


o b i ect i v 
1966

la ordinea 
zilei: 
însămlnțările

în ultimele săptămîni spe
cialiștii și factorii de răspun
dere au dezbătut pe ramuri de 
producție planul pe anul 1966, 
primul din viitorul cincinal. 
Documentele Congresului al 
IX-lea au subliniat importanța 
grăbirii execuției și a punerii 
în funcțiune la termenele pre
văzute a noilor capacități de 
producție. De buna organizare 
& șantierelor, de asigurarea 
promptă a documentației teh
nice, de desfășurarea armo
nioasă și ritmică a colaborării 
între diversele întreprinderi, ca 
să enumerăm numai cîțiva fac
tori importanți, depinde reali
zarea acestei sarcini majore.

După cum se știe, produc- 
Va de metal constituie un in
dicator important al nivelului 
de dezvoltare al unei țări. Ce 
realizări se vor înfăptui în 
1966 la unul din cele mai im
portante obiective industriale 
ale viitorului cincinal, la com
binatul siderurgic de la Ga
lați ? în acest prim an al cin
cinalului se estimează că volu
mul de construcții-montaj va 
atinge aproximativ 1 miliard 
lei. La laminorul de tablă 

construcție de-agroasă.

In 1966 harta industrială a

I. CORIBAN

țării se vă 
importante 
chimie — 
chimice cu 
dezvoltare

îmbogăți cu noi și 
obiective. în petro- 
ramură a industriei 
mari perspective de 
în România — vor

dreptul impresionantă prin di
mensiunile ei, se vor monta 
30 000 tone utilaje, 25 poduri 
rulante și circa 1500 km ca
bluri. încă de pe acum au 
început lucrările la un nou 
obiectiv de bază — oțelăria.

intra în funcțiune fabrici și 
instalații importante la uzina 
de fire și fibre sintetice Să- 
vinești și la combinatul petro
chimic Ploiești. Realizări în 
alte domenii : la centrala ter
moelectrică Luduș - Fîntînele 
vor intra în exploatare două 
grupuri electrogene, la Pitești 
fabrica de negru de fum etc.

întreaga economie națională 
va cunoaște și în viitor un 
înalt ritm de dezvoltare. Chiar 
și regiunile mai puternic dez
voltate își vor spori potențialul 
economic. Un exemplu conclu
dent îl poate constitui cel al 
regiunii Brașov. Astfel în 1966 
pe întreg ansamblul industriei 
constructoare de mașini din re
giunea mai sus-amintită pro
ducția globală și marfă va 
spori cu peste 20 la sută față 
de anul în curs. E un exemplu 
din multe altele. în primul an al 
viitorului cincinal va continua 
creșterea impetuoasă și dezvol
tarea continuă a bazei tehnico- 
materiale a socialismului în 
țara noastră.

Fabrica da negru de fum din Pitești.

Toamna înaintează din plin. 
Holdele patriei, încărcate de 
roadele toamnei, își varsă bo
gățiile în magazii și hambare. 
Dar a sosit și ceasul unor 
temeinice pregătiri pentru re
coltele anului viitor.

Așa cum prevăd Directivele 
Congresului al IX-lea ăl Parti
dului Comunist Român, obiecti
vul de cea mai mare însem
nătate în dezvoltarea agricul
turii îl constituie creșterea pro
ducției de cereale. în lumina 
acestui țel trebuie să se desfă
șoare întreaga activitate din 
agricultură.

Ne aflăm acum în toiul cam
paniei agricole de toamnă. Ca 
primă urgență se impune re
coltarea culturilor tîrzii și 
ararea terenurilor destinate 
griului. Avînd în vedere con
dițiile climatice deosebite din 
anul acesta, specialiștii reco
mandă ca însămînțările de 
toamnă să înceapă mai devre
me decît în alți ani și să se 
termine într-o perioadă cît mai 
scurtă. în multe unități agri
cole muncile agricole de toam
nă se găsesc într-un stadiu 
avansat. Pînă la 20 septembrie 
au fost arate pentru însămîn
țările de toamnă însemnate su
prafețe — peste 80 la sută 
în gospodăriile agricole de stat 
și mai mult de 60 la sută în 
cooperativele agricole de pro
ducție. Dar însămînțările de 
toamnă reclamă și alte lucrări 
de mard* importanță : fertili
zarea solului, asigurarea se
mințelor de bună calitate din 
soiurile raionate, verificarea 
purității și puterii lor de ger
minație etc.

Principala noastră cultură 
cerealieră — grîul — a dat 
roade bogate în acest an. Gos
podăriile agricole de stat și-au 
îndeplinit și depășit în 1965 
sarcina prevăzută în Documen
tele celui de-al VIH-lea Con
gres al partidului, realizînd o 
producție medie de grîu care 
a depășit cu peste 800 kg la 
hectar pe cea planificată. Re
zerve însemnate a sporirii pro
ducției de grîu există și în 
cooperativele agricole de pro
ducție.

Ne aflăm acum într-o pe
rioadă în care se cere ca toate 
unitățile agricole să depună 
eforturi susținute pentru a 
pune bază viitoarelor recolte. 
Avem o experiență bogată, 
avem o puternică bază mate
rială, avem specialiști bine 
pregătiți. Se impune să folo
sim din plin aceste posibilități 
pentru ca însămînțările din 
toamna acestui an să fie făcute 
la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic. Strădaniile din acest 
anotimp vor fi răsplătite din 
plin în primul an al noului 
nostru cincinal.

G. MUREȘAN

mozaic 
sportiv

...La Jocurile Olimpice de la 
Tokio m proba de armă li
beră calibru redus, poziția 
culcat 60 de focuri, trăgătorul 
român Nicolae Rotaru a reali
zat o performanță unică în 
felul ei. După cum știți, la 
această probă sportivii trag 
cîte 10 focuri în șase serii. Ei 
bine în prima serie campionul 
nostru, stăpînit de prea multă 
emoție, n-a reușit să obțină 
decît 95 de puncte, ceea ce, 
evident, la concurența de pe 
poligonul Asahi îl scoteau 
practic din lupta pentru pri
mele locuri ale clasamentului.

Rotaru și-a dat, bineînțeles, 
seama de această situație și 
în continuare, concentrindu-se 
la maximum, a tras în restul 
de 5 serii numai „decari", 
realizînd 500 de puncte din 
cele 50 de focuri. Cu rezul

tatul general de 595 puncte, 
reprezentantul țării noastre a 
ocupat locul 5 în clasamentul 
general, la numai 2 puncte de 
primul clasat. Fără discuție că 
dacă ar fi avut măcar 97 de 
puncte în prima serie, el ar fi 
devenit campion olimpic.

...Anul acesta campionatele 
școlare de atletism, desfășurate 
la Cluj, au evidențiat pe o 
tînără sportivă din Alexan
dria, Erica Stoenescu, care a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu 1,60 m. Evident, 
dacă ne-am lăsa furați de va
loarea rezultatelor obținute de 
marea noastră campioană lo- 
landa Balaș, performanța Eri- 
căi Stoenescu poate n-ar spune 
cine știe ce 1 Dar trebuie să 
facem abstracție de aceasta și 
să ținem seama că, în urmă 
cu un an, atleta din Alexan
dria era o „ilustră anonimă" 
care, iată, a devenit campi
oana elevelor.

După puțină vreme, la cam
pionatele juniorilor de la Po
iana Brașov, Erica â adăugat 
2 cm celui mai bun rezultat 
al său și... și-a îndeplinit nor
ma de maestru al sportului !

Interesant de reținut că 
această fată, de 16 ani, cu 
remarcabile calități fizice, nu 
știe totuși să sară în înălțime. 
Stilul său are numeroase defi
ciențe care, în momentul eli
minării lor, o va putea ajuta 
pe Erica să obțină rezultate 
cu mult mai bune.

...La Jocurile Balcanice de 
atletism de la Atena, printre 
învingători s-a aflat și tînarul 
nostru săritor în lungime 
Adrian Samungi, care a obți
nut medalia de campion cu 
rezultatul de 7,63 m. Ceea ce 
merită subliniat este faptul că 
de mai bine de 25 de ani nici 
un alt atlet român n-a mai ob
ținut victoria balcanică la să
ritura în lungime. Pe cînd și 
victoria unui săritor cu pră
jina ?

V. MUNTEANU

„fata 
soarelui"

O floare neobișnuită. O soră 
a ei nu am văzut încă. Ceea 
ce înseamnă că actul de naș
tere i-a fost nu demult sem
nat. Mai precis : cu un an 
în urmă. In curtea Muzeului 
satului din București au apă
rut niște flori galbene, foarte 
asemănătoare cu floarea-soa- 
relui, dar mai mari și cuin- 
florescențe mult mai bogate. 
Din primele semințe recoltate 
în toamna trecută, floarea a 
crescut anul acesta mai în- 
voaltă. Zeci de mii de petale 
galbene, bătute una lîngă alta, 
pe un disc ca un taler de 
aur.

Creatorul ei, Gheorghe Gro- 
su, a numit-o „Fața soare
lui". Nu lipsit de imaginație, 
fiindcă pe lujere mai înalte 
decît un stat de om, florile 
enorme zîmbesc auriu,, cum 
este fața soarelui în miez de 
vară.

Numele vine de undeva din 
folclor. în popor, florii-soa- 
relui i se mai zice și sora 
soarelui. Metafora este inspi
rată. Nu mai puțin aceea care 
a stat la baza numelui cu 
care Gheorghe Grosu și-a bo
tezat creația. Cînd una din 
flori și-a copt sămînța în pli
nă bătaie a razelor de soare, 
de pe o creangă inferioară o 
alta se grăbește să-i ia locul 
tot atît de semeață și stră
lucitoare, astfel îneît „Fața 
soarelui" rodește în mai multe 
rînduri într-un an.

Dacă pe lîngă frumusețea 
ei, acest nou soi de floarea- 
soarelui, rezultat dintr-o încru
cișare pe care numai grădina
rul de la Muzeul satului, 
același care a creat și „li
liacul multicolor" o știe, se 
va dovedi a da și producție 
mai bogată și de mai bună 
calitate decît soiurile cunoscute 
pînă acum, „Fața soarelui" va 
fi într-adevăr o floare de aur.

Ada BlRSEANU

oaia devine 
focă

într-un loc din București, 
în tot timpul anului e sezon 
de iarnă. Este vorba despre 
fabrica de blănuri „Republi
ca". Oilor, după ce li se mă- 
nîncă pastrama lîngă o pocală 
de tulburel, li se ia pielea 
care trece prin purgatoriul 
tăbăcăriilor, după care sosește 
aici pentru ca mîini meștere

In incinta fabricii o expoziția de 
noi modele stâ Ia dispoziția bene
ficiarilor.

s-o transforme în veșmînt și 
podoabă de iarnă. Oaia devi
ne aici haină de blană,' haină 
de velur, pieptar, căciulă etc. 
Iar de la o vreme încoace 
oaia e transformată aici și 
în... focă. Este vorba despre 
cel mai nou sortiment pe 
care-1 produce fabrica, haina 
de blană care imită foca. în 
această nouă formă oaia a 
căpătat o mare prețuire din 
partea cumpărătoarelor.

O discuție cu directorul fa
bricii, inginerul Alexandru 
Osiac, ne-a pus în curent cu 
realizările și preocupările 
acestei întreprinderi.

— Așteptăm căderea zăpezi
lor bine pregătiți. Fabrica a 
reușit să-și realizeze planul de 
producție anual în 8 luni r’ 
să onoreze contractele înche
iate cu beneficiarii. La 1 oc
tombrie comerțul va începe 
să desfacă produsele noastre. 
Sîntem curioși să aflăm pă
rerea și sugestiile celor mai 
buni judecători ai produselor : 
cumpărătorii.

— Ce ne puteți spune de
spre felul în car? vă pregătiți 
pentru anul 1966 ?

— Pentru primul an al nou
lui cincinal fabrica noastră 
și-a propus o sarcină mare : 
dublarea producției față de 
anul 4965. Deși vom lucra pe 
aceleași capacități de produc
ție, datorită măsurilor teh- 
nico-organizatorice pe care 
le-am luat vom reuși să reaîi- 

; zăm sarcina pe care ne-am 
luat-o. Printre aceste măsuri 
cea mai importantă este intro
ducerea agregatelor cu dispo
ziție de semnalizare automată 
la sectorul de confecție.

După căderea brumei, mai 
de vreme sau mai tîrziu, vor 
sosi zilele căciulii și ale veș
mintelor călduroase. Pentru ca 
să simțim mai puțin asprimea 
acestor zile, au muncit cu 
bune rezultate muncitorii de 
la Fabrica de blănuri din Bucu
rești.

G. StMBĂTENI 

printre 
prieteni

I
La reîntoarcerea din vacanță, 
la școala de cartier complet 
renovată sau în noul local de 
curînd dat în folosință, la că-



mine sau grădinițe, copiii mari 
sau mici au fost întîmpinați 
cu dragoste de profesori sau 
de educatoare, dar și de o în
treagă suită de noi și buni 
prieteni din... hîrtie, ipsos sau 
material plastic, cu care vor 
face cunoștință, treptat, în la
boratoare și în clase.

De la micuța gîză închisă 
într-o carcasă de masă plastică 
transparentă, la machetele de 
animale preistorice ori la mu
laje ale organelor umane sau 
animale, de la trusele pentru 
fiecare capitol din fizică sau 
chimie, ori figurile pentru 
geometria plană, în spațiu sau 

escriptivă pînă la globul în 
relief sau masa combinată de 
tîmplărie și traforaj — toate 
acestea au un nume comun : 
material didactic.

Problemele teoretice predate 
în orele de clasă se vor asi
mila mai ușor, noțiunile și 
imaginile vor fi fixate mai 
bine prin exemplificări „pe 
viu" în timpul lecției.

La realizarea unui material 
didactic variat, instructiv și 
cît mai apropiat de modelul 
original, își dau concursul 
peste douăzeci de întreprinderi 
din Capitală și provincie. Mo
bilierul școlar este executat de 
fabricile profilate în acest 
sens, I.O.R întocmește apa
ratura optică sau de proiecție, 
filmele didactice sînt create 
de studioul „Alexandru Sabia" 
din București, diafilmele de 
către „Animafilm", discurile 
de „Electrecord", însă pon
derea cea mai mare în execu
ția materialului didactic o are 
I.M.D. (întreprinderea de ma
terial didactic a Ministerului 
învățămîntului).

La I.M.D. munca e în toi, 
„campania" e în plină desfă
șurare. în sectorul de expedi
ție sau prin secții, pe cori
doare sau în marile hale, peste 
tot sînt stivuite pachete și lăzi 
care așteaptă să ia drumul șco
lilor din întreaga țară, drum 
pe care au mai plecat înain
tea lor 87 000 de articole.

în mai toate secțiile acestei 
microuzine, materialul plastic 
a început să cucerească teren. 
Vechiul neajuns, fragilitatea și 
casabilitatea obiectelor, a fost 
suprimat prin introducerea 
materialului plastic românesc 
— dentarom — din care se 
construiesc o mulțime de 
produse : schelete în mărime 
naturală, torsul ființei umane, 
mulaje de organe etc.

Printre cele 7 produse noi 
ce au început să fie fabricate 
în serie în acest an, sînt și 
trusele pentru experiențele 
fizico-chimice. Acestea sînt 
niște geamantane mici, ușor 
portabile, ce conțin 38 de 
piese apte să demonstreze un 
întreg capitol din fizică sau 
chimie. Așa, de exemplu, sînt : 
trusa pentru experiențe de 
electromagnetism, pentru ex
periențe de semiconductori, 
trusa de electrochimie etc. 
Trusele înlocuiesc cu succes 
aparatura complicată greu de 
mînuit.

Asemenea materiale didactice 
perfecționate au și o valoare 
de simbol : un simbol al în
vățămîntului modem, al epocii 
noastre.

Modica ZANK

Unul din variatele sortimente pro. 
duse de I.M.D.-București: globuri 
terestre.

anton pann 
pe bulevard 
sau căutările 
unui regizor

îl veți întîlni și dv. nu 
Seste multă vreme. îl veți ve- 

ea trecînd prin fața cinema
tografului unde rulează „Sam
ba" sfătuindu-ne : „la pomul 
lăudat să nu te duci cu sa
cul" ; ori, în altă zi, punîn- 
du-1 la punct pe un tînăr ce 
se vrea neapărat interesant 
dar care, de fapt, este foarte 
certat cu disciplina. Despre 
acesta, bătrînul hîtru ne 
amintește că „este atît de 
obraznic încît ar trebui răs
fățat înaintea bătăii cu cîteva 
palme".

