențele pro
fesorului italian dr. 
Daniele Petrucci au 
făcut senzație în în
treaga lume. Ca ur
mare a acestor ex
periențe în Italia 
trăiesc azi 27 de co
pii de o vîrstă ce 
variază între cîteva 
luni și cinci ani, a 
căror viață ar fi fost 
imposibilă acum ze
ce ani. Cei 27 de 
copii și-au petrecut 
prima săptămînă a 
existenței lor într-un 
aparat complicat din 
laboratorul lui Pe-

Prof. Petrucci în leborato> 
rul »âu.

truccl din Bologna. Ovulele, izolate chi
rurgical, sînt fecundate în aparat, iar 
după o săptămînă embrionul este trans
plantat în organismul mamei. Restul se 
petrece după tipicul obișnuit. Metoda 
este indicată în special în unele cazuri 
de sterilitate.

...PENTRU COLEGELE DE BIROU

...dacă sînt fumătoare, cumpărați-le de la I.C.S. 
„Victoria" cîte o brichetă micuță din metal inoxi
dabil cu aspect sidefat în diferite culori (verde, 
mov etc.). Formatul redus și plat le fac să încapă 
cu ușurință în poșetă sau într-un buzunar ;

...săpunul și apa de colonie „Carmen", prezentate 
într-o cutie cu aspect atrăgător. Mirosul proaspăt 
al coloniei, ca și proprietățile emoliente ale săpu
nului le fac să se bucure de aprecierile cumpără
torilor.

...un portchei din piele presată, în diferite culori 
(bej, maro, negru). Există două modele (pentru 
chei mai mari sau mai mici), la toate tutungeriile. 
Portcheiul scutește de eterna căutare a cheilor, mai 
ales că, avînd dimensiuni destul de reduse, poate 
fi purtat și în buzunar sau în poșetă.

LA CE SÎNT BUNE SCOICILE...

Cetățeanul Rudolf 
Helder djn Mann
heim (R.F.G.), în 
vîrstă de 82 de ani, 
are o pasiune pe ca
re a transmis-o și 
soției sale. De ani și 
ani de zile ei colec
ționează scoici. Zeci 
de mii de cochilii de 
toate speciile și de 
pe multe țărmuri a 
strîns colecționarul 
acesta ciudat. In 
prezent: el constru
iește pe zidul casei 
sale adevărate moza
icuri din scoici.

- Grăbiți-vă I
- Mărturisește, scumpule, că nu fi-ar place să-ți 

fac și eu la fel...



SPORT
DE LA KINGSTON

LA TAMPERE
Intr-o Iarnă de acum vreo douăzeci de 

ani, o chemare a trecut cu viteza fulge
rului printre copiii cartierului bucu- 
reștean Dristor : „cu mic, cu mare, la 
stadionul P.T.T. să pregătim meciul de 
hochei de miineCuriozitatea de a 
vedea un meci de hochei era mare, căci 
competițiile se organizau rar, cu multe 
«acrilicii materiale și puțini puteau a- 
junge la crose și patine. Fapt pentru 
care copiii, acești vajnici șl dezintere
sați prieteni ai sportului, au răspuns cu 
entuziasm. înarmați cu furtunuri de apă, 
el au inundat terenul de volei, implorind 
totodată natura să le desăvirșească opera.

Șl a doua zi, duminică dimineața, 
zgura roșie era acoperită de un strat 
neuniform de gheață. Natura fusese 
darnică : terenul de volei se transfor
mase peste noapte intr-un patinoar 
ad-hoc. Adăugîndu-l-se niște mantinele 
improvizate și două porțl meciul a putut 
începe. In rtndurile celor două echipe 
(„roșii** și „albaștri**) micii creatori ai 
patinoarului (care alcătuiau și sufletul 
galeriei !) au recunoscut pe cunoscuții 
hocheiști bucureștenl Paul Atanaslu 
(„canadianul**, cum i se spunea, pentru 
cunoștințele sale tehnice), Mișu Flama- 
ropol (unul dintre actualii antrenori de 
hochei și care în acel ani nu rezolvase 
dilema : fotbal sau hochei...), Marinescu, 
Dlugoș, Pană (tatăl talentatului compo
nent al actualei echipe naționale) și alți 
pasionați ai croșet și pucului.

Astăzi, copiii cartierului știu din auzite 
că pe locul modernelor blocuri în care 
locuiesc, a fost cîndva un mic teren 
sportiv. Și mai știu că pentru practi
carea sportului Lor de iarnă preferat — 
hocheiul — merg doar cinci minute pînă 
la patinoarul artificial „22 August".

Iată-1 azi pe hocheiști evoluind pe 
oglinda lucie a patinoarului, ța lumina 
puternică a reflectoarelor, echipați din 
cap pină-n picioare cu echipament adec
vat. Modernul patinoar este și al lor, 
atît ca practicanți cît șl ca spectatori.

Campionatul Capitalei angrenează in 
competiție, pe Ungă echipele de seniori, 
și pe cele ale juniorilor. S.S.E. II, Stea
ua, Olimpia, Dinamo și alte cluburi 
atrag in practicarea hocheiului mulți 
copii talentați. O promisiune in acest 
sens (care trebuie desigur confirmată in 
viitor) o constituie tinăra echipă a clu
bului Constructorul (alcătuită in între
gime din juniori) care a jucat în cam
pionatul Capitalei alături de echipe frun
tașe ca Steaua, Dinamo și Știința, In 
rîndul cărora se află majoritatea - jucă
torilor din Iotul republican. Și In țară, 
recentele campionate regionale au rele
vat exemple similare.

Folosind judicios condițiile existente 
pentru a atrage tineretul la practicarea 
hocheiului, atît în Capitală cît șl în alte 
centre tradiționale ale acestui sport de 
iarnă, ca Miercurea Cluc, Sighișoara, 
Cluj, Tg. Mureș, Brașov, Rădăuți, Su
ceava, antrenorii șl tehnicienii vor asi
gura creșterea schimbului de miine al 
hocheiului romănesc.

Anul trecut. Ia olimpiada de la Inns
bruck, Intr-o companie valoroasă, ală
turi de echipe cu tradiție în acest 
sport de iarnă ca Elveția, Norvegia, Po
lonia și altele, echipa noastră a obținut 
locul 4 și un premiu pentru sportivitate. 
In acest sezon, echipa R. P. Române a 
participat la Cupa Dunării, disputată la 
Sofia, unde a ocupat locul I.

Campionatul mondial, ce se va desfă
șura în luna martie a acestui an la 
Tampere (Finlanda), va reuni cele mai 
puternice echipe din lume. Printre aces
tea se vor număra bineînțeles și prota
gonistele dramaticelor dispute de Ia 
Innsbruck : U.R.S.S., Canada, Cehoslova
cia, Suedia și S.U.A. De altfel, consuttînd 
clasamentele ultimelor olimpiade și cam
pionate mondiale, se constată că acestea 
și-au disputat cu regularitate primele 
locuri, echipele fiind de valori apropiate. 
Iată de pildă cîștigătoarele ultimelor 
olimpiade : IMS și 1952 — Canada ; 1956 
și 1964 — U.R.S.S. ; 1969 — S.U.A.

Cînd, in ultimele zile ale anului 1855, 

soldațil Regimentului regal canadian, 
curățînd gheața lacului din Kingston, 
s-au amuzat Improvizînd un joc, nimeni 
nu prevedea răspândirea acestui nou 
sport : hocheiul. Căci din disputa celor 
din Halifax și Montreal cu cel din King
ston, asupra priorității descoperirii nou
lui joc, s-a născut hocheiul care, in Ca
nada, a devenit sport național și a fost 
codificat în 1875 de niște amatori, pentru 
ca în anul 1891 să capete girul primei 
federații de hochei, aceea din Ontario. 
In 1893 se acordă pentru prima dată un 
trofeu într-o competiție de hochei. Și 
ani de-a rîndul, hocheiștil canadieni au 
deținut supremația de necontestat în 
lume. După un obicei propriu, canadie
nii au trimis să-i reprezinte la jocurile 
olimpice șl campionatele mondiale, cele 
mai bune echipe de club amatoare și 
nu o selecționată națională cum se obiș
nuiește. Din anul 1920, cînd s-a disputat 
prima întrecere olimpică la hochei pe 
gheață, canadienii au dominat întrecerile 
pînă în anul 1956. Cu o singură excepție, 
care, efectiv de data aceasta, a întărit 
regula : olimpiada din 1936 a fost cîști- 
gată de ' Anglia, a cărei echipă era însă 
formată din... canadieni importați !

Iată însă că, în 1956, la Cortina d’Am
pezzo, mitul invincibilității canadienilor 
Ia hochei ia sfîrșit : învingînd Canada cu 
2-0, echipa U.R.S.S. debutează în com
petiție, produce surpriza „olimpiadei 
albe**, cîștigînd medaliile de aur.

De atunci, în marea confruntare a ho
cheiului mondial, canadienii n-au mai 
avut supremația. Disputele cu echipa 
U.R.S.S. cărora II s-au adăugat cele cu 
puternicele echipe ale Cehoslovaciei, 
Suediei și Statelor Unite, au fost des
chise oricărui rezultat.