Pe Anton Pann — căci de
spre el este vorba — îl vom 
întîlni, timp de cîteva minute, 
în chip de vedetă într-un scurt 
film satiric al lui Titus Me- 
zaroș (regizorul a fost distins 
anul acesta, la Festivalul de 
la Mamaia cu „premiul pen
tru cel mai bun documentar"). 
Cineastul, cunoscut ca un re
alizator original al unor scurt-

Eugen 
FRUNZĂ

toamna 
de după 
miezul 
nopții

metraje cu tematică industria
lă („4 000 de trepte spre 
cer", „Spre cer"), s-a alăturat 
acelui numeros grup de docu
mentariști de Ia studioul Sahia 
care, din ce în ce mai mult, se 
dovedesc a fi niște căutători 
neobosiți, neliniștiți, dornici să 
nu se închidă cumva în limi
tele unui gen anume. „Anton 
Pann" — experiența nouă în 
activitatea sa — ni se va în
fățișa pe ecran sub forma unui 
mănunchi de note satirice, 
concepute ca o actualizare a 
unora din proverbele atît de 
pline de miez strînse în „Po
vestea vorbei".

— Cu acest film, tovarășe, 
Mezaroș, îi veți contrazice se
rios pe cei ce încearcă să 
susțină că vă aplecați exclusiv 
asupra temelor economice. To
tuși, îndrăznesc să vă întreb, 
după ce ați părăsit șantie
rul hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej”, o dată cu ter
minarea filmului „Spre cer", 
v-ați gîndit la un alt film în
chinat constructorilor hidro
centralei ?

— Atîta timp cît „ultima 
treaptă" nu a fost atinsă... 
(subliniez „Ultima treaptă", 
s-ar putea să fie titlul filmului) 
șantierul este o permanentă 
sursă de inspirație. Dar voi 

filma hidrocentrala după ce 
aceasta va intra în funcțiune, 
după ce vîltoarea, încleștarea 
oamenilor cu natura se vor 
fi potolit. Acum însă, filmul 
care-mi stă cel mai mult la 
inimă este o suită de schi
țe psihologice, scurte, foarte 
scurte, povestite cinematografic 
pe care le-aș dori o analiză, 
făcută cu ochii omului din 
zilele noastre, a sentimentelor 
de bucurie, încredere recipro
că, tristețe. Nu spun mai mult; 
mi-e teamă să nu mă trezesc 
că explic prin sute de cuvinte 
ceea ce aparatul de filmat 
poate să spună în cîteva ima
gini.

M. MIHĂILĂ

la grădina 
zoologică

Peste un milion de vizitatori 
s-au perindat din primăvară 
și pînă în sîmbăta asta pe 
dinaintea minunățiilor carni
vore și ierbivore, cu păr sau 
cu pene, adăpostite în cuștile, 

Aș fi vrut să scriu despre toamna care se anunță 
cu ecouri de romanță și risipă de culori. Binecuvîn- 
tat anotimp, darnic în bucate și gînduri, în ispitele 
vinului și în aroma dulceții ! Țărîna și pomul și 
văzduhul respiră calm ca după o naștere universală, 
în palmele omului joacă, vrăjit, bobul de sudoare 
și lumină. Mașinile în cîmp — gospodine harnice — 
robotesc prin toate ungherele, culeg și deretică. Și 
cîntecul vine parcă mai de departe,- mai din adînc, 
mai prelung, fluturînd din aripi mari, ca un cîrd 
de cocori.

Așadar, aș fi vrut să scriu despre toamnă și ro
manță, despre pîine și dragoste. Introducerea, cum 
vedeți, o și alcătuisem. Dar ani constatat curînd că 
între toamna mea generoasă, cu glasul mlădios de 
alto, și magnetofonul vecinului meu e o gravă con
tradicție.

Să mă explic. începusem aceste rînduri într-o 
dulce liniște de seară și chemasem lîngă geamul 
meu depărtarea. Vedeam parcă aievea peisajul țesut 
în vise și aburi al patriei. Sufletul cerea să se re
verse ca o apă albastră, ușor înfiorată, peste nemăr
ginirea serii. Totul era cîntec tăcut, purificat.

Cînd, deodată, izbucni în apropiere un instrument 
de percuție urmat de cîteva duzini de ropote, tro
pote și prăbușiri sonore, oare îmi cutremurară ființa 
și apartamentul. începea, oare va să zică, dincolo la 
vecin, o petrecere — și se sfîrșea, lamentabil, aici 
în odaia mea, sfîrtecat de alămuri și saxofoane, 
poemul toamnei. Peisajul vrăjelnic de lîngă geam 
fugi cît colo. Cele cîteva rînduri migălite pe hîrtie 
se îngroziră, chircite, ca într-o definitivă osîndă.

Și a fost psînda într-adevăr definitivă. Pentru că 
nici intervenția mea, în pijama și papuci, două ore 
după miezul nopții, n-a reușit să curme supliciul, 
îmi vuiau urechile, tîmplele, oasele, părul, gemea 
tavanul, mieuna parchetul, strigau pereții, se ducea 
dracului toată frumusețea și romantismul bunului 
anotimp.

Vă rog să mă credeți : îmi place muzica și apre
ciez magnetofonul. Stimez și limbile străine în care 
se cîntă adeseori atît de fals românește. Nu dispre
țuiesc nici chiar toba sîrguincioasă și afonă. Toate 
își au rostul și locul lor in viață. Dar gîndiți-vă la 
toamna mea blîndă, bogată în miresme și gînduri ! 
Ce crudă izgonire 1 Și pe deasupra o noapte fără 
somn. Și pe deasupra un cîntec maltratat.

Vai, stimate vecin al meu și dumneavoastră, vecini 
din același aluat al vecinilor mei : de ce vă cumpă
rați magnetofoane ca să asasinați liniștea ? De ce vă 
slujiți de o tehnică atît de sensibilă dacă nu dispu
neți de bun-simț ?

Aș fi vrut să scriu despre toamnă și romanță, 
despre pîine și dragoste. Dar am fost nevoit să acuz 
lipsa de bună creștere a unor oameni — din păcate 
încă destui — care se cred absolviți de cele mai 
elementare îndatoriri cetățenești. Cred că e cazul 
ca nimeni niciunde să nu le tolereze indolența și 
abuzul.

Și totuși, toamna, binecuvîntat anotimp I

Cum se alungă și se-așteme 
— porfiră, jad și mărgărint — 
îmi pare-un cîntec al genezei 
pe mii de harfe scînteind.

țarcurile și volierele atractivei 
Grădini zoologice de la Bă- 
neasa. Aflu de la conducerea 
parcului ca în lunile ce ur
mează e de așteptat un și 
mai impresionant aflux, cînd 
Bimbo, elefantul bengalez so
sit deunăzi la Constanța după 
o navigație fericită de cîteva 
săptămîni, își va lua în pri
mire noul său domiciliu bucu- 
reștean, spre delectarea miilor 
de admiratori de toate vîrstele. 
Profit de prilej ca să amintesc 
celor dintr-un leat cu mine și 
care ca și mine se duc din 
cînd în cînd cu nepoții să se 
desfete la poznele maimuțe
lor, la hîrjoana puilor de ti
gru și la burlescul bobocilor 
de struț, că pe vremea noastră 
un asemenea loc de agrement, 
și recreativ, și instructiv nu 
exista în București. Deși 
n-ar fi fost cine știe ce sa
crificiu pentriî bugetul primă
riei, avînd în vedere că fon
dul animalier al unei atari în
treprinderi n-ar fi costat nici 
un ban. Cum așa ? Veniseră 
niște circuri străine în turneu 
prin România, circuri cu me
najerii bogate, cum era 
Kludskî, bunăoară. Și așa de 
bine le-a mers — că se bro
dise să ne calce taman cînd 
criza economică bîntuia mai 

strașnic țara — încît după 
amarnice vînzoleli prin orașele 
Stinse de alte griji decît aceea 

e a recruta spectatori pentru 
giumbușlucurile clovnilor, di
rectorii circurilor, ca să-și sal
veze leii, tigrii, panterele, ja
guarii de la o moarte prin 
inaniție, au anunțat disperați 
că le oferă pe gratis primăriei 
din Capitală.

Generoasa ofertă a fost ca
tegoric respinsă.

în preajma războiului a 
apărut la mica publicitate ă 
unui ziar de mare tiraj un 
anunț cu următorul conținut : 
„De vînzare un elefant. Ama
torii a se adresa în Colentina, 
la Demetrian". îi .cunoșteam 
pe amîndoi. Cu Demetrian 
eram prieten vechi. Avea cea 
mai frumoasă menajerie din 
Tîrgul Moșilor, cu exemplare 
pe care le aducea cu bani 
grei de la Hamburg. Iarna le 
adăpostea într-un șopron al 
gospodăriei sale din Colen
tina. Impresionat de anunț, 
m-am dus să \ăd ce s-a în- 
tîmplat.

L-am găsit slăbit și poso
morit. M-a dus tăcut la șo
pron, să-mi arate cuștile goale. 
Leii, urșii, bursucii, jaguarii 
îi muriseră de dalac. Mînca- 
seră din carnea unei vite bol
nave. Vestigiile lor atîrnau

Doi tineri -pen 
nari* al Grâd 
zoologice din 
durea Bdneasa.

*
triste pe peretele de lemn : 
șase piei de leu, două 
blănuri de urs, două de 
jaguar și trei de bursuc. 
Numai mîncătorii de stîrvuri, 
vulturii, nu pățiseră nimic. 
Dimpotrivă : se îngrășaseră. A 
scăpat și elefantul. Deh, ve
getarian ! Ce era să facă cu 
el ? Cu scumpetea de atunci, 
anevoie să ții o dihanie de 
2 000 de kilograme, care con
sumă cît o turmă. I-a tot ciun
tit rația de fîneață. Cisterna aia 
de came și oase s-a resimțit. 
Elefantul a devenit nervos, s-a 
jigărit. Trebuie să fi pierdut 
pe puțin 400 de kilograme. 
Ii atîma pielea ca o draperie 
grea, n-avea chef de joacă și 
doar în răstimpuri își plimba 
înfrigurat spre cele patru col
țuri trompa : căta să adulmece 
mîncare. „Dar dacă nu găsești 
cumpărător, ce faci cu el ?“ 
A ridicat din umeri.

Am amintit episodul acesta, 
inspirat de sosirea acuși la 
Grădina zoologică a elefantului 
Bimbo. A venit însoțit de un 
cornak indian și riu m-ar sur
prinde ca, pe spinarea lui, să 
se plimbe toți copiii, nu numai 
din București.

F. BRUNEA-FOX



memento
h Evenimentul săptămînii : Svia

toslav Richter în turneu prin țara 
noastră !

Sîmbătă 25 IX, Cluj — recital 
Schubert, Brahms, Liszt.

Luni 27 IX, Sibiu — recital Mo
zart, Beethoven.

muzica

Miercuri 29 IX și joi 30 IX 
București — deschiderea stagiunii 
de concerte a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" : Concert 
pentru pian și orchestră de Ceai- 
kovski și Concert pentru orchestră 
de cameră de Wilhelm Berger 
(primă audiție), Simfonia a V-a 
de Beethoven, dirijor Mircea 
Basarab (Ateneul Republicii So
cialiste România, ora 20.00).

■ Sîmbătă 25 IX — Ateneul Re
publicii Socialiste România — Or
chestra simfonică a Filarmonicii 
„Gheorghe Dima“ din Brașov în 

turneu la București. Dirijor Andr 
Lukâcsy ; solist Ștefan Ruha.

în program : Theodor Rogalsk 
Igor Stravinski, Felix Mende 
ssohn-Barthoidy, Johannes Brahm

■ Varșovia — între 21 și 30 seț 
tembrie se desfășoară tradițional. 
Festival internațional de muzic 
contemporană „Toamna la Varșc 
via". Participă și orchestra sin 
fonică a Cinematografiei di 
București. Dirijor Constanti 
Bugeanu, solistă Elisabeta Nc 
culce. în program : Arnolc 
Schonberg, Ștefan Niculescu, Ti 
beriu Olah, Aurel Stroe.

S-a încheiat cel de-al IlI-lea 
Festival internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete : amplă 
desfășurare de forțe păpușerești, 
prezența unor mari personalități 
ale genului ; bun prilej de schimb 
de experiență, de stimulent pentru 
cele 19 teatre românești de păpuși.

teatru

Cele trei neveste ale lui don 
Cristobal de Garcia Lorca (adap
tare și prelucrare de Valentin Sil
vestru) e spectacolul pe care Tea
trul Țăndărică l-a prezentat în fes
tival, adresat spectatorilor maturi 
și pe care îl puteți vedea în sala 
din Calea Victoriei.

Urmărind coordonatele unei spu
moase comedii populare (regizor 
Margareta Niculescu), reprezentația 
se bucură de o plastică excelentă 
(păpuși Ella Conovici, decoruri 
Mioara Buescu), de cîțiva mînui- 
tori talentați (Brîndușa Zaița-Sil- 
vestru, Iustin Grad, Costel Po- 
povici, Carmen Stamatiade) și de 
„voci" spirituale : Marin Moraru, 
Tamara Buciuceanu, Mariana Mi- 
huț, Vasilica Tastaman.

Turneu în Moldova. Teatrul de 
Comedie a organizat un turneu 
prin cîteva orașe din Moldova 

(Bîrlad, Iași, Bacău, Piatra-Neamț, 
Focșani) la sfîrșitul acestei luni.

Repertoriul : „Casa inimilor sfă- 
rîmate" de Shaw, „Șeful secto
rului suflete" de Al. Mirodan, „Ri
nocerii" de Eugen Ionescu, „Um
bra" de Evgheni Șvarț. Deschi
derea stagiunii a fost anunțată cu 
piesa „Insula" de Mihail Sebas
tian, al^cărei ultim act, netermi- 
nat, este scris (după notele 
autorului) de Mircea Ștefănescu.

Dacă n-ați văzut în stagiunea 
trecută, vă recomandăm la acest 
nou început de sezon teatral : 
„Oameni și șoareci" de Steinbeck, 
„Moartea unui artist" de Horia 
Lovinescu (Teatrul Național „I. L. 
Caragiale"), „Opera de trei pa
rale" de Brecht, „Clipe de viață" 
de Saroyan (Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra"), „Doi pe un balansoar 
de Gibson (Teatrul Mic), „Pălăria Florin Piersic

florentină" de Labiche (Teatru 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești).

Două noi comedii originale vo 
vedea lumina rampei în aceast 
stagiune : „Sfîntul Mitică Blajinul 
de Aurel Baranga, la Teatrul „Luci 
Sturdza-Bulandra" (autorul piese 
va debuta ca regizor) și „Ireme 
diabil pierdut" de Al. Mirodan 1; 
Teatrul de Comedie.

Deschidere festivă? De cîțiva an 
se face mereu sugestia — și prii 
presă — a unei deschideri festivi 
de stagiune teatrală. Acest „prin 
gong" oficial și emoțional tot 
odată, care pune mai bine în lu 
mină importanța evenimentului a 
tistic, ar fi o bună propagano. 
teatrală și un semn de prețuire a 
actorilor.

Din păcate, teatrele pornesc k 
drum în noua stagiune, ca într-c 
cursă ciclistă de „contra-timp".

B Dintre premierele proaspete, 
de văzut neapărat : Un cartof, doi 
cartofi — emoționanta pledoarie 
umanistă a lui Larry Peerce, 
Cineva, acolo sus, mă iubește — 
filmul crîncen, cu asprimi realiste, 
al lui Robert Wise.

■ Un nou film realizat de cu
noscutul cineast maghiar Marton 
Keleti : Caporalul și ceilalți ; o 
comedie amară ce ne face mar
torii ultimelor zile ale ocupației 
fasciste din Ungaria, ultimelor 
convulsii isterice ale reacțiunii în 
primăvara anului 1945. Interpreți 
cunoscuți : Imre Sinkovits (Două 
reprize în iad, Alba-Regia), Ivan 
Dârvas (Liliomfi, Drama Ciocîr- 
liei. Un nou Ghilgameș).

s Iarăși o reluare la cinemato- Imre Sjnkovlt*

graful „Carpați" (a revenit oare 
la încercarea de schițare a unui 
profil ?) : Roșu și negru ; filmul, 
realizat cu ani în urmă de Claude- 
Autant Lara este primit mereu cu 
interesul cald cu care sînt în
conjurate adevăratele valori ar
tistice.

■ Mari prezențe actoricești pe 
ecranele noastre : Paul Newman 
(Cineva, acolo sus, mă iubește). 
Barbara Barrie (Un cartof, doi 
cartofi), Laurence Olivier și Simone 
Signoret (Procesul. profesorului 
Weir), Gerard Philipe și Danielle 
Darrieux (Roșu și negru), Alberto 
Sordi (Viață dificilă), Vittorio 
Gassman și Ugo Tognazzi (Marșul 
asupra Romei).