Acest echilibru valoric se vădește și în 
acest an, atît în întîlnirile bilaterale 
(U.R.S.S.-Suedia ; Canada-Cehoslovacia ; 
S.U.A.-U.R.S.S. etc.) cît și în turneele 
organizate ca „avantpremlere** ale cam
pionatului mondial din Finlanda. Astfel, 
la turneul de Ia Colorado Springs (S.U.A.) 
au participat echipele : U.R.S.S., cam
pioană mondială și olimpică, Canada și 
R. S. Cehoslovacă (echipa S.U.A. se pre
gătea paralel pentru omogenizarea for
mației, In compania echipei de tineret 
a U.R.S.S.). Deși au cîștigat turneul (dis
putat tur-retur), hocheiștil sovietici au 
pierdut o partidă cu hocheiștil ceho
slovaci. Aceștia din urmă, deși In turneu 
n-au cedat Ia canadieni, In partidele 
susținute apoi în Canada au pierdut de 
două ori în fața gazdelor.

De altfel hocheiștilor canadieni parti
ciparea la această ediție a campionatelor 
mondiale le poate oferi ocazia de a re- 
dobtndi supremația. Aeest lucru a fost 
clar exprimat în declarația făcută de an
trenorul echipei canadiene David Bauer, 
după turneul de la Colorado Springs : 
„Noi avem datoria de a cuceri poziția 
pierdută In hocheiul internațional. Pen
tru aceasta trebuie să învățăm foarte 
multe de Ia europeni. Cînd afirm aceasta, 
mă gîndesc Ia marile noastre lipsuri. 
După cel de-al doilea război mondial, 
hocheiul canadian nu s-a dezvoltat de 
loc. De ce 7 Noi am continuat să jucăm 
dur, să utilizăm în mod exagerat «bo- 
dicecul» și să patinăm In forță. Cum 
s-ar spune mai concret, am lăsat tehnica 
pe planul doi și nu ne-am desăvirșit 
patinajul. Avem datoria de a ne îmbu
nătăți serios tehnica, patinajul șl, mai 
ales, coeziunea între compartimente. 
Hocheiștil europeni ne sînt superiori din 
toate aceste puncte de vedere**.

Pregătirile echipelor participante la 
cele două serii ale campionatului mon
dial s-au terminat. Federația finlandeză 
de hochei, organizatoarea competiției, a 
emis zeci de mii de bilete. Din alte țări 
vor veni cîteva mii de spectatori (de 
pildă din Suedia 24W, din U.R.S.S. 5M 
etc.), dar alte sute de mii vor viziona 
meciurile prin intermediul rețelelor . in
ternaționale de televiziune.

P. SLĂVESCU

Fază la poarta formației Știința-Cluj în meciul cu Steaua 
din cadrul Campionatului republican de hochei. Scor final: 
14-0 în favoarea bucurețtenilor.

Tăbăcaru si Lena de ia Știința în luptă pentru puc cu Varga 
(Steaua). (Meci din cadrul recentului Campionat orășenesc de
lochei pe gheață.)
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GUmPUNCTE NEGRE
ORIZONTAL : 1) Calitatea oamenilor care pot ușor... sparge 

gheața i 2) Dreptul de a nu fi scos din funcție. 3) Care 
trece în revistă materia parcursă anterior. 4) Munte în Asia 
Mică — Substanță medicinală — Ion și-a pierdut capul! 
5) Mărgean — Sfidătoare — Stațiune de mașini și tractoare. 
6) Domn moldovean — Parte laterală a punții vaporului — 
Pămînt arabii sau animal folosit la arat 7) Firicel vibrator, la 
unele celule — La vîrsta de aur (pl.) — Vulturi (reg.). 8) For
mularea datelor unei probleme — înjghebat, adunat. 9) Nicu 
Petrescu — Plasă de prins pește — Distracția celor trei muș
chetari (pl.). 10) Translatori — Nume masculin... liniștit 
11) Rezervați, stăpîmți — Oraș în Spania (provincia Jaen). 
12) Măgăruș — Rănită — Bidiviul Dobrogei. 13) Liniște ! — 
Posesiv — In exterior — Exclamație de inimă albastră. 14) Ti

pografie (înv.) — Privitor la (talia. 15) I s-a pus data (fem.j — Simbolul încăpă- 
țînării — Pe el ! 18) Perechea lui Tibișir — A devenit., atrăgător. 17) Ține haina 
pe cuier ! — Contribuție. 18) Angajarea unei sume în joc *— Crivăț sau zefir 
— Boală infantilă. 19) Folositori — O casă ca-n povești ! — Nume feminin. 20) Păsări 
domestice sau sălbatice — Pe fiecare filă a atlasului — Scoate bogății din pămînt ! 
21) Apariție, ivire — Prefix pentru trei — Artileriști. 22) Perișoare, chiftele etc. — 
Nume de femeie. 23) Un lucru... indiferent — La mare distanță. 24) A se bucura... 
din gură — Librării cu cărți... gata citite.

VERTICAL : 1) Ucenic, învățăcel — Alb și negru î — Face lumină ! 2) împo
vărător (pl.) — Scamatori. 3) Brațe de oțel... printre constructori — Auxiliar al tre
cutului — Distrugător de... insecte. 4) Suport pentru haine — Lipsit de dinți — 
Farfurioare. 5) Plantă ornamentală cu flori roșii — „Iarba dracului" — Lucrează 
obiecte de aramă (pl.) — Prefix pentru morală. 8) Ieșit la lumină — Lucruri demne 
de laudă — Diminutivul... Mariucăi. 7) Rezultatul împărțirii — Element de compu
nere cu sens de opunere — Intrigantul din „Othello"' — Strofă de patru versuri. 
8) Acoperire cu aburi — Asmuțit — Provincie spaniolă. 9) Sticle de lampă (pop.) 
—■ Umblă după profituri personale (pl.) — Strigăt pentru minat caii. 10) Boi cu 
coarnele în lături — A călăuzi — Cu ochii în patru — Casa de Economii și Con- 
semnațiuni. 11) Fiica Joianei — Instalați în culcuș, aciuați — Pronume — A căuta 
un „împrumut" (fam.). 12) Drum de străbătut (pl.) — A trece în proprietatea sta
lului — Instrumentist dintr-un taraf. 13) Suport pentru farfurii, tacîmuri etc. — 
Semn grafic — Superbronzați — Alianțe. 14) Pentru cusut — A prevedea o clauză 
într-un contract — Vas de lut — Atitudine îngăduitoare. 15) Telur — Asasinări — 
Anunț scris — Evidențiat, distins. 16) Menținut în bună stare — Surprinse în mod
neplăcut.

I. CÂRAIMAN

Desleqarea Jocului .SIMFONIA APELOR”, apărut In nr. trucul

1) DESALINIZARE — SOS. 2) AMIRAL — LAPOVITA. 3) LIRA — 
ADAPAT — MARE. 4) ENERGIE — ARII — VAL. 5) EN — LEBĂDĂ — BAI — E. 
6) ASANA — IMA — VISSLAS. 7) MC — E — CTA — CE — BART. 8) BUSOLA 
— RIURI — RAE. 9) A — UNIRE — NONETS — I. 10) RPB — TURTURE — 
R — CE. 11) COMPOT — ENE — SACA. 12) ALE — RAPID — PAPURA. 13) 
TERTA — A — AORTA — TR. 14) INSULA — STRAUSS — H. 15) E — ID — 
MARIN — C — ERI. 16) ABONAT — IAZ — ITEM. 17) EMIR — REA — 
TRIREME. 18) DELAMARINA — NA — OD. 19) ER — NORITA — SV — ORE. 
20) CIN — REN — TITANIC. 21) AZIMA — ABURITE — HA. 22) RĂSURĂ 
— ARIN — ȘLEP. 23) RIS — OAZA — CUTERE. 24) NEPTUN — ALBIE — TEL.
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„Doresc să știu de cînd se cultivă vița de 
perspectivele viticulturii la noi? ?

vie și care sînt «DE CÎND
Ion GHIVEDEA PLANTĂM

VITA DE VIEÎ
Răspunde ing. TUDOR STAN CU, Consiliul 

culturii, secția de hortiviticultură.
Superior al Agri

Descoperiri ale arheologiloi
>ndițiile climaterice fiind fa

>r ne-au arătat că în epoca terțiară 
condițiile climaterice fiind favorabile, vița de vie a fost raspîn- 
dită pe tot globul pămîntesc. Dar în perioada glaciațiunilor cele 
mai multe dintre soiurile de vițe sălbatice din Europa au dispă
rut, supraviețuind numai Vitis vinifera silvestris.

Egiptenii vechi au lăsat săpate în pietrele funerare ale mor
mintelor imagini interesante despre viță, dovedind că în aceasta 
epocă, cultură ei și prelucrarea strugurilor în vin erau într-o 
fază destul de înaintată. Homer, Ia rîndul său, ne arată că grecii
cunoșteau mai multe soiuri de viță de vie pe care le cultivau în 
rînduri, iar dintre vinuri, mai renumite erau cele din Cipru, 
Creta, Kios, Lesbos. Aceste vinuri erau preparate simplu sau cu 
adausuri de esențe de ierburi, flori sau miere. Și Ia romani, 
cultura viței ajunsese la un progres destul de însemnat. Sînt au
tori romani care s-au ocupat de problemele culturii viței de 
vie, făcînd aprecieri asupra factorilor de vegetație, descriind 
modul de tăiere, soiurile etc. în aceste descrieri se găsesc reco
mandați! și observații juste, valabile și în zilele noastre.

Pe pămîntul țării noastre,' vița se cultiva cu mult înaintea 
cuceririlor romane. Se cunoaște aceasta din scrierile lui Herodot 
și Strabo, care arata că atunci cînd grecii vechi au venit să-și 
întemeieze cetăți în jurul Mării Negre (cu 600-700 ani înaintea 
erei noastre), populațiile indigene de traci se ocupau intens cu 
cultura viței de vie.

Viile din unele părți ale Transilvaniei și cele de sub dealurile 
Carpaților, din Oltenia și Muntenia, erau și mai vechi, poate 
chiar din epoca bronzului.

Suprafața cultivată la noi cu viță de vie s-a putut socoti abia 
în secolul al XVUI-lea : în Moldova ea a fost atunci de 
12.280 ha, iar în Muntenia de 21.480 ha. Legea secularizării din 
1864 a avut ca efect înmulțirea rapidă a plantațiilor de vii, 
astfel că în 1884 suprafața viilor ajunsese la 150.000 ha. în 
prezent viticultura țării ocupă 308.000 ha.

în perspectivă, vița de vie va ajunge să ocupe o suprafață 
de 500.000 ha, din care 150.000 ha vor fi plantate cu struguri 
de masă.

Extinderea viilor se face pe baze științifice, conform lucrărilor 
de raion are și microraionare a viticulturii.

ȘTEFAN D. IOAN din București, un vechi cititor al revistei, 
ne trimite o amplă scrisoare dz .tz'--*?:?? fzlzz zzlzz^zzh? 
nostru. După ce face o enumerare a materialelor pe care le-a 
apreciat în mod deosebit în aparițiile din cursul anului care a 
trecut, cititorul nostru ne reproșează părăsirea „fotofoiletonului” 
în care se pot pune în evidență unele aspecte deficitare în dife
ritele sectoare ale vieții noastre. „Rubrica este de reluat1* — opi
nează, în concluzie, cititorul nostru. Și în continuare : „Aș dori 
să găsesc în paginile revistei materiale de educație a cetățenilor, 
pe teme de igienă și sănătate, cum a fost de pildă ancheta «A 
fuma sau a nu fuma ?» Subiectele nu lipsesc și aș sugera de 
pildă o anchetă pe tema alcoolismului?. După ce își spune 
părerea și în controversa iscată în jurul rubricii „Cititorii către 
cititori* (fiind categoric pentru menținerea rubricii), corespon
dentul nostru își încheie scrisoarea cu o apreciere favorabilă a

'ești, un vechi cititor al revistei, GODINII Al F 
de netăgăduit folos colectivului r I H 11 ALE 
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noii noastre rubrici intitulate „Memento”.

Observația cititorului nostru cu privire la dispariția fotofoile- 
tonului din revistă e fundată. Explicația acestei „dispariții** tre
buie căutată în faptul că fotofpiletonul are o sferă de aplica
bilitate destul de restrînsă (notăm în treacăt că, de pildă, trăsă
turile negative din conștiința oamenilor nu pot fi... fotografiate). 
De aceea, pentru „a pune în evidență unele aspecte deficitare 
în diferitele sectoare ale vieții noastre** — cum se exprimă co
respondentul nostru — am ales foiletonul. După cum se poate 
vedea, începînd din numărul 3 al revistei, publicistul C. N. Con- 
stantiniu semnează regulat un „microfoileton**.

Foarte interesante sugestiile cititorului nostru de a publica 
noi anchete de educație cetățenească. Vom ține seama de ele. 
Mulțumim pentru prețioasa scrisoare.

Două scrisori, una semnată de eleva CARMEN BALTINESCV, 
din Sibiu, cealaltă — de un colectiv : MARCV IEREMIA, MIR
CEA BLAJOVAN și GHEORGHE STREIN din Bocșa, abordează 
rubrica jocurilor distractive. în ambele scrisori, făcîndu-se refe
riri la înfățișarea respectivei rubrici în numărul special de Anul 
nou, se solicită „..ca și în numerele viitoare, să apară astfel de 
rubrici și mai ales cea intitulată «Verificați-vă cunoștințele», 
fiind foarte distractive și totodată instructive” (scrisoarea semnată 
Marcu Ieremia și ceilalți). Făcîndu-ne o cerere asemănătoare. 
Carmen Băltinescu solicită în plus : a) o informație permanentă 
cu privire la cărțile noi apărute și b) articole pe tema „Compor
tarea tineretului în societate”.

După cum se știe, „Flacăra** a adoptat (începînd cu nr. 2) 
un nou tip de careu de cuvinte încrucișate (16/24 pătrățele) în 
care ne vom strădui, în continuare, cu ajutorul unor definiții 
corespunzătoare, să facem ca jocul să nu fie numai amuzant, 
ci și instructiv. Neputîndu-i asigura rubricii „Verificați-vă cu
noștințele** o apariție permanentă, îi vom găsi totuși locul în 
revistă din cînd în cînd, alături, probabil, și de alte mijloace 
similare care, sperăm, vor stîmi interesul cititorilor, mai ales 
al celor tineri.

Dorința cititoarei Carmen Băltinescu de a fi informata m legă
tură cu vitrina literară i-a fost satisfăcută... cu anticipație, prin 
rubrica respectivă din pagina intitulată „Memento*4.

„Care-i pe scurt istoria Camerunului și ce situație economică «CAMERUN 
poliza are T<odo, NKUUSCU

Ploiești, str. Putnei 8
Răspunde A. CELARU, cronicar extern.

După ce a înconjurat pe la apus partea superioară a Africii 
și a ajuns în regiunea „marelui cot** al continentului — Golful 
Guineei — (spre sfîrșitul secolului al XV-lea), navigatorul Fer
nando Po a observat prezența abundentă a crabilor (în portu
gheză — camaroes) în delta fluviului Sanaga. înscris pe hărțile 
lui Po ca „Rio das camaroes**, fluviul și-a extins apoi denumirea 
și asupra teritoriului de pe malurile Iui — Camerunul.

Cuceritorii europeni au debarcat pe aceste meleaguri, desigur 
nu din interes pentru civilizația care existase aici cîndva. Ceea 
ce i-a atras, veacuri la rînd, a fost în special vînătoarea de oa
meni, posibilitatea de a-și umple corăbiile cu sclavi pentru plan
tațiile americane. După ce a fost stăpînit de portughezi și englezi,

s

Camerunul a intrat, spre sfîrșitul secolului trecut, sub „protecția" 
germană, ca urmare a unei convenții între emisarii lui Bismarck 
și șefii de triburi. A început o intensă exploatare a bogățiilor 
țării.

încheierea primului război mondial a adus împărțirea Came
runului între Franța și Anglia. Cea dintîi a obținut, ca manda
tară a Ligii Națiunilor, partea cea mai mare a teritoriului, de
venită Camerunul Francez ; Angliei i-au revenit, sub formă de 
protectorate, două părți mai mici : Camerunul de Sud și Came
runul de Nord. Situația aceasta s-a păstrat o bună bucată de 
vreme și după cel de-al doilea război mondial, doar cu unele 
modificări ale titulaturii dominației străine.

Lupta îndelungată și plină de sacrificii a poporului din această 
țară pentru lichidarea jugului colonial și pentru unificarea pa
triei sale dezmembrate a obținut o importantă victorie la 1 ia
nuarie 1960, cînd Camerunul Francez și-a dobîndit independența. 
După aproape doi ani, la 1 octombrie 1961, ca urmare a unui 
referendum organizat în Camerunul de Sud, acesta s-a alipit 
Republicii Camerun, care a devenit Republica Federativă Came
run. (Celălalt protectorat britanic, Camerunul de Nord, a intrat 
în componența Nigeriei, de asemenea pe baza rezultatelor unui 
plebiscit.)

Teritoriul Camerunului — aproape 500.000 km p — cu
prinde multe și variate bogății. In subsolul său se află zăcă
minte de aluminiu, care sînt exploatate pe scară largă, precum și 
aur, cositor, petrol, uraniu, titan, wolfram, mangan, plumb. Pă
durile conțin esențe de lemn prețios, iar năvalnicele sale ape 
curgătoare ar putea deveni sursele unor mari cantități de ener
gie electrică. întinse regiuni sînt cultivate cu porumb, manioc, 
mei, precum și cu plante de export — cacao, cafea, bumbac, 
tutun, arbori de cauciuc etc. Dar, ca rezultat al exploatării colo
niale, economia țării este încă puțin dezvoltată. La aceasta se 
adaugă și moștenirea grea în diverse domenii ale vieții sociale 
(învățămîntul public, asistența medicală etc.). Trebuie, de ase
menea, ținut seama că în economia țării se mai mențin forme ale 
exploatării de către capitalul străin.

în componența populației Camerunului (4,3 milioane locuitori) 
intră triburi bantu și sudaneze, precum și triburi de pigmei. 
Capitala țării este orașul Yaounde, întrecut însă în ceea ce 
privește numărul locuitorilor (care, acum cîțiva ani, era de 
aproape 54.000) de portul Douala (127.000).
. Viața politică este caracterizată de o confruntare puternică 
între guvern și opoziție — reprezentata, în special, de Uniunea 
popoarelor din Camerun — care cere măsuri energice pentru asi
gurarea progresului țării. în unele regiuni continuă să aibă loc 
ciocniri sîngeroase între forțele guvernamentale și partizanii 
luptei pentru progres.