■ Bucureștiul găzduiește (între 

1 și 12 octombrie) cel de-al XIX-lea 
Congres al Asociației internațio
nale a cinematografiei științifice, 
precum și Festivalul internațional 
al filmului de știință popularizată. 
Se vor prezenta cele mai valoroase 
creații, din ultima vreme, ale ge
nului ; la dezbateri participă per
sonalități de seamă din lumea 
cinematografiei și a științei.

■ Cineaștii noștri documentariști 
sînt prezenți în această săptă- 
mînă cu cîteva creații ce merită 
atenție : Lecție în infinit — un 
eseu cinematografic liric despre 
dorința omului de autodesăvîrșire 
(regizor : Sergiu Nicolaescu) ; 
Prietenul meu Max — un inte
resant experiment științific al lui 
Ion Bostan : A cui e vina ? — 

anchetă socială despre relațiile pă- 
rinți-copii, realizată cu competență 

„și sensibilitate de Florica Holban.
■ într-o serie de colțuri ale 

Bucureștiului este anunțat, de mai 
mult timp, filmul „Amintiri din 
copilărie" al Elisabetei Bostan. De 
ce se întîrzie însă atît de mult 
scoaterea Iui în lume ?

cinema
în continuarea înregistrării cîn- 

tccelor de la „Mamaia ’65", pe 
discul EDC-611 găsim alte patru 
„șlagăre" (în sensul mai mult sau 
mai puțin adecvat al cuvîntului). 
„Hunedoara" — foxtrotul compus 
de Temistocle Popa pe versurile 
lui Traian lancu poate fi consi
derat chiar un cîntec popular, 
bucurîndu-se de aceleași calități ca 
și cunoscutul „Orașul de la Du
năre". Mai ales că are și un mare 
merit : melodia se reține ! Ceea 
ce nu se poate spune despre 
„M-a oprit un om" — o bossa- 
nova de M. Ionescu - I. Berg - 
G. Mihalache, cu o linie ,melodică 
melodramatică, încărcată excesiv la 
orchestră, care parcă vrea să sune 
simfonic, și diluat în partea 
vocală (unde Lucky Marinescu, în 

creștere de voce, depune eforturi 
vizibile, pentru a salva cîntecul). 
Premiul Uniunii compozitorilor 
acordat melodiei „Spune-mi și te 
cred" de Radu Șerban - M. Maxi
milian vine să susțină un cîntec 
cu șanse de a fi reținut și ex
celent cîntat de Constantin Dră- 
ghici. Rămînem însă cu impresia 
că ,,Spune-mi și te cred" nu ne 
prea spune ceva nou ! Ultimul 
cîntec al discului, „Cîntec sim
plu", este într-adevăr un cîntec 
simplu, dar în schimb e un 
„șlagăr" ! Bine ritmat, bine cîntat 
(Ilinca Cerbacev), bine orchestrat. 
Elly Roman a compus o melodie 
simplă, dar care mîine va fi pe 
buzele tuturor.

Sună foarte vioi, aproape ca un 
marș, medium-fox-ul lui I. Sta- 

văr-C. Cristescu „De ce ?" Are 
nerv și e „făcut" cu meserie. Dar 
parcă nu e de ajuns ca să treacă 
pragul unui festival de muzică 
ușoară. Deși orchestra „Electre"- 
cord" sună , excelent și inedit. 
Inedit ar putea să sune și „Noi 
ne iubim" de V. Doboș-C. Titus, 
mai ales prin aluziile folclorice. 
Totuși, pe alocuri, cam zbîmîie, 
și lasă un gust străin. Pe undeva 
ar trebui să existe un criteriu (de 
valoare) în preluarea intonațiilor 
populare. „Cum să uit ce-a fost" 
de N. Kirculescu-I. Berg-G. Mi
halache este o samba-bossa-nova, 
cîntată de Jean Păunescu. Emoțio
nează ’ Tot așa și „O vioară 
veche" de Elly Roman, foarte in
teresant orchestrată. (Execută or
chestra Horia Moculescu — mo

dern, discret,dinamic, contempo
ran.) Piesele de mai sus se află 
pe discul EDC-6Î2. Și mai sînt 
încă două discuri pentru numărul 
viitor.

discul

plastica
B Galeriile fondului plastic din 

Calea Victoriei : Fr. Bomches — 
desene și picturi lucrate cu devo
țiune și delicatețe.

B Merită să fie semnalat un flo

rilegiu de pictură ispititor (cum 
s-ar cuveni să fie totdeauna) pen
tru colecționari expus la Galeriile 
fondului plastic din str. Onești : 
florile de Ion Pacea, peisajele de 
Aurel Cojan și Viorel Mărgineanu, 
naturile moarte de Ion Gheorghiu 
și Sabin Bălașa — precum și 
cîteva picturi pe sticlă (semnate 
Wanda Sachelarie și Florin Ciuby- 
taru) cuceritoare prin subtila na
ivitate a desenului și a culorii.

B Casa Scînteii : expoziție de 
artă decorativă cehă, urmărind să 
arate sursele populare ale artiza
natului modern din țara prietenă.

a Muzeul de artă populară : o 
imagine seducătoare și instructivă 
a Maramureșului, fertil în arta 
populară și ca atare în sugestii de 
decor cotidian.

DUMINICĂ 26 SEPTEMBRIE 
- - Teatrul pentru copii : Pupăza 
din tei de Ion Dămian evocă 
viața lui Ion Creangă. Interpre
tează colectivul Teatrului „C. I. 
Nottara" (9.30) b Fotbal. Trans
misia de la Sofia a meciului Bul- 
garia-Belgia. în pauze, formația

televiziune

Bebe Prisada, cîntăreața germană 
Gisa Lindholm și George Bunea 
(după-amiază) ■ Premieră a tea
trului în studio : Arvinte și Pe
pelea de Vasile Alecsandri. Mai 
puțin reprezentat în ultima vreme, 
teatrul cu subiecte folclorice al 
lui Alecsandri își păstrează neal
terate poezia și savoarea (20.00) b 
Agurida. Un promițător spectacol 
de varietăți al regizorului francez 
Jean-Claude Avarty, cu Yves Mon
tand, Marie Lafdret, Leny Escu
dero, France Gall (21.10).

LUNI 27 SEPTEMBRIE — 
Gong. O nouă emisiune de cri- Margar^tq Pogonat

tică și editură teatrală ce înlo
cuiește vechea emisiune „Revista 
spectacolelor" (20.40).

MIERCURI 29 SEPTEMBRIE — 
Piesa Zoo sau Asasinul filan
trop de Vercors, în interpretarea 
Teatrului de stat din Ploiești. Co
medie filozofică ironizînd subtil 
rasismul. Unul din cele mai apre
ciate spectacole din cadrul re
centei decade a teatrelor drama
tice. Interpretează : George Mă- 
rutză, Toma Caragiu, Margareta 
Pogonat, Lili Carandino, Zephy 
Alșec ș.a. (20.00).

JOI 30 SEPTEMBRIE — încă o 
nouă «misiune : Pentru noi fe
meile. Fără comentarii (20.00).

VINERI 1 OCTOMBRIE — 30 de 
minute cu actrița Eugenia Po- 
povici (22.00) a Luceafărul lui 
Eminescu tradus în imagini core
grafice. Dansează Alexa Dumitra- 
che-Mezincescu, Amatto Checiu- 
lescu și Vasile Matei (22.30).

SÎMBĂTĂ 2 OCTOMBRIE — 
Mari interpreți ai ecranului : Jean 
Gabin. în sfîrșit, o interesantă emi
siune de cultură cinematografică 
(20.50) b Seară de operetă : Dra
gostea, eternul cîntec. De ce atît 
de des operetă ? (22.50).

B Fecundul prozator Constantin 
Chiriță (a cărui fecunditate nu e 
scutită uneori de deficiențe cali
tative) e din nou prezent în li
brării cu o carte intitulată, oare
cum simbolic, Roata norocului, 
în colecția Cutezătorii a Editurii 
tineretului.

b La aceeași editură își tipărește 
și Radu Nor cam prea răsucitul, 
altfel atractiv, Qapitolul XXIII de 
232 de pagini, carte căreia nu-i 
lipsea mult' spre a fi un real 
succes.

B Bine traduse de Șt. Aug. 
Doinaș, versurile lui Werner Bos- 
șert, tipărite de Editura pentru 
literatură sub titlul Poezii, relevă 
un poet de valoare certă, apt a 

capta nuanțele vieții în cuvinte 
foarte adesea potrivite.

B Jurnalistul și scriitorul ame
rican James Oliver Curwood se 
prezintă oarecum singur cititorilor 
noștri în prefața pe care și-o sem
nează la cartea recent apărută la 
noi, Grizzly — stăpînul mun
ților. Rîndurilor sale li se adaugă 
cele semnate, sub chipul unui 
cuvînt despre autor, de Lidia 
Cucu-Sadoveanu.

B O carte de mare interes știin
țific este cea a dr. Comeliu 
Popescu, intitulată Precancerul. O 
ediție a ei în limba germană a 
apărut încă din 1962 în editura 
Gustaw Fischer din Jena. Autorul 
este o autoritate de prestigiu în 

acest domeniu ce implică atîtea 
dificultăți de metodologie și prac
tică curentă.

B Sub titlul Istoria unui tratat 
înrobitor, A. Niri publică la Edi
tura științifică o documentată carte 
despre tratatul economic romano- 
german din martie 1939 și urmă
rile lui nefaste.

B Michael McClure, cunoscut poet 
american, a publicat recent la

cartea

San Francisco o plachetă de poe
me, Poisoned Wheat (Grîu otrăvit) 
îndreptate împotriva războiului din 
Vietnam. Laitmotivul plachetei 
este „Y am not guilty" (Nu sînt 
vinovat), volumul încheindu-se cu 
versurile : „Acum vine timpul ac
țiunii,/ Trebuie să oprim războiul".

B Poliția portugheză a efectuat 
o descindere în biblioteca marii 
edituri „Europa-America" (Lisa
bona). Printre cărțile confiscate 
se numără Les mains sales de 
Jean-Paul Sartre, precum și unele 
opere ale lui Friedrich Diirrenmatt 
și Erich Maria Remarque.

B Recent a avut loc comemo
rarea a 30 de ani de la moartea 
lui Henri Barbusse. Cu acest prilej 

s-a hotărît ca manuscrisele origi
nale ale cărților sale Focul și 
Infernul să intre în cursul acestui 
an în patrimoniul Bibliotecii na
ționale din Franța. Romanul Focul 
va fi de altfel reeditat în curînd.

b Scriitorul cehoslovac Vladimir 
Min ac a scris un nou roman sa
tiric, Făuritorul fericirii, al cărui 
erou a fost asemănat cu Ostap 
Bender din celebrele romane ale 
lui Ilf și Petrov „Douăsprezece 
scaune" și „Vițelul de aur". în 
noua sa carte, Minac satirizează 
birocratismul și lipsa de răspun
dere a unor anumiți oameni. Fău- 
ritorul fericirii încheie ciclul po
vestirilor satirice ale scriitorului, 
apărute, începînd din 1950.

Notă. Redacția nu-șî asumă răspunderea pentru eventuale 
modificări dc ultim moment în programarea spectacolelor.



INTILNIRE
ÎNTR-UN SAT DIN BĂRĂGAN CU

TOAMNA

Un om flămînd de cărți, țăranul cooperator Ion Stan.

La sate prezența toamnei e mai 
pregnantă. Deși zilele scad și frun
zișul se rărește, tabloul panoramic 
al lumii de la țară e încărcat de 
culori optimiste. Gospodarii au 
mînecile suflecate. Adună bogățiile 
toamnei. In multe sectoare rezulta
tele muncii sînt excelente ; în unele 
mai sînt scăderi și pe alocuri toam
na lui '65 îi găsește pe unii mai 
slab pregătiți. Am ales o comună 
din Bărăgan — Movilița — unde 
alături de multe lucruri bune există 
și unele neajunsuri. Dar să nu fa
cem nici o anticipație, ci să prezen
tăm stările de fapt așa cum le-am 
găsit la fața locului.

O UNITATE AGRICOLĂ 
PUTERNICĂ Șl BOGATĂ

Primul drum îl facem la coopera
tiva agricolă de producție. îi soli
cităm președintelui, tovarășul Nico
lae Radu, un interviu.

— Am fost pe tâmp și am văzut 
lanurile de porumb. Unele sînt 
coapte și se recoltează. Altele sînt 
verzui. De ce la dv. porumbul se 
coace în etape ? Aveți diferențe de 
climă și sol ?

— Alta e explicația. Am fost ne- 
voiți astă-primăvară să reînsămîn- 
țăm unele suprafețe, e deci firesc 
ea de pe acestea porumbul să fie 
recoltat mai tîrziu. De pe cîteva 

sute de hectare am adunat recolte 
frumoase de porumb: 3 200 kg la 
hectar. Pînă la 15 octombrie vor fi 
recoltate și lanurile verzui pe care 
le-ați văzut

— Cum stați cu magaziile ?
— Le-am reparat și le-am făcut 

lună. Dar, poate ați observat, că 
ne prinde toamna cu o magazie 
neterminată. Nu-i prea bună situa
ția asta, dar cu acest prilej facem 
economii la capitolul cheltuieli.

De bună seamă că a realiza eco
nomii pe această cale nu e un 
lucru bun. înseamnă că oamenii 
ori au făcut o proastă planificare a 
construcțiilor, ori au avut delăsări 
în realizarea celor propuse.

— Cu pregătirile pentru semăna
tul griului în ce stadiu vă aflați ?

— Pe o . suprafață de 300 ha am 
arat discuit și îngrășat. în acest an 
ne-au fost repartizate însemnate 
cantități d« îngrășăminte chimice: 
54 tone superfosfat și 28 tone azo
tat de amoniu. Socotim că în 1966 
recoltele noastre la principalele cul
turi — grîu și porumb — vor fi și 
mai mari. Și în anul acesta am avut 
producții frumoase de griu : cu 415 
kg la hectar mai mult decît am 
planificat. De aceea și la zî- 
muncă am dat nu numai cît s-a

^Continuare în pag. 6)



Omu-i mic, porumbu-i mare.

prevăzut Ia începutul anului, ci 
cu aproape .50% mai mult.

— Vreți să ne vorbiți ceva de
spre baza furajeră ? Arătați-ne 
dacă o aveți echilibrată sau nu.

— Cooperativa noastră numără 
504 taurine, dintre care 223 vaci. 
Ne-am propus să realizăm 400 tone 
fînuri și avem 360 tone, deci sîntem 
în deficit cu 40 tone. Dar vom mări 
cantitățile de nutrețuri-siloz. Am 
însilozat deja 1000 tone porumb, 
colete de sfeclă și floarea-soarelui 
furajeră. Dar avem și un necaz : în 
luna mai a.c. au fost clasate 40 de 
yaci. Nici pînă azi însă I.R.C.C.A.- 
Urziceni, care trebuia să le ia în 
primire, nu Ie-a ridicat. Continuăm 
să le furajăm fără nici un folos.

Da, e o situație care cere măsuri 
urgente. Menținerea acestor vad 
creează pagube cooperativei agri
cole. Probabil că de acest lucru își 
va da în sfîrșit seama și I.R.C.C.A.- 
Urziceni.

LA DOUĂ AȘEZĂMINTE 
CULTURALE DIN INIMA COMUNEI

In apropierea sediului cooperati
vei agricole de producție se găsesc 
două așezăminte culturale : școala 
generală și căminul cultural. Am 
făcut și aid o vizită. Bibliotecara, 
Maria Buzduga, aranja în rafturi 
ultimele cărți sosite în comună.

— Aveți în bibliotecă multe cărți 

de literatură de anticipație. Cine 
sînt cititorii lor ?

— în mod deosebit tinerii. Avem 
la Movilița 180 de tineri, dtitori 
pasionați, care participă la con
cursul „Iubiți cartea". Numărul citi- 
torilor e cu mult mai mare : 700. 
Avem mulți oameni vîrstnici care 
sînt în permanență flămînzi de cărți.

— Ce măsuri ați luat pentru 
sprijinirea învățămîntului agrozoo
tehnic ?

— Am făcut din timp comanda 
pentru cărțile care se vor reco
manda ca bibliografie. In același 
timp recenzăm o seamă de cărți 
care vin în sprijinul cursanților.