Următorii cititori doresc să corespondeze : Ion Păroiu, ma- 
trițer, Craiova, Grupul școlar al uzinelor „Electroputere** : ilus
trate ; Margareta Crăciun, bibliotecară, com. Tudora, m. Fălti
ceni : literatură, muzică, ilustrate ; Aurel...JEetruți? lăcătuș-in- 
stalator, Cuza Vodă - 20 : teme diverse ; Lucia
Ionescu, fiîncționară, București, str. Bibliotecii 11, rn. 30 De- 

v cembrie : ilustrate ; Elena C. Mitrache, elevă. Buzău, str. Plev- 
nei 55 : sport, ilustrate ; Coman Gyurca, tehnician. Ocolul 
silvic Vișeu, Vișeu de Sus, reg. Maramureș : ilustrate ; Viorel 
Liciu, Termocentrala Paroșeni, secția 202, m. Petroșani : teme 
diverse, ilustrate ; Cireșica Samovici, studentă, București, str. Dru
mul Taberii 2, bl. H, ap. 2, m. Lenin : cinema, ilustrate ; Vasile 
Rădici, Cîmpulung-Muscel, str. Negru Vodă 159 : ilustrate ; 
Maria Pricop, Lugoj, str. Cuga Vodă 10 : ilustrate ; Silvia Popa, 
com. Vinga 943, m. Arad :uustrate ; Maria Groza, eleva, 
Fălticeni, str. Cuza -Vodă 8 : teme diverse» ilustrate ; Tania 
Grimberg, elevă, FiUticeni, str. Botoșanilor 50 : teme diverse, 
ilustrate ; Iosif Kelmen, student, Arad, str. M. Kogălniceanu 49, 
ap. 9 : teme diverse ; Meri Cambera, elevă, Giurgiu, str. 
Cubului 29 : literatură, ilustrate ; Geta Neguț, elevă, Giurgiu, 
str. Baciu 35 : geografie, ilustrate ; lacob Petruța, elevă, 
Giurgiu, str. Ramadan 45 : teme diverse ; Alexandru Voiculescu, 
Stelian Mediam, Szabodi Patrocle, ingineri, Brașov, str. Poarta 
Scheilor 37 : teme diverse ; Livia Drăgan, învățătoare, com. 
Manov 257, Reghin : cinema, teatru, muzică ; Mioara Dulgheru, 
elevă, Buzău, str. Păcii 22 : teme diverse, ilustrate ; Mărioara 
Cireșan, elevă, Lugoj, str. Comuna din Paris 9 : teme diverse ; 
Romeo Voicu, elev. București, Intrarea Frasinului 5, cartierul 
Giulești, m. 16 Februarie : teme diverse, ilustrate.

DOSTA b ȘTEFAN VASILESCU — BUCUREȘTI. Grafologia este disci- 
r ▼ 1 ** - ~ plina care se ocupă cu studiul particularităților individuale aleN O A S T R A scrisului. în cursul dezvoltării unui individ, el capătă anumite 

deprinderi ce-i sînt proprii în ce privește scrisul : aranjamentul 
general al scrisului în pagină, direcția rîndurilor, dimensiunile, 
forma și înclinarea literelor, apăsarea, iuțeala și stabilitatea în 
scriere, factura semnăturii etc. Prin analiza unor asemenea carac-

POȘTA

teristici ale scrisului, experții grafologi pot stabili dacă un text 
a fost scris de o persoană sau alta, în ce condiții anume a fost 
scris etc. Asemenea analize sînt frecvent folosite în criminalistică. 
Există grafologi care susțin că o asemenea analiză poate duce și 
la determinarea caracterului oamenilor. In această privință spe
cialiștii continuă să se contrazică, încercările de clarificare a 
disputei neducînd pînă în prezent Ia rezultate științifice certe.

MIRCEA NICOLAE — MEDIAȘ. Nici noi nu sîntem în mă
sură să vă dăm mai multe amănunte despre manuscrisele de 
la Marea Moartă, decît sînt cuprinse în volumul pe care l-ați 
citit. Ținem însă în evidență cererea dv. și, dacă vor fi date 
publicității lucruri noi, vom scrie despre ele.

ANTON TAȘCU — VICȘANI, REG. SUCEAVA. Regretăm 
foarte mult că nu vă putem servi punîndu-vă la dispoziție nu- 

vechi ale revistei, căci așa cum probabil știți, tirajul 
satisface toate cererile, astfel că nu ne rămîn exem-

mere mai 
nostru nu 
plare din

PETRU
revistă nevîndute.
BĂRĂGAN — SIBIU. într-un fel oarecare bibliotecile

au apărut o dată cu primele manuscrise. La noi în țară putem 
socoti drept cele mai vechi biblioteci, colecțiile de manuscrise 
— mai tîrziu de incunabule și în cele din urmă de tipărituri — 
adunate în mănăstiri. La Alba Iulia există o bibliotecă, „Batthyâ- 
neum“, cuprinzînd o bogată colecție de manuscrise medie
vale și incunabule, care are la bază biblioteca episcopului ca
tolic I. Batthyâny (1741-1798). La Sibiu, în cadrul muzeului 
.,BrukenthaI“ (înființat în 1790) există de asemenea o bibliotecă 
bogată în incunabule, documente și tipărituri vechi. Dar prima 
bibliotecă în sensul modem al cuvîntului a fost biblioteca Aca
demiei Mihăilene din Iași, înființată în 1839 (actuala Bibliotecă 
centrală universitară din Iași), avînd profil de bibliotecă știin
țifică enciclopedica și didactică. Biblioteca Academiei R. P. Române 
a fost creată la București, în 1867, pe lîngă Societatea Aca
demică Română. Biblioteca centrală universitară din București 
a fost înființată în 1891, iar cea din Cluj în 1872.

Ve SILVIAN
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Note de drum 
de Nestor IGNAT

0 DIMINEAȚĂ ÎNSORITĂ 
ACUM APROAPE CINCI SUTE 
DE ANI. ÎN CAPITALA ÎMPĂ
RAȚILOR AZTECI.

In templo mayor, printre 
PIRAMIDELE ÎNCHINATE LUI 
TLALOC Șl HUITZILOPOCHTLI, 
QUETZALCâATL Șl XOCHI
QUETZAL.

iXKBSg

CORTES—„UN POBRE DIA
BLO"—AȘA CUM APARE IN 
FRESCELE LUI DIEGO RIVERA. ’io• . wi

MOȘTENIREA SPIRITUALĂ, 
CONTINUATĂ Șl ÎMBOGĂȚITĂ 
AZI DE POPORUL MEXICAN.

U
rmele marelui Tenochtitlân, ca
pitala imperiului aztec, sînt atît 
de puține și de firave incit ușor 
am fi putut crede că orașul 
Mexico de astăzi a crescut pe un loc 

gol. Dar rezultatele cercetărilor răbdă
toare și pasionate ale specialiștilor, po
vestirile prietenilor noștri au stîmit 
umbrele trecutului îndepărtat, ne-au 
împins imaginația pe calea reconsti- 
tuirilor...

Să visăm, deci... în dimineața aceea 
însorită Templo Mayor era plin de 
popor care mișuna printre templele 
și prin piețele incintei sacre. îmbră- 
cați în veșminte largi de bumbac, unele 
înfrumusețate cu pene colorate, altele 
cu păr fin de iepure domestic, pe 
deasupra cărora erau prinse podoabe 
de aur, cîțiva oameni mai în vîrstă, cu 
chipurile osoase și spîne, înțepenite de 
solemnitatea momentului — reprezen
tanți ai păturii nobile a orașelor, jude
cind după haine și podoabe — sfîrșeau 
tocmai de urcat cele 114 trepte late 
ale uneia din scările care duceau la 
cele două temple de pe platforma su
perioară a piramidei truncheate. Aceasta 
era cea mai mare din întreg Tenoch- 
titlănul, iar templele erau închinate 
lui Tlaloc, zeul ploii și al semănătu
rilor, și lui Huitzilopochtli1), zeul tri
bal al aztecilor. Piramida, templul lui 
Huitzilopochtli-Tlaloc, avea latura cam 
de 100 de metri și o înălțime de 
40 de metri, aproape cît Palatul tele
foanelor din Capitala țării noastre.

Ajunși pe terasa templului, înalții 
demnitari și-au îndreptat privirile asu
pra nenumăratelor clădiri ale incintei 
sacre. Chiar în fața lor, de o albeață 
orbitoare în bătaia soarelui, se afla 
templul cilindric al lui Quetzalcoatl. 
Deasupra templului se ridica un aco- 
perămînt înalt, din împletitură de 
paie, iar intrarea în acest lăcaș sacru 
avea forma unei guri de șarpe. Mai 
departe se vedeau templul închinat soa
relui, aflat în grija cavalerilor „Aguilas 
y Tigres", cele ale lui Xochiquetzal, 
Chicomecoatl și Cihuacoatl. Atenția 
privitorilor era atrasă de Tzompantli, 
sau altarul capetelor de mort, pe ba
rele căruia se înșirau craniile prizonie
rilor sacrificați zeilor.