în vecini, la școala generală, îl 
întîlnim pe tovarășul Victor Voicu, 

directorul școlii. Sălile de clasă 
strălucesc de curățenie. Aflăm de 
la director că părinții elevilor au 
prestat 250 ore muncă patriotică 
pentru curățenia exemplară a școlii, 
că în acest an școlar sînt înscriși la 
cursuri 453 elevi față de 382 cîți 
au fost anul trecut

Victor Voicu ține neapărat să pre
cizeze : „Avem toate condițiile ca 
procesul de învățămînt să se desfă
șoare la un nivel corespunzător."

TOIUL VERII ÎN SEPTEMBRIE

E adevărat, începutul acesta de 
toamnă a fost călduros. Se pare însă 
că vara s-a mutat la sediul Coope
rativei de consum din Movilița.



Pentru că aici poți să cumperi tot 
ce poftești pentru sezonul de vară.

— Care sînt mărfurile pe care le 
solicită acum cel mai mult țăranii 
din Movilița ?

— Bocanci și flanele — ne răs
punde contabilul-șef Lică Popescu.

Numai că aceste mărfuri nu există. 
Dar nu Lipsesc unele lămpi de ilu
minat demodate (comuna e electri
ficată și în ultimii 4 ani s-a vîndut 
o singură lampă de acest fel), apa
rate de radio „Hora" la baterii și 
alte lucruri care în comună s-au do
vedit a fi nevandabile.

E drept, toamna lui '65 i-a găsit 
pe tovarășii din conducerea coope
rativei de consum cu articolele pen
tru sezonul rece... comandate. Măr
furile n-au sosit însă și nici nu se 
știe cînd vor sosi. Poate după ce 
vor cădea zăpezile. Că așa-i la Mo
vilița : vrei să cumperi în toiul verii 
o sticlă de untdelemn pentru salată 
dar n-o găsești la cooperativa de con
sum. Pentru ea faci cale pînă la 
Urziceni sau București. In schimb 
găsești uleiul cînd trece vremea sa
latelor și cămăși de zefir cînd crapă 
pietrele de ger.

Din discuțiile purtate cu tovarășii 
din conducerea cooperativei a 
reieșit un lucru : I.C.R.-Urziceni în
târzie livrarea mărfurilor solicitate și 
trimite uneori mărfuri care rămîn în 
stoc, adică nevandabile. Ce părere 
au despre acest lucru tovarășii de la 
I.C.R.-Urziceni ?

NUMAI PE SCHEMĂ?

Un drum la dispensarul medical 
a fost în măsură să ne informeze și 
despre situația sanitară a populației. 
N-am găsit nici un bolnav la dis
pensar. Acesta e un lucru bun ; în
seamnă că starea de sănătate a 
oamenilor e bună. La circumscrip
ția medicală lucrează 2 medici și 4 
cadre medii sanitare. Adică așa ar 
trebui să fie, pentru că în realitate

Cea mai mare bogăție a toam
nei — porumbul - va umple 
magaziile cooperativei agricole 
de producție.

întoarcere de la cîmp.

lucrurile se prezintă altfel. Medicul 
șef al circumscripției — dr. Florica 
Schachner — a cam uitat unde e 
așezată Movilița. Pe schemă e pre
zent în permanență ; la treabă, mai 
puțin. Ori e în concediu medical, 
ori e detașat Și lucrul acesta se în- 
tîmplă de cîțiva ani. Oamenii se 
întreabă pe bună dreptate: avem 
medic-șef la Movilița numai pe 
schemă ?

Despre acest lucru am cerut lă
muriri de la tovarășii care lucrează 
în cadrul circumscripției medicale. 
Ei au dat din umeri și ne-au spus 

că despre detașarea medicului șef 
de circumscripție habar n-are nici 
medicul șef al raionului. Socotim 
că secția sanitară a Sfatului popular 
raional Urziceni trebuie să faca lu
mină în acest caz.

Nu s-ar putea spune că toamna 
lui ’65 i-a găsit pe oamenii din 
Movilița nepregătiți, chiar dacă în 
însemnările noastre am semnalat 
cîteva neajunsuri. Dovadă sînt re
alizările cooperativei agricole de pro
ducție, ale sfatului popular, ale in
stituțiilor de cultură și învățământ. 
Dar așa cum arătam la început, la 
Movilița, alături de multe realizări 
de seamă, există și unele scăderi. E 
aproape inexplicabil faptul că la o 
cooperativă agricolă veche, puternică, 
bine organizată, să dăinuiască de 
atâta vreme o situație cum e cea cu 
vacile clasate. De bună seamă vina 
apasă pe I.R.C.C.A--Urziceni, dar nici 
consiliul de conducere al coopera
tivei agricole nd poate fi scos din 
cauză. Așa stau lucrurile și la coope
rativa de consum. Tovarășii din con
ducerea cooperativei se complac în 
situația în care se găsesc și nu pun 
la inimă cerințele oamenilor. Sîntem 
de acord că din punct de vedere 
formal conducerea cooperativei de 
consum a luat măsuri de aprovi
zionare Ia timp cu articole de se
zon ; ni se pare însă că nu e în
deajuns să lansezi doar o comandă 
și apoi să aștepți. Această situație 
nu absolvă cu nimic pe I.C.R.-Urzi- 
ceni care are datoria să satisfacă 
cu promptitudine cerințele cumpă
rătorilor ce se aprovizionează prin 
cooperativele de consum.

Toamna din ’65 i-a găsit pe lo
cuitorii Moviliței în toiul muncilor 
agricole. Organele puterii locale 
trebuie să ia măsurile corespunză
toare pentru ca muncile ce urmează 
să se desfășoare — pe toate planu
rile — să fie realizate în cele ipai 
bune condiții, iar lipsurile semnalate 
să fie înlăturate cît mai grabnic.

G. MINIȘAN 
Fotografii do Elena GHERA



prolog

Potrivit tradiției, o dată cu cele dinții semne ale toam

nei, teatrele au Început să-și primească oaspeții. Unele săli 

»u șl cunoscut primele aplauze ale stagiunii 1965*1966. In 

alte părți se iac ultimele pregătiri.

Stagiunea trecută a adus iubitorilor teatrului numeroase 

bucurii artistice, dacă ar fi să ne oprim numai la spectaco

lele atît de călduros aplaudate: „Doi pe un balansoar’*, 
„Opera de trei parale”, „Troilus și Cresida", „Luna dez- 

moștenlțfior*, „Sonet pentru o păpușă® — realizări ale co
lectivelor bucureștene î ori la prestigioasele puneri în scenă 

ale teatrelor noastre din provincie, multe din ele aflate 

pe drumul Împlinirii unei personalități distincte j „Othello* 

(Craiova), „Răzbunarea sufleorului* (Timișoara), „Vară și 

fum** (Iași), „Constructorul Solness** (CM), „Nu sînt Tumul 
Eiffel" (Piatra Neamț).

De aceea este Îndreptățită încrederea cu care sînt aștep

tate, în continuare, spectacole demne de prestigiul pe care 

și i-a cîștlgat mișcarea teatrală românească.

Ce vom vedea în acest an ? In ce roluri îi vom întîlni 

pe actorii îndrăgiți 1 La aceste întrebări și la altele ne-au 

răspuns cîțîva directori de teatre, regizori șl actori din 

București. Intr-unui din numerele viitoare vom stărui asu

pra noii stagiuni la teatrele din celelalte orașe ale țării.

LIVIU CIULEI, 
DIRECTORUL TEATRULUI 
«LUCIA STURDZA-BULANDRA»

— Care este semnul caracteristic 
al repertoriului pe care și l-a ales 
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" ?

— Am rămas credincioși țelului 
pe care ni l-am propus mai demult: 
să aducem pe scenă operele cele mai 
reprezentative ale unor autori. Pre
gătim pentru această stagiune dra
ma lui Tennessee Williams „Un tram
vai numit dorință", care închide în 
ea, după părerea mea, tot ce a dat 
mai bun dramaturgul; sînt sigur că 
puternica analiză a sentimentelor, 
alături de care există multe, foarte 
multe implicații sociale, își vor găsi 
drumul către inima spectatorilor 
(n.n. — regia : Liviu Ciulei, decoruri 
și costume Ovidiu Bubulac. în dis
tribuție : Clody Berthola, Victor Re- 
bengiuc. Lucia Mara, Petre Gheor
ghiu).

Colectivul nostru teatral va avea 
un greu examen de dat cu piesa lui 
Georg Buchner — precursor al lite
raturii brechtiene — „Moartea lui

Danton", lucrare care a stîrnit me
reu interesul.

Continuăm să jucăm lucrări de 
cele mai diferite genuri, de la dramă 
și comedie modernă la vodevil și dra
matizări după opere în proză ; așa 
se explică și diversitatea personali
tăților scriitoricești asupra cărora 
ne-am oprit Avem în repetiție „Ca- 
niota" lui Labiche, iar în studiu „Ro
mulus cel Mare" de Fr. Durrenmatt 
și piesa cu titlu atît de lung și ciu
dat : „Urmărirea și uciderea lui 
Jean-Paul Marat reprezentată de 
trupa de actori a ospiciului Charen
ton sub conducerea domnului de 
Sade" de Peter Weiss, precum și 
două dramatizări — una după „Ne
potul lui Rameau" de Diderot și 
alta după povestirea lui Gogol „Jur
nalul unui nebun".

— Teatrul dv. nu s-a mai oprit 
de mult asupra vreunei lucrări a 
clasicilor noștri. Vă veți reapropia 
oare de ei în stagiunea actuală ?

— Caragiale ne va ajuta să fa
cem începutul. E vorba de o nouă 
montare a comediei ,,D-ale carnava
lului".

— Ce autori români contem
porani ați inclus în repertoriu ?

— în stadiu de pregătire se află 
piesa „Nu sînt Tumul Eiffel" a Eca- 
terinei Oproiu, comedia lui Baranga 
„Sfintu’ Mitică blajinul" și o altă 
variantă a satirei lui Teodor Mazilu 
„Proștii sub clar de lună".

— Adeseori ați insistat, în arti
colele dv., asupra unui punct de 
vedere atrăgător: acela ca secreta
riatul literar al teatrului să devină 
o redacție teoretică menită să con
tribuie la începutul unei sistematizări 
a practicii noastre teatrale de zi cu 
zi. Cum se va materializa această 
intenție la Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" ?

— Am vrea ca în acest an să în
făptuim un plan ceva mai vechi. 
Ne-am propus să edităm un buletin 
special al teatrului, o publicație care 
să angajeze un dialog între teatru și 
spectatori.

DIALOG *
LA TEATRUL MIC

în sfîrșit, în stagiunea aceasta 
vom vedea încă una din dramele 
lui Camii Petrescu : „Jocul ielelor", 
în regia lui Crin Teodorescu. Cum 
își privesc cîțiva dintre actori rolu
rile ?

George Constantin se întâlnește 
pentru a doua oară cu un erou al 
lui Camii Petrescu. După Pietro 
Gralla din „Act venețian", un rol 
— Sinești — în „Jocul ielelor", cu 
care se va deschide stagiunea Tea
trului Mic.

— Din capul locului trebuie să 
spun că-mi place mai mult

— Ultimul rol pare întotdeauna 
cel mai interesant

— Mi se potrivește mai bine.
— Deși dumneavoastră ați fost 

interpretul strălucit al unor eroi de 
mare forță morală.

— Uită-te la umerii mei... e în 
stare să mă doboare cineva ? Vai 
de prostănacul acela care își închi
puie că poate lupta cu mine... e un 
om pierdut...

Lectura la masă - prima apropiere 
colectivă de drama lui Tennessee 
Williams „Un tramvai numit dorin
ță". în fotografie îi recunoaștem pe 
artiștii smeriți Clody Berthola și 
Liviu Ciulei, precum și pe Victor 
Rebengiuc.

— Este sau nu replica unui erou 
de mare forță morală ?

— Și fizică, evident. Dar o forță 
a răului.

— Numai în viață sînt adeptul 
forței morale închinate binelui. Pe 
scenă, trebuie să recunosc, mă ii 
teresează să intru și în pielea unor 
asemenea eroi. Este o experiență 
actoricească de loc de lepădat, cre- 
deți-mă! Sinești este făcut parcă 
din oțel. Nu-1 poate doborî nimic, 
are o inteligență machiavelică, este 
lucid, elastic, știe precis ce vrea și 
obține totul cu orice preț.

— în afară de dragostea Măriei, 
pe care n-o dobîndește.
. — Forța imensă ce-1 caracteri
zează îl determină să-și găsească 
voluptăți chiar și în suferința de a 
nu fi iubit de cea pe care o adoră, 
chiar și în faptul că îl înșală. Eu îl 
văd ca pe un temperament viguros, 
de mare suculență, vijelios, în stare 
să doboare dintr-o lovitură tot ce-1 
stânjenește.

★
— Mi se par nepotrivite inter

viurile luate unui actor înainte de 
premieră — mărturisește Leopol- 
dina Bălănuță.

— Sînt nevoită să te întreb a- 
tunci dacă le consideri utile după 
premieră ?

-— Nici atît Eu, actrița, spun pu
blicului ce am de spus prin per
sonajul pe care-1 fac să trăiască pe 
scenă. Explicațiile sînt de prisos și 
în cazul unei realizări, și în cel al 
unei nereușite; dar mai ales îna
inte de a primi botezul publicului!

— Evident el este cel care va 
aprecia în ce măsură ai reușit să 
fii acea contradictorie Maria Sinești 
din „Jocul ielelor" pe care a creat-o 
Camii Petrescu.



— Sinceră să fiu, nu optez pen
tru „contradictorie", deși nu urmă
resc să-mi simplific personajul. Ma
na a făcut în viața ei o mare gre
șeală căsătorindu-se cu un om mâi 
în vîrstă, pe care nu-1 iubește. Gre
șeala o plătește, așa cum se plă
tesc toate greșelile în lume.

— Totuși Maria aceasta pe care 
o vezi un suflet cinstit este în stare 
să nu-și precupețească farmecele 
pentru a-1 determina pe Sinești să-și 
dea demisia.

— Drept să spun, acest acces 
de „cochetărie" în care Maria mi
zează sigur pe farmecul ei fizic 
irezistibil, nu mi se pâre a dezvălui 
încă o latură a eroinei. Este pur 
și simplu o dovadă de crîncenă des
perare în fața pericolului de a-și 
pierde copiii și stima publică. La 
fel, dezechilibrul ei nu trebuie să 
ducă la ideea că ar fi o nevropată ; 
este tot rezultatul condiției ei de 
viață, a faptului că se învîrte în- 
tr-un cerc vicios din care nu poate 
ieși decît cu prețul unor sacrificii 
de care nu se simte capabilă.

— A încercat o evadare prin 
marea dragoste ce a unit-o de Gelu 
Ruseanu.

— Un nou eșec după care îi este 
și mai greu să trăiască, să aspire.

— Spre ce ?
— Spre absolut. Și ea, la fel ca 

și Gelu — asta e ceea ce-i u- 
nește — este însetată de ab
solut A văzut și ea „Jocul ielelor". 
După mine aici e cheia persona
jului.

— Ceea ce trebuie să recunoști 
nu seamănă cu o „explicație" la rol.

— Ceea ce trebuie să recunoști, 
nu seamănă cu un interviu!

ION LUCIAN
DIRECTORUL TEATRULUI 
.ION CREANGĂ»

— Se pare că anul acesta Tea
trul „Ion Creangă" își va deschide 
stagiunea sub semnul... adolescen
ței ?

— Neîndoielnic că începerea nou

lui an teatral cu o piesă al cărei 
moto este „Adolescența soră cu ma
rile elanuri, Adolescența soră cu ma
rile greșeli" — frumoasele versuri 
ale regretatului Nicolae Labiș — 
pune stagiunea sub semnul... adoles
cenței. Asta înseamnă că ne vom 
preocupa și de tinerii pentru care 
nu am avut răgaz anul trecut

— De fapt ce tratează piesa Na- 
taliei Gheorghiu și a Emiliei Căldă- 
raru — „Dimineți obișnuite" — a- 
dresată adolescenței ?

— ...Dragostea. Ceea ce pentru 
anii adolescenței este foarte mult. 
Dar nu totul. Pasiunile puternice 
sînt într-adevăr caracteristice acestor 
ani, știm cu toții, dar asta nu în
seamnă că trebuie să lipsească răs
punderea faptelor.

O piesă despre adolescență: „Dimineți obișnuite" de Natalia Gheorghiu 
ți Emilia Caldărarv, la Teatrul „Ion Creangă". Printre interpreți: San- 
dina Stan, Genoveva Preda, Șerban Cantacuzino.

— Să precizăm : a tuturor fapte
lor, deci și a celor necugetate.

— Tocmai asta vrem noi să sub
liniem în spectacolul nostru viitor, 
că tinerețea „nu este un paravan" 
al faptelor necugetate.