Lângă Calmecac, clădire destinată 
sacerdoților și în care erau educați 
cei ce voiau să se dedice cultului 
religios, un grup de tineri, înveșmîn-

’) „Zei principali erau Huitzilopochtli, zeul 
războiului, căruia i se ofereau sacrificii ome
nești, smulgindu-li-se prizonierilor inimile : 
Quetzalcoatl, reprezentat ca un șarpe cu 
pene, divinitate binefăcătoare ; Tezcalipoca..." 
(Alfonso Teja Zabre : „Historia de Mexico" 
cd. IV.1961)

In aceeași lucrare se subliniază faptul 
deosebit de interesant că aztecii ajunseseră 
la ideea unui zeu unic, „domnul dum
nezeu", „Ometecuhtli", cauza unică, față 
de care toți ceilalți zei ^„particulari" nu erau 
decil simple întruchipări, manifestări. Ome- 
tecuhtli nu era înfățișat cu chip anume, 
ci era ascuns sub o mască „tlachltloni", sim- 
bolizind astfel incapacitatea omului de a-1 
cunoaște. Unitatea zeului suprem (impalpabil 
și invizibil, aflîndu-se simultan pretutindeni) 
era concepută de azteci dialectic, conținind 
in ea însăși două principii contrarii — 
masculin și feminin.

(Continuare în pag. 20)

„Rascacielo" - zgîrie- 
nor din centrul capitalei 
mexicane.

Curtea interioară a u- 
nuia dintre palatele Te- 
nochtitlânului, reconstitui
tă în urma unor recente

dreapta).
£ ■
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tați în tunici albe, fără mâneci, se 
plimbau discutând liniștiți, în vreme 
ce pe una din marile porți ale zidului 
înconjurător îsi făceau intrarea ostași 
cu căști de lemn, scuturi, sulițe de 
bronz, săbii cu miner din lemn și 
lamă de obsidiană încrustată, arși de 
soare, obosiți de grele exerciții mili
tare, călcând însă cu mîndrie, pătrunși 
de spiritul mistic-războinic al „po
porului soarelui" sau al lui Huitzilo
pochtli, „a cărui misiune este supu
nerea tuturor popoarelor pământului, 
pentru a-și procura prizonieri cu al 
căror sînge să păstreze viața astrului 
născător al zilei..."

Dar Templo Mayor nu era decît 
inima marelui Tenochtitlân. In pala
tul național al Mexicului, care se ri
dică azi lingă „Piaza de la Constitu- 
cion" aproximativ pe locurile unde 
se afla altădată palatul nefericitului 
Moctezuma al H-lea (sau Moctecuh- 
zoma, mai exact, în nici un caz Mon
tezuma, cum apărea în traducerile 
românești) se află o frescă vastă, ta
blou al istoriei popoarelor mexicane, 
datorată celebrului pictor Diego Ri
vera, unul dintre titanii picturii mu
rale contemporane, alături de Jos6 
Orozco și David Alfaro Siqueiros. In 
fața picturilor murale ale lui Rivera, 
mare constructor de grupuri decora
tive pe diverse planuri spațiale și 
istorice, am zăbovit multe ceasuri. 
Acum ne vom opri însă numai la un 
singur tablou: „La gran Tenochti- 
tlăn — Ciudad de Mexico" (Por el 
fin del siglo XV). Artistul a folosit 
toate documentele existente — codice, 
desene — pentru a reconstitui ima
ginea autentică a orașului. Capitala 
mexicană este înfățișată în centrul 
priveliștii panoramice a Văii Mexicu
lui, pe fundalul celor doi vulcani fai
moși : Popocatepetl (5.376 m) și Ixtla- 
cihuatl (5.201 m). In mijlocul orașu
lui se află marele „teocalli", templul 
principal, și clădirile vecine pe care 
tocmai le-am părăsit. La stingă aces
tora se zărește stadionul pe care se 
juca cu mingea un fel de baschet 
arhaic, iar în vecinătate — grădi
nile zoologice care i-au uimit pe 
ostașii lui Cortes. Drumurile princi
pale sînt desenate simetric și se în
dreaptă spre punctele cardinale. Par
tea de jos a acestui tablou mural 
înfățișează piața (tianguis). In stingă, 
cîțiva azteci vînd tide (plantă tex
tilă), iar mai jos alții tirguie guajo- 
lote (curcani), elote (știuleți de po
rumb crud), fasole, legume și fructe. 
Intr-o litieră stranie, amintind picturile 
lui Hieronimus Bosch sau Brueghel- 
bătrînul, este înfățișat Tenoch, fon
datorul capitalei și zeu al curățeniei 
(„Cihuacoatl"), cu halat lung, alb, de 
bumbac, și un mare evantai de pene. 
Doi oameni înfășurați în mantii roșii 
și purtind bijuterii de jad string dă
rile, iar un supus și Ie plătește cu 
țevi de pene pline cu pulbere de 
aur. In partea dreaptă sînt vînzăto- 
rii de came: vânat, pește, broaște 
și iguanas (un soi de șopîrle mari și 
blînde, socotite „delicatese" și astăzi). 
O curtezană de o frumusețe holly- 
woodiană zâmbește provocator și-și 
dezgolește piciorul tatuat. Părul lung 
și negru al femeii ajunge pînă la 
coapse, deasupra capului poartă o 
broboadă spumoasă, ca o aureolă, ro
chia lungă este tivită cu roșu, la gît 
are un colier masiv de jad — semn 
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al profesiunii — iar în mină ține 
floarea roșie caracteristică Văii Mexi
cului, „Tigredia".

întruchipare a zeiței amorului și 
florilor, curtezana este înconjurată de 
admiratori vîrstnici, tânjind libidinos, 
care-i oferă daruri: un melc de mare, 
un „guajolote", un flaut magic făcut 
dintr-un os de om, iar un brav ge
neral aztec prezintă „su trofeo mă- 
ximo": brațul drept al celui de-al 
șaselea inamic capturat pentru a fi 
sacrificat lui Huitzilopochtli. Un me
dic, probabil un dentist, examinează 
gura unui copil. Alături se vînd „tor
tillas", un fel de foi de clătite făcute 
din mălai, care se mănîncă și azi în 
Mexic.

Cu greu pot desigur toate aceste 
reconstituiri pioase (reconstituirea lui 
Templo Mayor se datorește arheolo

gului mexican arhitectul Ignacio Mar
quina, iar machetele templelor aztece 
au fost executate de sculptorița Car
men C. de Antunez), chiar cînd sînt 
atît de minuțioase și de vii ca în 
picturile murale ale lui Rivera, să 
ne dea imaginea a ceea ce a fost 
marea metropolă a acestui imens im
periu care-și întindea stăpînirea asu
pra multor oameni, de neamuri și 
limbi diferite, de la Pacific și pînă la 
Golful Mexic, și din regiunile centrale 
ale Mexicului pînă în depărtatele 
locuri ocupate azi de Republica Gua
temala. Ciocnirea dintre aztecii care 
se aflau în plină expansiune și spa
niolii conduși de Cortes, în căutare de 
pămînt și bogății, a trebuit să fie din 
cele mai cumplite. Barbarii n-au reu
șit să distrugă Roma sau Atena, dar 
civilizații conchistadori n-au lăsat 
piatră pe piatră din grandiosul Tenoch- 
titlân. Noul oraș s-a clădit din ră
mășițele celui vechi nu numai după 
bunul plac al locuitorilor (cum s-a 
întâmplat mai pretutindeni în lume), 
ci și sistematic, cu gîndul de a șterge 
orice urmă a stăpînirii aztece. Cum
plite sînt jelaniile învinșilor care-și 
plîng soarta, distrugerea orașului:

„Viermi mișună pe uliți și prin piețe 
Și pe pereți sînt terciuiți doi creieri 
Roșii sînt apele, ca mințite cu văpsea, 
Și cînd le-am băut
Parcă am fi băut pucioasă".
(„Los ultimos dias del sitio de Tenoch- 
titlăn", Ms. Anonimo de 1528)

Tenochtitlânul a pierit de multe 
secole, dar vechile seminții s-au per
petuat pînă în zilele noastre. Nu 
numai pentru că o parte a populației 
actuale a Mexicului este alcătuită din 
urmașii aztecilor și ai altor triburi 
băștinașe, iar o altă mare parte sînt 
rodul metisajului dintre spanioli și in
dieni, dar și pentru că trăsături de 
caracter, tradiții și chiar aptitudini 
artistice ale poporului mexican de azi 
prelungesc peste veacuri fondul spi
ritual al vechilor indieni. „Ați obser
vat ? — ne spune prietenul R. Deși 
poporul nostru — născut din fuziu
nea adesea tragică dintre spanioli și 
indieni, dintre învingători și învinși — 
este un popor de limbă și cultură 
spaniolă, Cortes, conchistadorul, nu a 
fost eternizat în nici un monument, 
în vreme ce Cuauhtemoc, simbolul 
rezistenței în fața cotropitorilor, are 
o statuie frumoasă la Ciudad de 
Mexico". Intr-adevăr, Hemăn Cortes 
nu are un monument în vreo piață

a Mexicului, dar a fost zugrăvit în 
celebrele sale fresce istorice de ma
rele pictor Diego Rivera. Aici, Cortes 
apare ca „un poore diablo" — un neno
rocit cu trupul și picioarele strimbe, 
cu brațul drept înțepenit, un micro- 
cefal cu profil de pasăre sălbatică, 
un model de urîțenie și monstruo
zitate. Cu toate că pictorul precizează 
că nu este vorba de un portret po
litic sau polemic, ci de unul istoric, 
stabilit de altfel pe baza unor cer
cetări îndelungate, multilaterale, care 
au permis reconstituirea adevăratului 
chip al lui Cortes, nu cred că privi
torii de azi ai acestor tablouri istorice, 
înfățișând brutalitatea cuceritorilor, nu 
văd în spatele monstruozității fizice a 
lui Cortes și o monstruozitate morală. 
Desigur, nu i se pot contesta acestui 
aventurier, care a intrat în istorie ca 
întemeietor de stat și popor, o abilitate 
diplomatică, o anume iscusință militară, 
temeritate, care i-au permis să-și facă 
rapid aliați din rândurile băștinașilor 
asupriți de azteci, să-l înșele pe Moc
tezuma și să învingă — speculînd la 
maximum relativa sa superioritate : ar
mele de foc și animalele necunoscute 
în Mexic (cai, cîini) — forțele militare 
mult mai numeroase ale aztecilor pre
gătiți de luptă, gata mai degrabă să 
moară decât să se lase îngenuncheați. 
Dar antipatia față de cotropitor a ră
mas în popor și trăiește peste secole.