— Pe șantier mai avem alte „104 
pagini — da, din nou — de dra
goste". Lucrarea scriitorului sovietic 
Edmond Radzinschi numără exact... 
„104 pagini de dragoste". Aici acțiu
nea angrenează tineri oameni de 
știință. Un alt mediu, alte probleme, 
dar aceeași dragoste, aceeași ple
doarie pentru o etică nouă, socia
listă.

— Credincios intenției dv. de a 
nu divulga mai mult..

— Voi trece la o a treia piesă 
adresată adolescenților — și iarăși

Regizorul Al. Finți urmărește pri
mele repetiții ale piesei „Din jale 
s-a întrupat Electra".

va fi vorba despre dragoste... Eroii 
scriitorului american Arthur Lau
rents seamănă cu Romeo și Julieta. 
Dar ei nu descind din familiile 
Capulet și Montague, ci din două 
bande de tineri americani ce tră
iesc în portul New York. „Povestea 
din West-Side" va fi o dramă mu
zicală cu adînci implicații social- 
politice. Apoi sînt nevoit să vă vor
besc din nou despre un Romeo, de 
data asta al lui Anouilh, din piesa 
„Romeo și Jeanette" cu care va de
buta studioul nostru experimental.

— Pe cei mici i-ați uitat ?
— Felix Caroly m-a ajutat să nu-i 

uit Pregătește pantomima „Cu capul 
în nori", împreună cu un colectiv 
ce va căuta să demonstreze că nu 
este de loc comod să fii un aseme
nea băiețel „cu capul în nori".

SICĂ ALEXANDRESCU 
PRIM-REGIZOR ARTISTIC 
AL TEATRULUI NATIONAL 
„I. L. CAR AGI ALE»

Sărbătorirea lui Alecsandri iată 
un bun prilej pentru a aduce pe 
scena Naționalului, în deschiderea 
stagiunii, un spectacol cu caracter 
omagial.

— Este vorba de un spectacol 
ocazional, maestre Sică Alexan- 
drescu ?

— Nu, va intra în repertoriul 
permanent deși se deosebește de 
reprezentațiile noastre obișnuite. 
L-am conceput în gen de montaj 
literar și cuprinde poezii eroice, 
populare, pasteluri și mai multe cân
ticele comice. își vor da concursul 
Ia spectacol Marcel Anghelescu, Ion 
Finteșteanu, Grigore Vasiliu-Birlic, 
George Calboreanu, Irina Răchi-

(Continuare în pag. 10)



țeanu, Toma Dimitriu, Cosma Bra- 
șoveanu, Gh. Cozorid, Gh. Popovici- 
Poenaru. Țin să menționez că vom 
organiza și matinee pentru elevi, de
oarece spectacolul nostru, precedat 
de o conferință despre personalitatea 
și opera lui Vasfle Alecsandri — 
întocmită de Radu Popescu — 
poate fi util procesului de învă- 
țămînt

— Deschiderea stagiunii la sala 
Comedia nu a fost marcată de 
o premieră „absolută", deoarece 
„Vlaicu Vodă" a mai fost repre
zentat la sfirșitul stagiunii trecute.

— Perfect adevărat. Dar aici a in
tervenit, să-i spun, spiritul nostru 
gospodăresc. Am pus la punct cîteva 
spectacole la sfirșitul stagiunii tre
cute, pentru ca deschiderea actua
lului sezon teatral să nu ne solicite 
în așa fel încît să fim puși în si
tuația de a face promisiuni de care 
să nu ne achităm în ceea ce pri
vește datele premierelor. In felul 
acesta am putut intra în noua sta
giune pregătiți cu cîteva spectacole.

— Adică ?
— După „Vlaicu Vodă" vom 

prezenta „Vedere de pe pod" de 
Arthur Miller, tot în regia mea, „Re
gele moare" de Eugen Ionescu, pusă 
în scenă de Moni Ghelerter, și „Te
zaurul lui Justinian" de Al. Voitin, 
regia Mihai Berechet

— Cinci titluri de afiș la debut 
de stagiune înseamnă un răgaz!

— Pe care-1 folosim din plin, nici 
o teamă ! „Doamna lui Ieremia" de 
Nicolae lorga a și intrat în repetiție 
în regia lui Nicolae Massim, cu 
Dina Cocea în rolul titular; la fel 
„Euridice" de Jean Anouilh, în care, 
sub conducerea lui Mihai Berechet, 
repetă Ion Finteșteanu, Elvira Go- 
deanu. Marcela Rusu, Geo Barton 
și Cristea Avram — invitat în spec
tacolul nostru de la Teatrul „C. I. 
Nottara" — pentru a-1 interpreta pe 
Orpheu. Și „Din jale s-a întrupat 
Electra" de Eugene O’Neill, spec
tacol pus în scenă de Alexandru 
Finți, cu Dina Cocea, Eva Pătrăș- 
canu, Emanoil Petruț, Florin Piersic, 
Eugenia Dragomirescu.

— Un nume nou în distribuția 
Electrei. Tot o invitată în spectacol?

— Eugenia Dragomirescu face 
parte — alături de încă 11 tineri : 
Ilinca Tomoroveanu, Valeria Seciu, 
Valeria Nanei, Traian Stănescu, 
Ileana Stana Ionescu, Adela Mărcu- 
lescu, Rodica Popescu, Paul Gheorghe 
Adrian, Gh. Cristescu, Constantin

COPERTA NOASTRĂ

Doina IONESCU, actriță la Taatrul 
.C. I. Nottara"

Fotografie do Hedy l&ffiar

Diplan și Anatol Spînu — dintre 
actorii ce au reușit la concursul pe 
care l-am organizat'luna trecută. La 
concurs, țin să precizez, s-au pre
zentat elemente foarte bune, din 
care am ales pe cele mai bune. Este, 
deci, normal ca cei mai noi și mai 
tineri actori ai Naționalului să figu
reze în distribuțiile noastre. Tocmai 
de aceea Eugenia Dragomirescu este 
deținătoarea rolului titular.

Sînt și alții distribuiți în roluri 
principale și vor mai fi pe parcurs. 
Și pentru că tot sîntem la „nume 
noi pe afiș", trebuie să mai adaug 
pe Georges Watchevitch, scenograful 
„Serbărilor galante" a lui Rene Clair, 
realizatorul unor foarte reușite schițe 
de decor la „Euridice".

— Atît pentru prima parte a sta
giunii ?

— Nu. Mai intenționez să montez 
poemul lui Zaharia Bîrsan „Tranda
firii roșii" și, bineînțeles, să punem 
în scenă piese cu tematică contem
porană, imediat ce autorii cu care 
lucrăm și cu care am încheiat con
tracte ni le vor prezenta. E vorba 
de Aurel Baranga, Al.Mirodan, T. 
Mazilu, Paul Everac, Mircea Ște- 
fănescu.

LUCIAN GIURCHESCU, 
REGIZOR
LA TEATRUL DE COMEDIE

Cu ce veți fi prezent în deschi
derea stagiunii la Teatrul de Co
medie, tovarășe Giurchescu ?

— N-am să vă spun un titlu nou. 
„Fizicienii" lui Durrenmatt au urcat 
pe scenă la sfirșitul stagiunii tre
cute. Dar numai pentru cîteva spec
tacole. Adevărata confruntare cu pu
blicul de-abia acum începe în a- 
ceastă toamnă.

— Tot în ultima parte a stagiunii 
ce a trecut ați pus în scenă adap
tarea vodevilului lui Labiche „Pălă
ria florentină". Era, după cîte se 
pare, o experiență nouă în activi
tatea dv. Intenționați cumva să con
tinuați montarea unor astfel de spec
tacole populare ?

— De mai multă vreme m-au 
atras în opera lui Alecsandri anu
mite elemente (scurte povestiri, 
piese, cânticele) care, sudate, ar pu
tea să dea naștere unui interesant 
spectacol de teatru popular. Alec
sandri este un scriitor care a știut 
să smulgă rîsul nu numai prin „Chi- 
rița", ci și prin alte multe pagini, 
unele pe nedrept uitate. M-am a- 
plecat asupra unora dintre acestea, 
împreună cu colaboratorul meu de 
la „Pălăria florentină", Alecu Po- 
povici.

— Dintre piesele pe care le-ați 
studiat în ultima vreme, care v-au 
reținut în mod special atenția ?

— Am făcut de curind o desco
perire (cel puțin pentru mine): 
scriitorul contemporan polonez Mo- 
rozek; cele trei piese într-un act 
pe care le-am citit eu — „în lar
gul mării", „Carol" și „Strip-tease" 
— îmbină actualitatea cu universa
litatea în timp. Problemele pe care 
le dezbate Morozek a preocupat în
totdeauna mintea și sufletul oame
nilor. Pe de altă parte, prin întreaga 
lor construcție, piesele acestea mi se 
par și o ingenioasă replică dată unor 
manierisme ale teatrului de azi.

Interviuri luate de Tlta BOTEZ 
șl Magda MIHĂILESCU

Povestea omului 
care a plecat 

în căutarea cămilei 
cu capul alb

a'

de acad. Illas VENEZIS 
director general al Teatrului Național din Aton. 

Ilustrații de Clk DAMADIAN

Adunați roată, în jurul lui Aii. oamenii urmăresc cum răsuceșt 
țigară după țigară.

— Pe un-se mai aține caravana ta, bre Aii ?
— Caravana mea ?... Eu nu mai am caravană, am venit doar ci 

singură cămilă...
— Numai c-o singură cămilă!?... Cum vine asta, bre, tu nu ma 

umbli cu caravanele ?
— Iaca nu, eu nu mai umblu cu caravanele.
Fădioara care pîlpîie în privirile lui Aii strălucește ciudat, dîn 

du-i aerul unui copil uimit.
— Caut cămila cu capul alb 1
Și înainte ca oamenii să apuce a mai rosti vreun cuvînt, îngîm 

încet, cu graiul sugrumat de emoție:
— Ian spuneți-mi, oameni buni, nu care cumva mi-ați văzut-< 

trecînd cu vreo caravană ?... Cum, n-a zărit-o nimeni ? E tare finără 
nici anul nu l-a împlinit, și are-un perișor alb, alb de tot și pe 
frunte, și pe cap. Unde s-a mai pomenit o asemenea cămilă cu 
capul alb ?!...

Ceilalți conducători de caravane se pornesc pe un ris nestăv-’i' 
și îl țintuiesc pe Aii cu priviri batjocoritoare.

— Ia mai las-o încurcată, bre, ce ne tot bați la cap cu cămila 
ta cu capul alb 1 Ehe! Ai să bați mult și bine toate potecuțele 
Orientului, pînă cînd i-ei da de urmă, bre Aii ! Da, da, să știi c-ai 
să le bătătorești pînă cînd ți s-o acri și ție !

Aii nu-și mai poate stăvili tulburarea decît cu mare greutate și 
abia, abia-și mai potolește năvala bătăilor inimii; se ghemuiește în 
colț ca un animal rănit și șoptește sfios, cu glas cald și tremurător :

— Nu mai mă luați peste picior, și voi, bre, oameni bunt O 
singură cămilă pu capul alb am avut în viața mea și-am prăpădit-o 
și pe aceea. Am lăsat-o să-mi alunece printre degete și acu-mi dau 
seama că nu mai pot trăi fără ea!... Din pricina asta bat lungul 
drumului, trăgînd nădejdea că poate, poate, i-oi prinde urmele pe 
undeva... Nu mai rîdeți de mine L.

încetul cu încetul rîsetele se sting, oamenii se cuibăresc mai 
bine pe saltele și urmăresc stăruitor obrazul îndurerat al lui Aii; 
privirile tuturor se adună într-un singur punct, undeva în gol, cău- 
tînd să deslușească, parcă, în pîclele de fum care îmbâcsesc atmo
sfera, izvorul patimei care îl mistuie pe acest sărman nefericit, în- 
demnîndu-1 să cutreiere lumea în lung și-n lat de dragul unei că
mile cu capul alb, rătăcită, cine-o mai fi știind pe unde anume, 
pe drumurile Orientului!

★

Aii a trudit pe lingă caravane din cea mai fragedă copilărie. 
Plămădite în sîngele său, îndepărtatele ecouri ale clopotelor stră
bunilor au prins a răsuna, din nou, la vremea cînd el a început a 
tălmăci- rosturile vieții.

— la-mă și pe mine, cu cămilele, tată 1
— Bine. De mîine ai să mergi și tu cu cămilele.
Și iac-așa, încălecat pe spinarea măgarului, micul Aii a început 

a bate lungul drumurilor Anatoliei. Cămilele nu erau ale lor; tatăl 
său, care muncea cînd la un stăpân, când la altul, n-a apucat să 
aibă niciodată cămilele sale, și la județul din urmă nu i-a lăsat fe
ciorului său nimic altceva în afara tainicelor chemări ale ecourilor.

Nici Aii nu s-a căpătuit mai acătării decât tatăl său.



Nălțîndu-se flăcău, a prins a lucra și el cu 
cămile străine dar cînd l-au ajuns soroacele în
surătorii a fost în stare să-și aleagă și să-și ia 
nevasta care i-a fost pe placul inimii.

A doua zi după nuntă, în timp ce Aii se gă
tea de drum cu caravana lui, nevasta a ieșit din 
bordei să-l petreacă.

— Să știi că peste nouă luni o s-avem un 
copil—i-a spus ea — cată de-ți încropește și tu 
vreo cîteva cămile ale tale, că o s-avem de hră
nit înc-o gură!

Auzind asemenea cuvinte, Aii a prins a-și 
încreți sprincenele și a strînge baierele pungii. 
Cutreierînd de-a sîrgul, și în cruciș, și-n curme
ziș, olaturile Orientului, n-a fost noapte să-l a- 
puce sub acoperișurile caravanseraiurilor și nici 
din altceva decît din pîine goală n-au mușcat 
dinții săi I In chipul acesta a izbutit să agoni
sească o mînă de bănuți.

Azi așa, mîine-așa, cele nouă luni s-au petre
cut ca apa, dar pruncul așteptat n-a mai sosit.

— Nu-i nimic—a spus femeia—dacă n-a venit 
acuși, o să vină la anul, tu cată de strînge mai 
departe.

Anii treceau unul după altul. Aii agonisea bă
nuț cu bănuț, dar nevasta lui nici gînd n-avea 
să-i nască vreun fecior — era stearpă, pasă- 
nite! Iar cînd s-au convins că nu vor avea 
copii niciodată, nevasta i-a spus :

— Ia să vedem și noi, cîte parale-ai adunat 
tu pîn-acum, bre Aii 1 Ia pune-i colea și nu- 
mără-i. Oare n-am putea să ne cumpărăm o că
milă, s-avem și noi cu ce ne milui bătrânețile ?

In noaptea aceea Aii n-a pus pleoapă peste 
pleoapă pînă în zori : a numărat banii. Nu, nu, 
de bună seamă că nu aveau destui bani pentru 
a cumpăra o cămilă! Nici vorbă despre așa 
ceva ! Poate c-ar fi putut încropi atît cît le tre
buia pentru o jumătate de cămilă. Drept care 
Aii și nevasta lui au mai privegheat o noapte, 
chibzuind și răfuind asupra chipului în care ar 
putea cumpăra numai o jumătate de cămilă. In 
cele din urmă, o dată cu răsăritul soarelui, a- 
flaseră dezlegarea acestei probleme și se învo- 
iseră cum să se descurce.

In același timp cu dînșii trăia un alt Aii, un 
consătean al lor, care trudea tot cu caravanele 
străine, departe, hăt, de țara lor, tocmai prin 
părțile Kaz-Tangului. Celuilalt Aii nu-i călca pi- 
cionil în satul cămilarilor decât arareori — și 
numai atunci cînd se întâmpla ca treburile cara
vanelor să-l poarte prin locurile acelea. Dar toc
mai la vremea aceea se nimerise a fi în satul 
său de baștină și primul Aii s-a dus să-l caute.

— Ian ascultă, bre Aii — i-a spus el — 
trudești și tu, ca și mine, de atîta amar de ani, 
pe lingă caravanele străine, și, iaca, tot n-ai reu
șit să ai o cămilă. Ce zici, nu ți-ar da inima 
ghes să ai și tu măcar o cămilă a ta ?

Al doilea Aii dădu din cap în semn de încu
viințare. #

— Mai e vorbă ! De vrut aș vrea eu, da’ vezi 
că n-am parale de ajuns ca să-mi cumpăr o că
milă.

Primul Aii :
— Da' câți bani ai, știi ? s
— Păi sigur că știu ! Cu cât am, de-abia mă 

pot nădi pentru-o jumătate de cămilă !
— Apăi tot pentru-o jumătate am și eu. Ce-ar 

fi dac-am pune toți banii la un loc și am cum
păra o cămilă în tovărășie ?