In schimb învinsul, schingiuitul Cuau
htemoc, tînărul și viteazul ultim con
ducător al aztecilor după moartea sla
bului Moctezuma, este eroul mereu 
cîntat de poeți, zugrăvit de pictori :

„I Oh solemne y trăgico jefe de 
hombres!

„IOh dulce y feroz Cuauhtemoc I — 
exclamă poetul Carlos Pellicer.

„Era hermoso como la noche y 
misterioso como el cielo.

Pero su dolor no puede medirse 
ni con la orbita de los planetas 

gigantescos 
ni con los itineraries 
de las estrellas..."

(„Era frumos ca noaptea și misterios 
ca cerul. / Insă durerea sa nu poate să

Scena din „Zeii azteci", 
dans inspirat din vechea 
civilizație a Mexicului, pre
zentat de baletul folcloric 
mexican.



fie măsurată / nici cu orbita uriașelor 
planete / nici cu drumurile / stelelor...") 
Carlos Pellicer: „Con palabras y fue- 
>o“, Tezontle, 1962, pag. 9)

Cuauhtemoc este întruchiparea setei 
de libertate și neatîrnare a vechilor az
teci, a vitejiei și neînfricării care au 
rămas adînc sădite în inima poporului 
mexican și au reizbucnit peste vreme 
în eroismul elevilor școlii militare de la 
Chapultepec, care, în secolul trecut, 
pentru a nu se preda armatei învingă
toare a Statelor Unite, s-au aruncat în 
prăpastie, în vitejia luptătorilor pentru 
independență conduși de indianul Be
nito Juarez în luptele de la începutul 
secolului nostru, de care e legată amin
tirea lui Emiliano Zapata sau Pancho 
Villa. Aceasta este nu numai o trăsătură 
structurală, ci și o stare de spirit, peste 
care nu se poate trece atît de ușor în 
Mexic, unii comentatori politici găsind 

și aici o rădăcină, una puternică, a 
poziției pentru non-intervenție și auto
determinare pe care Mexicul se men
ține, de pildă, în problema Cubei, în 
ciuda presiunilor.

Tenochtitlănul a pierit, dar pietrele 
vulcanice (tezontles) din care s-a clădit 
noul oraș, sînt carne din carnea ve
chilor piramide. Indienii au fost puși 
să ridice cu mîinile lor, din rămășițele 
templelor aztece, zidurile noilor ba
zilici. Dar duhul lor s-a strecurat în 
noua lume nu numai prin picturile și 
inscripțiile păgîne zugrăvite printre 
icoane și sfinți, în catedrală sau în „El 
Sagrario". Tenochtitlânul a pierit, dar 
umbrele lui plutesc pretutindeni, și în 
atmosfera dogoritoare din Ciudad de 
Mexico și în solemnitatea tragică, 
și — mai ales — în glorioasa moștenire 
spirituală pe care o continuă și o îm
bogățește poporul mexican.

Microfoileton
Imaginea pe care o 
reproducem mai jos 
reprezintă reconstitui
rea lui Templo 
Mayor - centrul isto
ric si religios al ve
chiului Tenochtitlân. 
Macheta a fost exe
cutată de sculpforița 
mexicană Carmen C. 
de Antunez, direc
toare a Muzeului de 
etnografie din Ciudad 
de Mexico- Și un de
taliu al machetei : 
templul lui Quetzal- 
căatl (fotografia din 
stînga).

MADAM POPESCU 
LA 
ALIMENTARA

Madam Popescu a pornit solemnă în 
Brocesiunea cotidiană a cumpărăturilor.

>upă o îndelungată experiență știe exact 
magazinele, raioanele și chiar raftul unde 
găsește ce are nevoie. Și-a fixat cu mi
nuție și itinerarul. într-o oră n-are ce 
face cu toate tîrguielile. Primul drum la 
pîine.

înaintea ei, cîțiva cumpărători. Ajunge 
repede în dreptul vînzătoarei. Va să zică 
o jumătate intermediară, patru cornuri 
și o franzeluță pentru sandvișuri. în fața 
produselor variate și îmbietoare, alcă
tuind o ciudată geometrie rumenită, se 
descumpănește.

— Hm ! Parcă alba de doi lei e mai 
frumoasă. Alea mici împletite îs mai 
crescute.

— Dumneavoastră ? — rostește fata în 
șorț albastru, de culoarea cerului.

Madam Popescu parcurge cu privirea 
sorturile înșirate, cuprinsă subit de o 
gravă incertitudine.

— Ce-aveți mai proaspăt ? — întreabă, 
ca să cîștige timp.

— Toate sînt proaspete. Chiar acum 
o jumătate de oră au sosit de la fa
brică.

Răspunsul, care ar fi înseninat și cea 
mai pesimistă față, o tulbură. (Ce mă 
fac ?, reflectează pentru sine. Toată e 
proaspătă.)

— Acolo, în lada de la fund, e tot 
franzelă ?

— Da.
— Văd una mai prăjită. în dreapta, sub 

cele șase pîini mai necoapte. (Pe furiș 
pipăie o lipie de pe galantar, apoi trece 
la chifle să simtă dacă-s pufoase.)

— Hai, cucoană, hotărăște-te o dată ! — 
se auzi în spate o voce baritonală și 
oarecum enervată.

— Vai, ce nepoliticoși sînteți dumnea
voastră, bărbații. Nu poate omul să cum
pere o pîine !

Răstumînd trei lăzi încărcate, vînză- 
toarea îi pune în față pîinea dorită.

Madam Popescu e dezolată. E rume
nită numai pe partea dreaptă. Pe stînga 
parcă e prea deschisă.

— Poate găsiți una mai prăjită.
Șase pîini bine coapte se aliniază în 

fața lui madam Popescu, intrată de-a 
dreptul în panică. în ultimul raft a văzut 
o pîine mare, mai crescută decît toate.

—■ Dați-mi aceea... Nu, cealaltă. Mai 
la dreapta. Așa, drăguță. Dacă vrei mata.

Catastrofă. Pîinea era crescută numai 
în partea vizibilă. Celălalt capăt, ușor 
turtit. Din nou privirile lui madam Po
pescu aleargă înfrigurate de-a lungul di
feritelor sortimente.

— împletită e de 3 sau de 2,50 ?
— De 2,50.
— Curios ! Părea de 3.
— Dar bine, doamnă, nu mai cum

peri o dată ? O să stăm aici pînă o 
să defileze prin fața dumitale toate pîi- 
nile din raion ?

— Ce strigați așa ! (cu perfidie) Ce 
vină am eu dacă servește încet. Parcă mai 
sînt vînzătorii de altădată, politicoși, ser
viabili ? Nu vedeți cum mă ține aici de 
aproape o oră ?

Scandalul ia proporții. Văzînd că nu e 
de glumă cu forța colectivului, madam 
Popescu cumpără ce-i vine mai repede 
la îndemînă și se îndepărtă grăbită.

Peste scurtă vreme, vacarm la raionul 
de mezeluri.

— Ce te bagi, cucoană, în față ?
— Am bonul. Mi s-a cîntărit. Numai 

să iau pachetul. Vă rog.
Madam Popescu ajunse gîfîind în fața 

cîntarului. Poziția era cîștigată. „Ina
micul" numai cu greu ar fi putut s-o 
recucerească.

— Cîntăriți-mi o lămîie. Nu aceea. Una 
mai galbenă. E cu coaja groasă ? Dar cu 
coajă subțire aveți ? De care-s măsli
nele ? De 16 ? Parcă-s de 12. Pot să 
gust puțină brînză ? E de 14 ? Da’ de 
12 nu aveți ? Slănina are came ? Aia din 
stînga. Așa. Cam groasă. Poate găsiți mai 
subțire. Cum ? N-aveți decît șuncă slabă ? 
Ia să văd fileul. Mai bine cîntăriți-mi un 
Sui. Nu, e prea mic. Unul mijlociu. Trece 

e un kilogram ? E prea mare. Așa, de 
vreo 700-800 de grame. E cam vînăt. 
Dați-mi mai bine limbă. E fiartă ?

Microfoiletonul s-a terminat. Madam 
Popescu continuă cumpărăturile. E expe
ditivă. Știe exact magazinul, raionul, 
raftul.

C. M. CONSTANTINII!



cadran
INTERNATIONAL

„O SCRISOARE 
PIERDUTA**
LA ATENA...

Seară de seară, publicul ate
nian gustă din plin replicile 
savuroase ale personajelor ca- 
ragialești, prin punerea în 
scenă de către regizorul Kostas 
Bakas la teatrul ,,Diana" din 
Atena, a capodoperei lui Ion 
Luca Caragiale „O scrisoare 
pierdută".

Programul spectacolului, de 
forma unul plic avînd ca „a- 
drisant" pe coana Joițica, iar 
ca expeditor pe Ștefan Tipă- 
tescu, prefect, și m'arcat cu 
două, timbre „românești" din 
preajma anului 1883, obliterate 
cu o ștampilă purtînd numele 
piesei șl al autorului, prezintă 
publicului atît piesa respectivă 
cît și restul operei lui I. L. Ca
ragiale. El cuprinde de aseme
nea fotografii reprezentîndu-1 
pe autor ca șl momente din 
spectacolele prezentate pe sce
na Naționalului bucureștean, 
schițe de costume, diferite per
sonaje caragialești etc.

Cu ocazia prezentării piesei, 
directorul teatrului „Diana", 
apreciatul actor Alekos Ale- 
xandrokis, a declarat că a do
rit să prezinte publicului grec 
pe marele Caragiale „deoarece 

este convins că multe perso
naje și situații din piesă pot 
fi foarte bine regăsite într-un 
orășel de provincie grecesc".

■„ Șl IA LIMA

Din Peru am primit o scri
soare, care de fapt e un... ori
ginal program de teatru, reali

zat sub forma unui plic avînd 
scris, ca de mînă, în limba 
spaniolă, în chip de adresă, 
următoarele cuvinte :

„Una Carta Perdida 
Yon Luca Caragiale

Rte“ 
(prescurtare de la 

„remltende" — n.n.).
adică : „O scrisoare pierdută, 
Ion Luca Caragiale, trimiță- 
tor".

Pe partea cealaltă a plicului 
se află scrisă, tot ca de mînă, 
adresa trimițătorului acestui 
program : „Club de Teatro de 
Lima, Colmena 757 (subsuelo) 
Lima-Perti“.

Iată-1 așadar pe eroii lui Ca
ragiale, apărînd în această 
piesă, devenită o celebritate 
mondială și dincolo de Ocea
nul Atlantic aproape de coas
tele Oceanului Pacific, în ca
pitala republicii Peru.

Programul mai sus-amintlt 
începe cu un mic text, cuprln- 
zînd biografia autorului șl pre
zentarea piesei, sub semnătura 
criticului Hector P. Agostl, în 
care se arată cum Caragiale 
era rău privit de „reprezen
tanții culturii oficiale a timpu
lui său", și că „mușcătoarea 
critică împotriva claselor do
minante atinge apogeul său în 
O scrisoare pierdută, una din 
operele măiestre ale teatrului 
român".

De asemenea, criticul Peru
vian subliniază că „această 
operă nu e valabilă numai 
pentru timpul său, ci și pentru 
societățile născute dintr-o or
dine socială asemănătoare, în 
toate timpurile șl în toate ță
rile .

«Opera Platz'* ți ruinele operei (dreapta).

ANTRACT 
PRELUNGIT

Opera din Frankfurt pe Main 
a fost numită după ultimul 
război „cea mai fruntașă ruină 
a Germaniei". Fără acoperiș 
și cu zidurile ciuruite de șrap- 
nele, ea privește șl astăzi cu 
tristețe piața care continuă 
să-i poarte numele (Opera 
Platz). Porumbeii populează 
golurile ferestrelor și, în ge
neral, manifestă o totală lipsă 
de apreciere pentru fațada în 
stilul Renașterii italiene.

Deși nu datează decît din 
1880 (ceea ce pentru o operă 
echivalează aproape cu un act 
de naștere de săptămînă tre
cută), lăcașul muzical din 
Frankfurt pe Main a avut o 
istorie artistică cu care s-a 
mîndrit. Reprezentațiile wag
neriene — „Siegfried", „Wal
kiriile", „Amurgul zeilor" — au 
făcut vîlvă la timpul lor, în 
Germania. Aci a dirijat tînă- 
rul Richard Strauss unul din 
primele spectacole cu „Cava
lerul rozelor", și tot aici au 
mînuit bagheta Hindemith, 
Strawinski șl mulți alții.

Bombardamentele aeriene din 
1944, care au distrus în mod 
practic toate marile clădiri 
din oraș (cu o singură excep
ție : complexul „I. G. Farben"), 
au marcat însă și amurgul 
operei din Frankfurt pe Main.

lată însă că nu demult sub 
auspiciile Camerei locale de co
merț șl industrie s-a lansat o 
campanie pentru strîngerea de 
fonduri în vederea reconstruc
ției localului. Inițiatorii și-au 
propus să obțină, prin contri

buții voluntare, zece milioane 
de mărci, urmînd ca eventuala 
diferență nerealizată pînă la 
concurența acestei sume să fie 
suportată de primărie.

în legătură cu acest fapt, 
presa reamintește că acum 
zece ani o campanie similară 
nu a reușit să strîngă o sumă 
suficientă ; banii adunați au 
putut asigura doar îndepărtarea 
dărîmăturilor și ridicarea unui 
zid de protecție — ceea ce-i 
face acum pe iubitorii de mu
zică din oraș să fie destul de 
circumspecți față de reușita 
noii acțiuni, care se bazează 
pe contribuții voluntare. Ei 
continuă totuși să spere că, 
în cele din urmă, Opera Platz 
își va avea din nou, după cum 
i se cuvine, opera.

L. NIȚESCU

UN RĂSPUNS 
Șl ClTEVA 
SEMNE DE 
Întrebare...

Departe de a fi fost pecet
luit, „dosarul Concorde'* s-a 
redeschis o dată cu recentele 
declarații oficiale făcute de o 
parte și de alta a Canalului 
Mînecii. Potrivit acestora, pro
gramul de construire a avionu
lui de pasageri supersonic va 
fi continuat

Comentatorii de presă se în
treabă care va fi totuși viito
rul proiectului Concorde, în 

Situația din industria 
aeronautică britanică — 
care a “format și o- 
biectul unei dezbateri 
în Camera Comunelor 
— amenință să se ras- 
frîngă asupra munci
torilor din această ra
mură. Firma „Hawker 
Siddeley", spre exem
plu, și-a anunțat in
tenția de a concedia 
14.000 de muncitori din 
cauza anulării unor co
menzi. Fotografia în
fățișează o demonstra
ție pe străzile Londrei 
a muncitorilor de la 
„Hawker".

In fața sediului O.N.U. din New York pi
chete de demonstranți cer să se pună capăt 
acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam.

Recent, studenții uni
versității Keyo (Japo
nia) au hotărît să 
boicoteze cursurile, în 
semn de protest față 
de creșterea taxelor, in 
fotografie : pe frontis
piciul universității și în 
preajma acesteia au 
fost plasate inscripții 
și panouri care pre
zintă creșterea taxelor 
universitare.

După încercarea nereușită de lovitură de 
stat din Laos trupele guvernamentale con
trolează traficul la Vientiane.



lumina unor declarații fă
cute în Camera Comunelor 
de către ministrul aviației 
britanice, Roy Jenkins, Deși 
aceste declarații confirmă fap
tul că guvernul laburist a în
depărtat ippteza abandonării 
unilaterale a programului 
franco-britanic, după cum a 
subliniat ziarul „Le Monde", 
din răspunsurile date unor de- 
putați de către ministrul bri
tanic se desprind următoarele : 
l) guvernul englez dorește să 
se mențină la fabricarea proto
tipurilor viitorului avion fără 
a angaja investiții importante 
pentru o construcție de serie 
in momentul de față, cînd 
□alanța de plăți britanică este 
încă deficitară ; 2) responsa- 
oilii britanici ai proiectului 
îred că mai sînt încă necesare 
studii în comun cu experții 
francezi, îndeosebi în legătură 
2u îndoielile exprimate în 
Anglia în ce privește raza de 
acțiune reală a avionului Con
corde (proiectele actuale pre
văd o rază de acțiune de circa 
>.000 km, permițînd o legătură 
ni New Yorkul din Paris sau 
londra, dar nu șl din Frank
furt (R.F.G.) sau Roma — 
:eea ce poate avea efecte ne- 
;ative asupra rentabilității 
sconomice a programului Con- 
■•orde).
Anallzînd declarațiile lui 

Fenkins, organul cercurilor de 
tfacerl franceze, „Les Echos", 
rede lucrurile sub unghiul 
irmător : „Dacă dl. Wilson 
>i-a modificat poziția în prin- 
:lpiu, rămîn totuși anumite 
probleme de rezolvat".
Mai rămîne de stabilit, între 

iltele — potrivit presei fran- 
:eze — problema „eșalonării 
>rogramulul“. Tocmai în legă- 
ură cu acest punct presa bri- 
anlcă relevă Impreciziunea 
leclarațlilor ministrului avia- 
lei.