Și, unul așa, altul așa, au vorbit pe îndelete 
și în cele din urmă s-au învoit: au cumpărat o 
cămilă și au pus-o la treabă în caravana lui Aii!

După ce au pus pe ■ chituri trebușoara asta. 
Aii al doilea s-a călătorit din nou către ținutu
rile Kaz-Tangului, rămînînd ca în fiecare an să 
se înapoieze în sat pentru a primi partea sa de 
câștig. Aii a agățat un clopot nou la gîtul cămi
lei sale, a legat-o în fruntea caravanei, chiar 
după măgarul pe care călărea, și s-a așternut 
drumului. Mândru foc, ca și când soarta întregii 
omeniri ar fi stat la cheremul său, făcea ce fă
cea și întorcea privirile să mai vadă o dată 
că cea dintâi cămilă, a sa, îl urmează, că existăI

In felul acesta s-a scurs un an bătut pe mu
chie și iată că s-a întâmplat ceva cu totul de
osebit : cămila cumpărată în tovărășie a fătat 
un pui!

— Ian-te uită ! — i-a spus el soției sale. Acu’ 
avem și un pui!

Așa stînd lucrurile, l-au privit ei dintr-o parte 
și din cealaltă și ceea ce au descoperit le-a răs
colit sufletul ca o vijelie năprasnică 1 Era ceva 
nemaipomenit: atît pielea cît și părul de pe 
capul puiului, nu aveau culoarea aceea cafeniu- 
roșcată pe care o au toate cămilele — ci erau 
albe! Puiul acesta de cămilă avea capul alb.

Singurul pui de cămilă cu capul alb, care a 
fost văzut în toată Anatolia!

Vestea cea nouă s-a lățit, cuprinzând întreg 
satul, a răzbit pînă în satele vecine, a aflat-o 
toată suflarea care bătătorea drumurile Orientu
lui. Toată lumea dădea buluc să vadă cămila 
cea minunată 1 Toți îl fericeau pe Aii, iar Aii 
era cu adevărat fericit 1 A îndrăgit animalul a- 
cesta așa cum nu iubise nimic, niciodată, în 
viața lui. îl creștea cu dragoste și cu dezmierd, 
îl alinta cu numiri împrumutate din frumusețile 
strălucitoare ale cerului și ale naturii și nu-1 
hrănea ca pe celelalte cămile, ci cu struguri, cu 
zaharicale și cu multe, multe alte bunătăți.

In cele din urmă a cumpărat un clopot nou, 
l-a împodobit cu salbe de mărgele albastre și 
roșii, și l-a prins la gîtul micului animal. După 
ce a făcut și treaba aceasta, l-a luat cu dînsul 
în prima sa călătorie. Puiul de cămilă mergea 
lipit de coasta maică-si, Aii se întorcea și-l privea 
într-una.

Aii era împăcat și fericit; de-acum înainte 
viața sa avea o cîrmă și un rost 1

Vestea a răzbit și departe, hăt, în ținuturile 
Kaz-Tangului, unde lucra cel de-al doilea Aii.

— Să fie într-un ceas bun și cu noroc, tovarăș 
al meu! — i-a spus el lui Aii. Ce vești mai ai ?

— Apăi veștile-s bune : cămila noastră a fă
tat, așa că acum avem și-un pui de cămilă.

— Ia să-l vedem și noi!
De văzut, l-a văzut, dar capul său cel alb 

s-a făcut că nu-1 bagă de seamă.
— Apoi, dac-așa stau lucrurile și dat fiind 

c-avem și două cămile, eu unul, m-aș cam des
părți : o cămilă să fie a ta, cealaltă a mea. Hai, 
alegeți-o pe care vrei tu 1

Pribegise, acest Aii, prin ținuturi tare înde
părtate și devenise, pasămite, și chibzuit, și 
viclean. Ce și-a spus el: „Fără doar și poate 
că tovărășelul ăsta, al meu, o să ia cămila cea 
mare; a avut-o pe jumătate și-acu’ o s-o vrea 
pe toată, așa că eu am să iau frumușel puiul 
de cămilă cu capul alb, am să plec cu el, către 
Kaz-Tang, și pe drum am să-1 vînd ursarilor 
ălora care fac panoramă cu maimuțe și cu urși, 
de holbează lumea ochii la ele și am să capăt 
pe el mai mult decît pe o cămilă «mare“.

Dimpreună cu nevastă-sa, Aii cel dintâi a mai 
privegheat o noapte, chibzuind cum este mai 
bine să facă. Nevasta spunea :

— Dar e limpede ca lumina zilei că trebuie 
s-o păstrezi pe cea mare, bre Aii! Unde mai 
ne pică în drum un noroc ca ăsta ! Auzi: de 
colea-i s-avem o cămilă mare a noastră ?!

Lui Aii îi sîngera însă inima : nu se împăca cu 
gîndul că va trebui să se despartă de cămila 
cu capul alb.

— O să crească și asta, bre, să vezi cum o 
să crească ! — spunea eh Hai s-o ținem și s-o 
creștem noi !

— Ce-mi tot dai cu „s-o creștem noi“ ? — 
țipa femeia. Cu ce-o să ne-alegem de pe urma 
ei în timpul ăsta, ai ? Și dacă moare ?

Ce mai calea-valea, mintea chibzuită a fe
meii a fost mai tare decît dragostea lui Aii, mai 
puternică decât voința sa cea slabă.

Cu ochii tulburi de priveghi și de amărăciune, 
a doua zi Aii și-a luat rămas bun de la cămila 
cu capul alb, a rămas nălțat pe picioare, pri
vind-o cum se îndepărtează cu pași sprinteni și 
iuți, pînă cînd a pierdut-o din vedere.

De atunci. Aii a simțit că ceva s-a rupt din 
inima lui, că totul este pustiu în jurul său. De 
acum înainte nu va mai avea nici un tovarăș 
pentru drumul cel mare, iar dragostea, atît de 
târziu sosită, dragostea sa care se cerea cheltuită, 
nu mai exista, se risipise.

■Devenise posomorit și ursuz, mâncarea nu-i 
mai tihnea, slăbea văzând cu ochii și ecourile 
îl însoțeau pretutindeni pe unde-și mina cara
vana. Zvonul lor nelămurit vorbea și despre 
cămila lui, care îi aparținea acum în întregime. 
Lui Aii, ecourile nu-i mai spuneau nimic: Ie 
luase locul o nouă chemare, aceea pe care fie
care om nu o aude decât o singură dată în 
viață, pe care o urmărește necontenit, ca pe o 
umbră a cărei veșnică amăgire nu se istovește 
niciodată !...

Aii și-â părăsit nevasta și a rămas și fără 
treaba sa de cămilar, pentru că, devenind ne
priceput, l-au alungat și de la cămilele străine. 
Luînau-și cămila, s-a îndreptat către ținuturile 
Kaz-Tangului și regăsindu-și vechiul tovarăș, 
i-a spus :

— Uite, îți dau și cămila, și măgarul, îți dau 
ți bordeiul din satul nostru, și tot ce mai am, 
dar dă-mi înapoi cămila cu capul alb!

— N-o mai am, Aii, am vîndut-o pe drum — 
i-a mărturisit tovarășul său.

De cînd cu întâmplarea aceasta, Aii cu
treieră drumurile fără încetare. De cum prind 
a miji zorile, se așterne drumului și doarme 
pe unde îl ajunge noaptea. Măgărușul său îl 
însoțește răbdător și, legată la spate, stingheră 
și tristă, cămila îl urmează tulburând tăcerea 
fierbinte a pământului cu clinchetul clopotului 
său. Aproape toți oamenii îl batjocoresc și îl 
necăjesc și numai cei mai cumsecade și mai 
sentimentali încearcă să-1 convingă că truda 
lui este o adevărată nebunie, că bate drumu
rile Orientului în zadar. îl sfătuiesc cu toții 
să se întoarcă acasă, să umble iar cu carava
nele. Dar Aii nu le dă ascultare, pentru că nu 
crede, pentru că nu vrea să creadă că puiul 
de cămilă cu capul alb este pierdut pentru 
totdeauna, că nu se va mai ivi niciodată în 
viața lui!

In românește de Polixenla KARAMBI



Hote de călătorie
din Republica Populară Chineză

SUăbăiînd in doar zece ore de zbor distanța dintre București și Pekin, corăbiile aeriene 
ale zilelor noastre nu le Îndeamnă să-ți amintești cită vreme i-a trebuit ca să ajungă la împă
rații Chinei spătarului Mllescu, cel dinții român care a pătruns in Îndepărtata țară de la soare-răsare.

Cu ajutorul avioanelor și datorită atenției pline de grijă a gazdelor noastre am putut 
străbate in mal puțin de o lună peste 5 000 kilometri de-a lungul și de-a latul Chinei, am putut 
trece In citeva zile de la viscolele nordului la căldurile caniculare ale Cantonului, caracteristice 
zonei subtropicale.

Retrăind, in lața hirtiei de scris, călătoria tn China, bogăția impresiilor te pune Ia grea 
încercare. Să rezolvăm dificultatea alegerii, tnceplnd cu ... începutul I

PIAȚA TIANANMi

Primii pași în capitala Chinei i 
poartă de la hotelul „Pekin", p 
largul bulevard Changan, spre piaj 
Tiananmîn. Ne aflăm în inima ors 
șului cu o istorie de peste patru m 
lenii. Martoră a nenumărate even 
mente din viața zbuciumată a pt 
porului, piața Tiananmîn este legat 
în primul rând de cel mai de seam 
dintre ele — proclamarea, la 1 « 
tombrie 1949, a Republicii Popular 
Chineze. Pentru a aminti generațiile 
viitoare începutul istoriei noi, aci 
fost înălțat Monumentul eroilor pc 
porului. Simbolic, piatra fundam-v 
tală a monumentului — care evoc 
prin basoreliefurile sale peste w 
secol de lupte revoluționare, înce 
pînd de la războiul opiumului du 
1840 — a fost pusă chiar în oc 
tombrie 1949.

Așezată în mijlocul orașului inte 
rior — partea cuprinsă între vechil 
ziduri — piața Tiananmîn este în 
conjurată de o parte de Palatul d< 
iarnă, parcurile Cinșan și Peihai; d< 
cealaltă — de Marele Palat al Po
porului. cu Muzeul Revoluției.

Milioane de chinezi din toatt 
colțurile țării vizitează anual parcu 
de peste 70 de hectare al Palatulu 
de iarnă, transformat în muzeu, al
cătuit din clădiri care cuprind 900C 
de camere.

De neasemuită valoare arhitecto
nică, adevărate bijuterii ale artei 
chineze, pavilioanele construite dir 
lemn, pe fundamente de piatră, sini 
fructul trudei anonime a sute de 
mii de meșteșugari, artiști ai vremii 
lor. Numai la construcția sălii tronu
lui au lucrat, vreme de mai mulți 
ani, peste 200000 oameni.

Farmecul pe care-1 degajă azi mo
numentele vechii arhitecturi chineze 
justifică pe deplin denumirile pe 
care le-au dobîndit, bunăoară clădi
rile din parcul Cinșan: „Pavilionul 
priveliștilor minunate",. „Pavilionul 
celor 10 000 de primăveri", „Pavilio
nul florilor înmiresmate", .^Pavilio
nul vuiește pinul". Denumiri vred-



O writabilă dantelărie de marmură, 
lemn și ceramică, rodul muncii a 
peste 200000 meșteșugari: „Sala su
premei armonii".

Stradă din Pekin. îmbinarea arhitec- ► 
furii modeme cu elemente ale celei 
tradiționale - bunăoară acoperi
șurile . de pagodă - este vizibilă 
pretutindeni.

nice de pana unui poet; arhitecții, 
cioplitorii în piatră și lemn, ceramiș- 
tii, pictorii vechii Chine, pe lingă 
măiestria cu care-și stăpîneau meș
teșugul, s-au dovedit, în creațiile lor, 
înzestrați cu harul poeziei.

TRADIȚIE $1 INOVAȚIE 
ÎN CONSTRUCȚIILE NOI

Arhitecții care au îmbogățit în ul
timii ani Pekinul cu noi construcții 
au știut să îmbine tradițiile vechii 
arhitecturi cu realizările epocii mo
deme. Te convingi de aceasta vă- 
zînd Marele Palat al Poporului — 
sediul Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină — Mu
zeul Revoluției, Palatul de cultură 
al naționalităților, Casa radiodifuzi
unii, Galeria națională de artă, Gara 
din Pekin.

Marele Palat al Poporului este o 
construcție monumentală, de propor
ții impresionante. Ca să-l înconjuri 
în exterior, străbați mai mult'de un 
kilometru. Sala de festivități are 
10000 locuri, iar sala de recepții, 
care poate primi 5000 de oaspeți, 
are dimensiunile unui teren inter
național de fotbal. La acestea se 
adaugă numeroase alte săli de re
cepții și întruniri mai mici, foaieruri, 
birouri. In palat sînt săli reprezen
tând provinciile și orașele R. P. Chi
neze, împodobite fiecare cu creațiile 
cele mai valoroase ale artiștilor locali. 
Sala provinciei Sîciuan, bunăoară, se 
remarcă prin transperantele din 
bambus, prin lucrările în filigran, de 
aur și argint, cea a provinciei Hu
nan prin broderiile artistice pe mă
tase, sala provinciei Guandun prin 
sculpturile în fildeș și bronz. Mâi
nile îndemînatice și fantezia crea
toare a artiștilor populari din pro
vincia Liaonin au prefăcut în obiecte 
de artă fierul, cărbunele, secțiuni de 
cabluri — îmbinîndu-le în baso
reliefuri de o mare forță de sugestie.

Soluții arhitecturale interesante au 
aplicat constructorii chinezi la Gara 
centrală, amenajată pentru deservi
rea în bune condiții a unui număr 

de 40 000 călători pe zi. Aci îți re
ține atenția îndeosebi cupola de 
34 X34 m ce acoperă holul central 
al gării. Atît la Gara centrală, cît 
și la Galeria națională de artă, arhi
tecții au îmbinat în mod armonios 
cerințele funcționale ale clădirilor, 
amenajate modern, cu acoperișurile 
în stilul tradițional al pagodelor, re
alizând construcții cu linii grațioase, 
care încîntă privirea.

INDUSTRIA iNDEMiNĂRII
Și PRECIZIEI

In muzeul Palatului de iarnă poți 
vedea multe sculpturi din fildeș și 
jad, care constituie monumente ale 
îndemînării și muncii pline de mi
gală. O sferă de fildeș, puțin mai 
mare decât un măr, e transformată 
într-o veritabilă dantelă, iar înăun
trul ei au fost sculptate prin mici 
ferestre cilindrice alte sfere concen
trice. La asemenea minuțioase bibe
louri, meșteșugarul lucrează slujin- 
du-se de lupă, cu ajutorul unor 
cuțitașe minuscule.

îndemânarea, meticulozitatea și 
înalta precizie a muncii — calități 
cultivate din generație în generație 
— și-au găsit un câmp larg de desfă
șurare în anii construcției socialiste, 
datorită dezvoltării industriei. Peki
nul se mândrește astăzi cu întreprin
deri siderurgice, de construcții de 
mașini-unelte, automobile, mașini 
agricole, aparate de radio și televi
zoare, cu întreprinderi textile, chi
mice, poligrafice etc.

Am vizitat una din fabricile noi 
ale capitalei, cea de tuburi electro
nice. In sălile luminoase, cu ochii 
fixați asupra microscoapelor, fete în 
halate albe efectuează cu dexteri
tate și repeziciune complicate ope
rații la capătul cărora ia naștere fi
lamentul unei lămpi de radio sau 
un semiconductor.

Inginerul șef al fabricii, Van Tren, 
ne-a explicat că întreprinderea, deși 
nu a împlinit încă un deceniu de 
funcționare, produce anual' — pe 
lîngă tuburile electronice mici — 
care constituie produsul de bază al 

fabricii (12000000 tuburi pe an), 
10 tipuri de tuburi mari, printre care 
și de 250 kW, precum și peste 
100 tipuri de semiconductoare.

Produsele fabrica de tuburi elec
tronice din Pekin dau „viață" mul
tor aparate. Am avut prilejul să văd 
la Expoziția industrială a orașului 
Șanhai, cît și la Tîrgul produselor 
de export ale Chinei de la Canton, 
o mare varietate de aparate de radio 
și televiziune, aparate medicale pen
tru tratamente cu raze Gama, pen
tru radioscopii și radiografii — în 
inima cărora lucrează piesele de 
înaltă precizie fabricate de fetele din 
Pekin.

LA INSTITUTUL PETROLIȘTILOR

Pekinul este un tradițional centru 
cultural al țării, ceea ce a înlesnit 
crearea în anii construcției socialiste 
a numeroase noi institute de învăță- 
mînt superior.

De pe colina din parcul Cinșan 
ți se înfățișează o amplă panoramă 
a capitalei. în depărtare, spre nord, 
se profilează un veritabil oraș stu
dențesc, cuprinzînd opt institute de 
învățământ superior, cămine și can
tine.

Am poposit într-una din zile în 
acest cartier, la Institutul de petrol, 
în care 4 500 studenți se pregătesc 
la 12 specialități — mergând de la 
prospecțiunile geologice pînă la ra
finarea petrolului.

Nucleul actualului institut s-a 
născut o dată cu victoria revoluției 
populare. Atunci, în cadrul Insti
tutului politehnic din Pekin a luat 
ființă Facultatea de petrol. Datorită 
dezvoltării ei continue, potrivit ce
rințelor economiei naționale, s-a creat 
apoi Institutul de petrol.

Din sălile de cursuri și labora
toarele institutului, în cei 12 ani de 
cînd funcționează, au plecat spre 
cîmpurile de sonde și rafinării peste 
6 000 absolvenți. Mulți dintre ei, 
în ținuturi îndepărtate și odinioară 
aproape pustii, străpungând cu insta
lațiile de foraj adâncurile pământu
lui, au avut marea satisfacție de a 

dărui patriei lor noi cantități de pe
trol, acest produs indispensabil eco
nomiei modeme.

Prorectorul Gi An, care ne înfă
țișează dezvoltarea institutului și 
perspectivele care îi stau în față, 
are cuvinte de caldă apreciere pen
tru realizările României în domeniul 
industriei petroliere, al pregătirii de 
cadre din această specialitate, reali
zări cunoscute de oameni din insti
tut care au vizitat țara noastră. în
cerci un sentiment de îndreptățită 
mîndrie patriotică cînd vezi că aici 
— la multe mii de kilometri depăr
tare — sînt cunoscute și prețuite în
făptuirile poporului nostru în valorifi
carea superioară a petrolului, în dez
voltarea industriei de utilaj petrolier. 
Practica studenților — ne informează 
prorectorul — cuprinde și lucrul cu 
o instalație de foraj românească.

Studenților li s-au creat condiții 
favorabile de studiu și de viață. Ei 
locuiesc toți în căminele situate în 
apropiere, iar trei sferturi sînt bur
sieri. O grijă deosebită se acordă 
înzestrării celoț 80 de laboratoare, 
astfel ca viitorul specialist să fie pus 
în situații cît mai apropiate de cele 
ale locului de muncă pe care îl va 
ocupa.

Sînt orașe care-și dezvăluie cel 
mai expresiv fizionomia atunci cînd 
lumina pălește și soarele se în
dreaptă spre asfințit. Altele te fra
pează prin jocul luminilor de noapte. 
Pekinul mi s-a întipărit în memorie 
prin imaginea sa matinală. Din zorii 
zilei sute și sute de mii de oameni 
—- un adevărat furnicar harnic de 
muncitori și funcționari, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici — se în
dreaptă spre fabricile din centura 
industrială a Pekinului, spre insti
tuții, spre școli.

Imaginea aceasta optimistă a ora
șului care pornește la muncă a fost 
totodată și ultima din noianul de 
impresii ale călătoriei noastre în Chi
na : ea ne-a însoțit în dimineața 
plecării noastre jhn Pekin spre pa
trie. s ț

i SiWioUfcwfe struțaH



FILM
OPERE DESPRE CARE SE VORBEȘTE

.film SI FANTOMEIE Regizorul ți cîfeva dintre ciudat 
personaje ale ultimului său f 
(foto 1).

Una dintre actrițele preferate < 
lui Fellini este Sandra Milo (în fo 
grafia 2, alături de Giulietta Masin

de Antonio SANSONE, ziarist italian

Pe Fellini trebuie să-I crezi pe 
cuvînt atunci cînd își cere scuze 
pentru faptul că nu-ți poate spune 
prea multe despre filmul la care 
lucrează. E sincer, nu cochetează. 
Stilul lui de muncă este binecunos
cut : pînă în ultima clipă, cineas
tul schimbă și reface într-una, fan
tezia lui neobosită descoperă mereu 
altceva. Să nu credeți că pornește 
vreodată de la un scenariu nepus 
la punct; nu, dar pe platou lucru
rile iau alte întorsături, încep să 
apară variantele și multe din ele 
înlocuiesc pînă la urmă situațiile 
gîndite la început Un film de Fel
lini se naște „giomo per giomo", 
cum spunem noi (zilnic) ; fiecare zi 
de filmare aduce ceva nou, altceva 
decît te așteptai.

Cei care au asistat la filmările 
„Giuliettei și fantomele" au avut 
prilejul să urmărească mai mult de
cât oricând acest aspect „misterios" 
al creației lui; Fellini lucrează a- 
semenea unui scriitor : șterge, ada
ugă, revine. La început nu ne dă
deam seama ce va fi ultimul său 
film. Ne era greu să bănuim 
împletirea echilibrată dintre ele
mentele de comedie și dramă (căci 
filmul s-a dovedit a fi pînă la 
urmă o dramă și, în același timp, 
o comedie). Este drama unei fe
mei obișnuite, soția unui om de 
afaceri de a cărui fidelitate conju
gală se îndoiește. O puternică criză 
sufletească o aruncă pe Giulietta 
pradă unor lungi coșmaruri. Duhu
rile îi năpădesc visele, îi fură li
niștea, îi torturează existența. Dar 
cine sînt aceste fantome ? Perso
naje din lumea copilăriei, dar mai 
ales altele, și mai ciudate, întru- 
chipînd multe din sentimentele și 
aspirațiile eroinei. Filmul subțiază 
granițele dintre vis și realitate, fiin
țele din preajma Giuliettei prind 
contururile unor arătări din nopțile 
de coșmar : pictorița încrezătoare 
în experiențele spiritismului, veșnic 
în așteptarea unui mesaj din partea 
vocilor de dincolo, sculptorița super- 
intelectuală ce nu se desparte 
niciodată de însoțitorul ei cu sta
tură atletică, Susy — prietena ce 
locuiește într-un palat desprins 
parcă din „o mie și una de nopți", 
populat de o întreagă suită care-i 
așteaptă supusă ordinele.

în mijlocul acestora îi e greu 
eroinei să-și regăsească liniștea su
fletească. Nici familia sa nu-i poate 
oferi un refugiu, o oază de înțele
gere, mama împreună cu una din
tre surori, fiind preocupate doar de 
propria lor frumusețe, iar cealaltă 
soră neavînd ochi decît pentru pro
prii ei copii.

Salvată prin propriile ei puteri, 
Giulietta se regăsește pe sine însăși, 
eliberată de prejudecăți și de con
formism.

Fellini nu a intenționat să facă 
un film despre „alienarea omului 
modem" în sensul temei ce revine 
obsedant în creația lui Antonioni.

Condiția femeii într-o anume socie
tate a zilelor noastre — care l-a 
preocupat de atîtea ori — este pre
zentă și aici. Oricît s-ar părea de

Fotografii de Franco PINNA

ciudat, Giulietta din ultimul său 
film are ceva din Gelsomina și din 
Cabiria : puterea de a nu se lăsa

O apariție de vis a Sylvei Koscii 
în distribuția filmului mai întiln 
numele actorilor Sandra Milo, V 
lentina Cortese, Luisa Delia No< 
Mario Pisu, Mario Carotenuto e 
(foto 3).
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.ai Jose Ferrer, neuitatul in
terpret al lui Toulouse-Lautrec 
din filmul „Moulin Rouge", 
este regizoral filmului „Moar
tea la Veneția* după nuvela 
cu același titlu de Thomaș 
Mann, scriitorul de la a curm 
moarte s-au împlinit nu de
mult zece ani. Scenariul este 
scris tot de Josă Ferrer, îm
preună eu actorul englez Mi
chael Craig.

■ Acceptând rolul Lucreziei 
din filmul „Mandragora" (Mă
trăguna), binecunoscuta come
die a Iui Machiavelli, Rosanna 
Schiaffino (foto 1) trăiește — 
după spusele proprii — una 
din cele mai interesante expe
riențe ale carierei sale artistice. 
La reușita realizării contribute 
în egală măsură „mina de 
maestru* a regizorului Alberto 
Lattuada și prezența pe gene
ric a comicului Toto...

■ Studiourile DEFA si Tele
viziunea din R. D. Germană 
realizează împreună un film 
închinat împlinirii a 20 de ani 
de la reforma agrară în R. D. 
Germană. Scenariul filmului al 
cărui titlu este „Brazdă adîncă" 
situează în centrul acțiunii fi
gura luminoasă a unui activist 
comunist, fost deținut în lagă
rele de concentrare naziste. El 
este interpretat cu măiestrie 
de cunoscutul actor Erwin 
Geschonneck.

b După Vima Lisi, care a 
întrunit sufragiile spectatorilor 
americani în comedia „Cum 
să-ți omori soția ?“ o altă ar
tistă italiană — Giovanna Ralli 
—* își încearcă acum norocul 
în cetatea filmului american. 
Ea va interpreta rolurile prin
cipale în două comedii ; în- 
tr-una va avea ca partener pe 
James Cobum (a jucat în 
„Cei 7 magnifici*), iar în 
cealaltă pe Frank Sinatra 
(„Can-Can").

■ Marina Vlady (foto 2) in
terpretează rolul principal în 
filmul „Furtul Giocondei", care 
se turnează în prezent la Roma 
în regia lui Michel Deville. 
Partenerul Marinei Vlady este 
actorul american de origine 
greacă George Chakiris. Scena
riul se inspira dintr-un fapt 
real : furtul celebrului tablou 
de Leonardo da Vinci în oc
tombrie isn.

B Regizorul și producătorul 
german Gottfried Reinhardt a 
obținut acordul lui Marcello 
Mastroianni pentru realizarea 
unei noi versiuni a dramei de 
la Mayerling, realizare care 
ar urma să înceapă în curînd 
sau cel mai târziu în aprilie 
1986. Mastroianni va fi, de 
sigur, protagonistul filmului și 
va avea ca partener pe Alee 
Guinness în rolul împăratului 
Franz Joseph al Austro-Unga- 
rieî» Comentariul muzical apar
ține marelui dirijor Herbert 
von Karajan.

■ Predilecția unor cineaști 
pentru explorarea istoriei se 
dovedește mereu actuală. Geza 
von Radvanyi, de pildă, a dat, 
la palatul Schonbrunn (Viena), 
primul tur de manivelă la fil
mul „Congresul dragostei*, a 
cărui acțiune se petrece în 
perioada Congresului de la 
Viena (1814-1815). E o co
producție vest-germano-aus- 
triacă în care vor evolua ac
tori de prima mînă ca Lili 
Palmer, Franțoise Amoul, Paul 
Meurisse (în rolul iui Talley
rand) și Curd Jiirgens (în rolul 
țarului Alexandru I).

it Unul din reprezentanții de 
seamă ai noului val francez, 
Alain Resnais (autorul filmelor 
„Hiroshima, dragostea mea4*, 
„Anul trecut la Marienbad", 
„Muriel") se pregătește să 
plece în Munții Pirinei unde 
va începe filmările unei noi 
producții : „Războiul s-a ter
minat* (în rolul principal — 
Yves Montand). Admiratorii lui 
Resnais, ca și cei care nu s-au 
arătat entuziasmați de arta atât

Pe platouri 
și în culise

de personală a acestui creator, 
se întreabă pe bună dreptate î 
cum va arăta noul său film ? 
Deocamdată însă, cineastul re
fuză șă comunice amănunte.

■ Realizatorul filmului „To
varășii", Mario Monicelli, și-a 
anunțat noul său proiect: 
„Armata la Brancaleone" — 
istorisirea întâmplărilor tragi
comice ale unui grup de sol

dați mercenari (acțiunea este 
plasate în Italia evului mediu). 
Primele nume ale distribuției: 
Vittorio Gassman, Nino Man
fredi, Bernard Blier.

B „Dragostea interzisă* este 
titlul unei comedii cinemato
grafice pline de situații nepre
văzute, ce se turnează în stu
diourile maghiare. Filmul se 
bucură de participarea unor 
interpreți deosebit de înzes
trați din rîndul cărora cităm 
pe Mari Tbrbcrik,’ Teri Tor- 
day, Ildiko Pecsi, Anna-Măria 
Szilvassy — dintre actrițe — 
și Săndor Pecsi și Ivan Darvas, 
dintre actori.

■ Deși etniareața franceză 
Franțoise Hardy nu s-a arătat 
prea entuziasmată de prima ei 
experiență în lumea cinemato
grafiei (e vorba de „Castel în 
Suedia", regia R. Vadim, sce
nariul — Francois© Sagan), ea 
a primit totuși invitația de a 
juca într-un alt film, „Un 
glonte în inimă", ai unui 
foarte tânăr regizor: Jean- 
Daniel Pollet care și-a anunțat 
astfel filmul: „Un subiect ce 
are ceva din specificul western
ului și totodată din... tra
gedia greacă". Poate că nu 
este vorba de un simplu teri
bilism.



Poate exprima teatrul de păpuși problemele mari ale epocii 
Care sînt caile actuale de dezvoltare ale artei pâpușerești 
Expresie moderna ori limbaj tradițional 
Dramaturgia — problema nr. 1

ncheta 
lacârii" DIALOG PAPUSERESC

NE RĂSPUND:

SERGHEI OBRAZȚOV, artist al poporului din U.R.S.S., director 
al Teatrului central de păpuși din Moscova.

MARIA SIGNORELLI, directoarea teatrului „Opera de Burattini* 
din Roma.

SZILAGYI DEZSO, director al Teatrului Național de păpuși din 
Budapesta.

YVES JOLY, Franța.
HORIA DAVIDESCU, director al Teatrului de păpuși din Craiova.

Cel de-al treilea Festival internațional de păpuși de 
la București se află la capătul celor două săptămîni de 
viață ale sale. Două săptămîni de intensă activitate pro
fesională în care s-au văzut, cu carnetul de note și cu 
creionul în mină, cite 2 și chiar 3 spectacole pe zi, în 
care s-au ținut sesiunea prezidiului UNIMA și un ciclu 
de conferințe de specialitate, în care păpușari din toată 
lumea s-au întîlnit ori s-au reîntîlnit, apreciindu-și ori 
criticîndu-și colegial și cu simț de răspundere munca, 
împărtășindu-și idei, experiențe, intenții. Cîteva din 
aceste schimburi de idei și-au găsit loc — la solicitarea 
redactorului nostru — în paginile de față. Recunoscind 
pe deplin utilul caracter de lucru al festivalului, nu 
putem totuși să nu reproșăm organizatorilor săi faptul 
că l-au ținut mult prea departe de publicul iubitor al 
artei păpușărești, sălile alese fiind cu totul neîncăpă
toare chiar și pentru oaspeții străini sosiți cu acest 
prilej la noi, darmite pentru bucureștenii ce sperau 
zadarnic, în fața ușilor, la „un bilet în plus“. Să-i 
ascultăm însă acum pe interlocutorii noștri.

NU CUMVA
NE LĂSAM FURAȚI DE ISPITA 

VIRTUOZITĂȚII FORMALE ?
— încotro mergem ? Care sînt 

căile de dezvoltare ale artei noas
tre ? — ne întoarce tov. Horia Da- 
videscu întrebarea. Efectiv, nenu
mărate, complexe, nesfîrșit de va
riate. Păpușeria mondială a sărit, 
după cel de-al doilea război mon
dial, din preistoria ei, direct în 
epoca modernă. Trăim acum nn 
fel de „Sturm und Drang-periode“ 
(ca să citez o fonnulă din liceu). 
Un lucru e sigur: că teatrul de 
păpuși, care a început ca o mo
destă formă de literatură vie a 
bîlciurilor, este astăzi o artă ma
joră, cultă, intelectuală. Și mai e 
sigur că nu este o ramură minoră, 
infantilă a teatrului de dramă, ci 
un mijloc de expresie artistică in
dependentă, cu foarte mari posi
bilități : commedia dell’arte, bufo
nerie, păcăleală anecdotică, ope
retă, circ, tragedie, feerie, vode
vil, scamatorie simbolică etc. (cum 
s^a și văzut de altfel în spectaco
lele festivalului); toate aceste ge
nuri de spectacol pot fi atinse și 
realizate printr-o categorie estetică 
ce s-a impus : păpușerescul. Pă
pușa nu e materie animată; e 

materie care a luat o formă; 
o formă care are viață și o 
viață care poate demonstra ceva. 
Poate susține o cauză, poate vărsa 
o lacrimă, poate exprima destinul 
omenesc într-o modalitate pură, 
sugestivă. Am impresia că noi asis
tăm acum la tumultuoasa explozie 
a mijloacelor, a surprizei, a de
monstrației. Uităm însă un pic de 
unde am plecat; uităm copiii, ui
tăm cuvîntul și ideea vie, uităm 
relația psihologică și socială cu pu- 
blicul. La unele spectacole, extra
ordinare ca feerie cromatică și di
namică, o voce din mine îmi șop
tea : nu cumva ne lăsăm furați de 
prea multele noastre posibilități ? 
Nu ne lăsăm furați de ispita vir
tuozității formale ?