De asemenea este relevat și 
m alt aspect și anume legătura 
ilntre viitorul proiectului Con
corde și dezvoltarea ulterioară 
i planurilor concurente ame- 
icane. Intr-adevăr, după cum 
e știe, Agenția federală ame- 
icană de aviație a încheiat 
■ontracte cu patru firme aero- 
lautlce privind continuarea 
tudierii a două proiecte de 
ivioane supersonice. De aceea, 
lupă dezbaterea din Camera 
Comunelor, este interesantă 
eacția imediată a firmei „Bris- 
ol Slddeley Engines" — una din 
ocietățile britanice Interesate 
n programul Concorde — care 
ntr-un comunicat publicat în 
eara aceleiași zile declara : 
Dacă Concorde nu-și păstrea- 
ă avansul de doi ani asupra 
ivalului său american, și dacă 
n acești doi ani un număr 
uflclent de aparate nu va fi 
derit pe piața mondială șl în 
peclal în S.U.A., șansele sale 
le vînzare ar putea fl serios 
ifectate".

E. MIRONESCU

Întoarcerea 
copilului 
MINUNE

Obrazul numai gropițe, capul 
numai cîrlionți, gesturile de o 
gingășie „irezistibilă" — așa 
ne-a rămas în amintire micul 
idol al ecranului american din 
ajunul războiului — Shirley 
Temple. Copilul minune fabri
cat de Hollywood șl-a purtat 
prin nenumărate filme, sub 
crinolina și pantalonii cu dan
telă ai unei fiice de plantator 
din timpul războiului de sece
siune, sub boneta și fustița 

scoțiană ale unui copil de 
trupă din armata colonială 
britanică, sau sub pălăria cu 
panglici pembă a Rebecăi din 
Valea Soarelui, aceeași grație 
nițel afectată, aceeași sponta
neitate premeditată. De altfel 
multă vreme, între anii 1934 șl 
1938, Shirley Temple a ocupat 
primul loc pe lista încasărilor 
cinematografice la „Box-Of- 
fice", lăsînd în urmă stele de 
prima mărime ca Greta Garbo, 
Clark Gable, Garry Cooper, 
Fred Astaire și Ginger Rogers.

Dar cariera micului idol a 
cunoscut un declin tot atît de 
fulgerător și steaua Shirley a 
căzut, de la o zi la alta, în 
uitare. S-a mal bucurat de pu
țină publicitate în timpul răz
boiului, cu prilejul căsătoriei 
sale cu un viteaz ostaș — și, 
apoi, din nou tăcere. De-abla 

mai tîrziu, cînd avîntul televi
ziunii americane a provocat o 
bruscă sporire a „cererii" pe 
piața forțelor artistice, a găsit 
Shirley Temple ocazia de a-și 
relua cariera. Ea a susținut 
timp de cîțlva ani, la un post 
particular de televiziune, o 
emisiune periodică de sfaturi 
casnico-gospodărești, pentru 
care experiența el de mamă 
constituia un atu prețios. Ve
deta care și în perioada ei de 
glorie era — potrivit unei an
chete din presă — „preferata 
mamelor", și-a păstrat, precum 
se vede, publicul el. Pentru a 
valorifica această popularitate, 
o casă de filme din Hollywood 
s-a hotărît să-l ofere lui 
Shirley Temple prilejul de a 
reapare pe ecranul mare. Foto
grafia de față o înfățișează 
între agentul ei Doc Bishop și 
profesoara de dicțiune Frances 
Klamt, studiind noul scenariu 
de film cu care își reia acti

vitatea cinematografică, chiar 
pe platoul unde, în anul 1933, 
și-a făcut debutul.

Ana ROMAN

ACADEMIA 
MODEI

La Roma a luat naștere o 
instituție superioară de învă- 
țămînt, unică în genul ei : o 
școală superioară de stat care 
pregătește specialiști pentru 

diferite sectoare ale industriei 
model.

Paralel cu „setea" de spe
cialiști de înaltă calificare a 
acestei industrii — concurentă 
tot mal primejdioasă a celei 
franceze — și alți factori, ca 
de pildă avîntul cinematogra
fiei și televiziunii, creează o 
exigență sporită în arta costu
mului.

Din această necesitate' s-a 
născut academia de mode, 
școala unei viitoare pepiniere 
de creatori în diferite domenii 
— modă, costum de teatru, 
film și televiziune, desene de 
țesături șl imprimeuri, acce
sorii pentru îmbrăcăminte, 
desen șl fotografie publicitară, 
consultanți, experți, publiciști 
de specialitate etc. Studenții 
academiei au fost recrutați 
dintre acel specialiști cu o bo
gată cultură generală, cu in
teres pentru fenomenul model 
și cu bogăție de Idei și ini
țiative. Cursurile durează doi 
ani. tn primul se predau toate 
specialitățile, astfel încît „stu
denții" să capete cunoștințe 
cît mai multilaterale, iar în 
anul doi se trece la o selec
ționare pe specialități.

Printre profesorii școlii se 
numără personalități ale cul
turii și artei italiene ca Libero 
Bigiarettl, președintele Socie
tății scriitorilor italieni, Otta
vio Spadaro, directorul Insti
tutului de dramă, Dario 
Cecchi, cunoscut creator de 
costume pentru film, precum 
șl proemlnențl critici de artă, 
artiști plastici, ziariști. Și, 
bineînțeles, din corpul didac
tic al acestei universități de 
modă nu lipsesc croitorii, 
adevărațil magicieni ai acestei 
arte căreia îi plătesc tribut 
milioane de oameni.

A. B.

CÎND 
NIXON 
APLAUDĂ...

Citești și parcă nu-ți vine a 
crede. Un politician de peste 
Atlantic, interpretînd în felul 
său acțiunile agresive îndrep
tate împotriva R.D. Vietnam, 
a spus : „Acum, cînd primul 
pas de importanță vitală a fost 
făcut, trebuie să continuăm pe 
aceeași linie ; o politică de 
discontinuitate nu va da 
roade".

Redată între ghilimele de a- 
genția „Associated Press", de

clarația de mai sus aparține 
lui Richard Nixon. E omul pe 
care mulți comentatori îl ca
lifică drept „un fost" prin ex
celență, atît la propriu cît șl 
la figurat : fost vicepreședinte 
al fostului cabinet republican 
Eisenhower, fost candidat (fără 
noroc) la președinție în alege
rile din 1960 și la postul de 
guvernator al statului Califor
nia în 1962 ; dar, mai ales, un 
personaj învechit în rele în ce 
privește concepțiile sale poli
tice. Căci, ca să ne referim 
doar la cel mai recent exem
plu, cum poate fl calificată 
decretarea incursiunilor avi
oanelor de bombardament a- 
supra localităților nord-vletna- 
meze ca acțiuni „de Impor
tanță vitală" ?... Pentru cine 
să aibă ele un caracter vital ? 
Pentru poporul american care, 
desigur, ca și celelalte po
poare ale lumii, dorește pacea ? 
Pentru interesele și prestigiul 
țării care înfăptuiește aseme
nea măsuri t Dar oare nu o 
personalitate politică marcantă, 
cum este senatorul democrat 
Wayne Morse a apreciat aces
te acțiuni ca „o pagină neagră 
în cartea istoriei americane" ?

In aceste zile, cînd indigna
rea opiniei publice mondiale 
față de bombardarea de către 
avioane americane a unor o- 
rașe șl localități nord-vietna- 
meze s-a afirmat în mod ho
tărît — în luări de poziție ofi
ciale, mitinguri și adunări de 
protest, comentarii de presă — 
asemenea atitudini ca aceea 
adoptată de Nixon se vădesc 
a fi cu totul anacronice, ele 
ținând de vechea politică a 
„balansării în pragul războiu
lui". împotriva unei asemenea 
orientări, se pronunță chiar șl 
în S.U.A. numeroși oameni po
litici. care își exprimă de
zaprobarea față de tentativele 
de extindere a războiului în 
Vietnam. Astfel senatorul Al
bert Gore, de pildă, conducă
torul unul subcomitet al Co
misiei senatoriale pentru pro
bleme externe, chemînd la 
încetarea acțiunilor militare în 
Vietnamul de Sud, afirmă ; 
„Reglementarea pe calea trata
tivelor este cel maj bun lucru 
pe care-1 putem spera". Un alt 
membru al senatului, Emest 
Gruening, declară la rîndul 
său că Statele Unite nu au ce 
căuta în Vietnamul de Sud, 
Iar congresmanul John Lind
say adaugă : „Cu cît mai re
pede, cu atît mai bine". Sînt 
glasuri lucide care, ținjnd 
seama de starea de spirit a 
opiniei publice din S.U.A. și 
de reacția negativă pe care 
au stîrnlt-o în întreaga lume 
acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam, a- 
trag atenția că politica bom
bardierelor și cuirasatelor nu 
poate sluji intereselor țării 
care o practică, ci dimpotrivă.

B. STOIAN

intr-un spital din Santa Monica (California — S.U.A.) a 
încetat din viață, in vîrstă de 45 ani, cunoscutul interpret 
și compozitor american de culoare Nat King Cole.

. La Campionatele europene de patinaj artistic, desfășurate 
V la Moscova, cuplul Liudmila Belousova — Oleg Protopopov 

(U.R.S.S.) a cucerit titlul de campion european Ia perechi.

ÎN COPERTA 
NOASTRĂ

Blocurile de locuințe 
construite tn ultimii 
ani la Cluj dau un 
farmec nou bătrtnului 
oraș de pe Someș.
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