TOTUL A FOST SPUS!

In aceeași ordine de idei, tov. 
Szilagyi Dezso are cîteva opinii 
extrem de interesantei

— E clar: acum, după mijlocul

Spectacolul artiștilor bulgari - 
„Ceasornicarul" - a încîntat 
prin ingeniozitate artistică, prin 
substanța conținutului, prin vir
tuozitatea interpretării.



otâ ;i o scenă - văzută din cuisse - din spectacolul chinezesc cu piesa „Cucerirea Muntelui Tigrului". Relația om-păpușă, cu căldura și hazul cu care 
apare ea in spectacolul companiei engleze 
„Pantopouck and Violet".

«colului al XX-lea, păpușeria e o 
irtă nouă, cu totul diferită, chiar 
i ca specie aș zice, de cea tradi- 
ională. Mijloacele sale actuale de 
expresie vizuală, plastica sa — 
jomplet necunoscute în trecut — 
iu determinat hotăritor și rapid 
■voluția genului în ultimele decenii. 
3ar am impresia, dacă nu chiar 
certitudinea, că în ce privește mij- 
oacele de expresie alte artei noas- 
re, totul a fost de-acuma spus. 
Totul a fost descoperit Chiar și 
companiile păpușerești care au de- 
zenit celebre prin revoluțiile aduse 
Formei, s-au oprit pe loc. Nu e 
jreu de depistat cauza acestei stag
nări. Să-i spunem pe num©: dra
maturgia. Dramaturgia e slabă, și 
Fenomenul poate fi constatat în 
teatrele din întreaga lume.

Teatrul de păpuși pentru copii 
este prin excelență un gen senti- 
^ntal, cel pentru adulți trebuie 
p poate să fie în primul tind un 
teatru de idei. Tocmai prin ca
racterul său specific, prin capaci
tatea sa de abstractizare și genera
lizare, prin facultatea elementelor 
sale plastice de a exprima sintetic 
adevărurile vieții, teatrul de pă
puși se pretează cel mai bine la o 
artă de concentrare intelectuală, la 
o artă de idei. Cred că el poate 
exprima pe deplin problemele 
omului și ale secolului nostru, și 
numai atunci cînd își va pune ma
rile virtuți vizuale în serviciul gîn- 
dirii moderne, va beneficia de sti
ma socială și va fi ajuns la ma
turitate.

— De aceea v-ați și adresat, de
sigur, în recentele dv. spectacole 
(prezentate și la festivalul din Bucu
rești), la mari creații din domeniul 
muzicii și le-ați „transcris" pe 
scena păpușerească ? Mă refer la 
„Prințul de lemn" de Bartok și la 
„Petrușka" de Stravinski.

— Da, și e semnificativ că m-am 
întîlnit în această concepție cu alți 
artiști păpușari din lume. Și tea
trele dv. au căutat surse de in
spirație în alte opere de valoare : 
ați montat Gareia Lorca, Maeter
linck. Să nu vi se pară lipsit de 
modestie, dar eu crea că mijloacele 
teatrului de păpuși pot exprima 
mult mai adine, mai complex și 
chiar mai accesibil muzica hii 
Bartok și Stravinski, decît spectaco
lele coregrafice pentru care au 
fost scrise.

Și cu toate că teatrul de păpuși 

mi se pare — ca artă de sinteză 
— mai apropiat de film decît de 
teatrul de proză, insist totuși asu
pra necesității de a ne adresa cul
milor dramaturgiei clasice ori con
temporane și în general marilor 
opere dense în idei, dacă vrem să 
ridicăm teatrul păpușeresc la nive
lul său binemeritat.

PĂPUȘILE NU-L POT JUCA
PE CEHOV SAU PE TOLSTOI

— Iar eu continui să consider 
că teatrul de păpuși nu trebuie 
să joace piese care sînt gîndite și 
scrise pentru teatrele de dramă — 
își susține Serghei Obrazțov punc
tul de vedere. De mult a venit vre
mea să se taie cordonul ombilical 
ce leagă arta păpușii de arta ac- 
torului-om; noi am și făcut de 
altfel gestul, dar poate nu întot
deauna cu hotărârea cuvenită. Iată, 
am pus în scenă spirituala piesă a 
lui Stock „Divina comedie", scrisă 
special pentru teatrul nostru (ați 
văzut poate piesa în festival) și, 
după aceea, mai multe teatre de 
proză din țara noastră s-au gîndit să 
o reprezinte. Nu mi se pare just, 
adică nu mi se pare convenabil 
din punct de vedere artistic: tea
trul de păpuși are o asemenea spe
cificitate, îneîț pur și simplu nu 
se poate muta de ici-dincolo un 
text fără a-1 contrazice, fără a-1 
denatura. Continui să cred că pă
pușile nu-1 pot juca pe Cehov, pe 
Tolstoi, pe Zola că, dacă ar în- 
ecrca-o — și au încercat-o — ne-ar 
da o imagine falsă asupra valorilor 
textelor... Firește, avem în litera
tură și rude apropiate : îl avem pe 
Swift, pe La Fontaine, pe Maia- 
kovski, pe Kipling, pe Gozzi. Cu 
ei ne putem înțelege de minune, 
avem o limbă asemănătoare : și ei 
se exprimă sintetic, metaforic, ca 
și păpușa. Cînd îl citești pe Kip
ling simți tot timpul fabula, simți 
tot timpul că e vorba de oameni, 
deși eroii cărții sînt animale. Iată 
de ce a eșuat regizorul englez 
Korda când a făcut din „Cartea 
junglei" un film du animale ade
vărate : nu l-am mai regăsit ni
căieri pe Kipling ; în film erau niște 
animale care nu reușeau de loc, 
bietele, să reprezinte caractere ome
nești, cum făcuse de fapt Kipling 
în carte. Păpușa exprimă și ea, e- 
sențializat, un caracter, mai Sine 
zis, o trăsătură de caracter : ea poa
te înfățișa, de pildă, o fată tînără 

și îndrăgostită. Atît! Sau o femeie 
rea. Atît! Dar atunci ea simboli
zează (are această mare însușire 1) 
toate fetele tinere și îndrăgostite 
din lume. Sau toate femeile rele. 
O păpușă nu poate reda toată com
plexitatea, toate nuanțele particu
lare ale unui erou al lui Cehov. 
Un actor nu se poate mulțumi să 
exprime un caracter neindividuali
zat, generalizat Și atunci, cum să 
oferi aceleași texte dramatiurgice și 
unei specii artistice, și celeilalte ? 
De altfel, cred că în momentul de 
față și dramaturgia teatrului de 
proză trece printr-o criză de creș
tere : rețetele scenice ale secolului 
al XLX-lea nu mai rezistă în 
secolul al XX-lea. Se caută cu fe
brilitate forme noi capabile să ex
prime gândirea și simțirea epocii: 
a apărut un Brecht, a apărut un 
Arthur Miller. Au să mai apară 
desigur și alții.

MAGIA ARTISTICĂ A PĂPUȘII

Yves Joly ne comunicase unele 
idei asemănătoare atunci cînd îl 
întrebasem despre limbajul pro
priu teatrului de păpuși:

— Păpușa (și cuvîntul îl înțeleg 
intr-un sens foarte larg, firește) își 
are magia sa artistică : comunică 
direct, prin esență. Umblă măi ușor 
la metafore, circumscrie mai simplu 
snnbolurile cele mai complicate: 
sintetizează toate artele plastice, 
toate resursele de expresie și mișca
re ale teatrului și filmului, poate 
angaja muzica, dansul, știe vorbi și 
cu copiii, și cu bătrânii, are o teh
nică proprie și o capacitate nesfâr
șită de a-și însuși un stil. Am cer
titudinea că păpușile pot oferi prilej 
de meditație filozofică la nevoie (de 
fapt, m-am străduit și eu să de
monstrez aceasta). Un singur lu
cru refuză păpușile categoric: nu 
vor cu nici un preț să ajungă 
roboți.

— Cîțiva dintre interlocutorii 
noștri au caracterizat actualul mo
ment păpușeresc drept remarcabil 
ca virtuozitate a mijloacelor plas
tice, dar mult mai palid în ideile 
pe care le vehiculează. Se pare că 
intervenția mai substanțială a dra
maturgilor e în prezent un impe
rativ vital.

— Au dreptate. Să precizăm 
însă: e necesară intervenția unor 
scriitori care să simtă, să cunoască 
perfect posibilitățile păpușii. Tre
buie să apropiem de noi marile 

condeie, să le seducem. Am vorbit 
în acest sens, astă-primăvară, la 
Paris, cu Becket Cred că teatrul 
absurdului are lucruri comune cu 
arta păpușerească...

„DRAGOSTEA CELOR TREI 
PORTOCALE" ȘI POVESTEA SA 

în Italia se petrece 'un lucru 
aproape paradoxal cu teatrul de 
păpuși — ține să ne spună doam
na Maria Signorelli. Programa a- 
nalitică a școlilor elementare pre
vede, ca materie obligatorie, tea
trul de păpuși: copilul învață să 
confecționeze o păpușă, să o mî- 
nuiască. E pregătit astfel viitorul 
spectator, dar nu neapărat viito
rul artist. Pentru că soarta păpu
șarilor nu e trandafirie la noi: 
trupele nu sînt subvenționate și de 
cele mai multe ori nu au săli sta
bile (ni se și spune de altfel „guit- 
ti“, nomazii). Și, totuși, continuăm 
să facem teatru de păpuși, să-l fa
cem cu pasiune. Există încă mult 
teatru tradițional, dar căutăm și 
noi, desigur, mijloace înnoite de ex
presie și ne străduim să comunicăm 
prin ele idei. Consider interesant să 
vă povestesc în această ordine de 
idei, cum am pus în scenă recentul 
nostru spectacol cu piesa lui Gozzi, 
„Dragostea celor trei portocale". 
E o veche povestire populară ita
liană, pe care Gozzi a rescris-o 
cam pe la 1700 în stilul comme- 
diei dell’arte, conferindu-i totodată 
un puternic substrat polemic de 
actualitate. Acesta nu mai inte
resa însă pe nimeni astăzi, dar 
țesătura povestirii rămânea viabilă 
și merita să fie din nou repre
zentată, cu atît mai mult cu cît 
Ceaikovski a scris pentru ea o 
muzică minunată. Ne-am adunat 
cei cîțiva artiști ai teatrului din 
AquiUa șl ne-am înțeles ca fiecare 
să rescrie textul povestirii, adap- 
tîndu-1 pentru păpuși și pentru 
gustul contemporan. Din toate a- 
ceste versiuni am închegat una 
singură, pe care am discutat-o a- 
poi cu înșiși spectatorii noștri — 
din piețele publice, din școli, din 
sate. A ieșit, după părerea mea, 
un spectacol interesant, .un expe
riment care spune ceva de
spre metodele colective de elabo
rare pe care le solicită azi — 
mai mult ca oricând — teatrul de 
păpuși.
Interviuri luat* du Sanda FAUR

Fotografii do Elena GHERA
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ORIZONTAL : 1) Suporți! porții 
— Canapea la... Poartă. 2) De
ținătorul formulei magice „Sesam, 
deschide-te“ (2 cUv.) — Broaște. 
3) Părinte — Cinste — Oraș spa
niol unde se află celebra „Poartă 
a soarelui*. 4) Trag la poartă — 
Adiere — Din bucăți ! 5) Chiot — 

Dezlegarea (acului .TOAMNA PE SUB NUCI* 
apărut în nr. 38

ORIZONTAL: 1) CEAIKOVSKI — NUCUL. 2) AMARA - IOSIF 
— IRR. 3) SIROPURI — ALIMENT. 4) AN — SINGUR — OVIDIU. 
S) TECI — SIRINA — TU — L. 6) OSI — CULINARA — LOB. 7) RC 
— FERI — AMENT — BU. 8) IUTI — OUA — E — AISOR. 9) E — 
ELOS — PETIPA - RE. 10) AMERICA - INO - AO. 11) ARAMA 
— ERA — ODOBAC. 12) TOTO — PATRATA — UCO. 13) AMIN
TIRE - LA - OREZ. 14) SAC - AIA - PU - UNI - O. 15) 
TANIN — PANER — TIN. 16) CE —ETES — PĂSĂRICĂ. 17) A — APE 
— UȘURELE — UC. 18) NEVOITI — SINETURI. 19) ARAT — ARII — 
I - ENI. 20) D - TROPIC - ANOZI — A. 21) IO — IMI - 
NUL — SĂTUC. 22) ALIVENCI — ARATATE. 23) NUCINA — RO
MAN — RAS. 24) ATITT — MEDICAMENT.

im
POARTĂ
Oprită de poarta stavilarului — 
Așezare păstorească de vară (pl.) 
— Diminutiv feminin. 6) A fost 
odată — A scoate din țîțîni — 
Cîntă serenade la poarta iubitei. 
7) Zburător legendar — Oraș în 
Egiptul antic, supranumit „Orașul 
cu o sută de porți" — Greșeli. 
8) De veghe la ușă (pl.) — l-a 
ademenit pe iezii din poveste să-i 
deschidă ușa —• Susțin balamalele. 
9) Siguranță la poartă (pl.) — Ae
risită. 10) Antene! — Ridicau 
arcuri de triumf după marile vic- 

torii militare — Localitate în 
Japonia — Limită (abr. matern.). 
11) Trăsurică — Sculptor francez, 
autorul lucrării „Poarta infernului* 
— Amîndouă. 12) Insule de corali 
care de obicei comunică cu marea 
printr-o „portiță" — Dezlegată 
de Edip la porțile Tebei — Din 
nou. 13) Unitate de măsură pentru 
lungimi (pl.) — Campion — Arti
culație a brațului (pl.) — La 
Suez 1 14) Pomezi — Uriașul de 
lemn, introdus de ahei prin vi
cleșug la porțile Troiei — Veselă. 
15) Porți — Care usucă. 16) Să- 
turați — Nemișcata — Insulă da
neză. 17) Fluviu în U.R.S.S. — 
Viță — Acasă (pop.). 18) Bău- 
tură... cu stele — Sud-est — 
Aceasta. 19) Virata francezului — 
La pantofi, și la porți (pl.) — 
Găină în perspectivă — La in
trare 1 20) Orășel în India — Bîtă 
scurtă (od.) — Plural — Nu. 21) 
Autoarea poemului „La porțile 
raiului" — Poarta și Poarta Albă. 
22) Econom —■ Autorul romanului 
„Poarta furtunilor". 23) Curea ! 
— Pronume — „Poarta orientalis" 
și „Tumu-Roșu". 24) „...ante 
portas", expresie proverbială, ră
masă din războiul romanilor cu 
cartaginezii — Pădure de anini.

VERTICAL: 1) Cioc, cioc, la 
poartă (sing.) — A închis poarta 
după ea — Odinioară îți aducea 
apa la poartă — Norocul porta
rului. 2) Pe lîngă poartă — Ținut 
lingă „Porțile Ciliciei" — Fiecare 
cu poarta ei. 3) Sîrmă subțire — 
Luntre mică — Autorul cunoscu
telor versuri „Orologiul sună noap
tea jumătate / La castel în poartă, 
oare cine bate ?" 4) Pl^că de 
piatră așezată deasupra capitelului 
unei coloane — Nu-i bate în 
poartă că tot nu-ți dă nimic ! — 
Au uși care se închid și se des
chid în dreptul etajelor — Cînd 
se pun brazii Ia poartă. 5) Mea ! 
— Au poarta în spate... — Scos 
din țîțîni — Cenușiu (mold.). 6) îi 
vin ziarele la poartă — Comună 
în Canada — Aceia — Cîntare, 
imn — Copac eminescian. 7) Le
gătură cu lacăt la poartă — Spe- 
teze — Adesea — Felină — Acolo. 
8) A dat-o în gard Eremia din 
zicală — Arin — Luntre — Ver
bul suporților. 9) In poartă î — 
Joc cu porți în casă — Diminuti
vul lui Ionică — Autorul piesei 
„Poarta" — Curele 1 10) în cont 1 
— Sase roman — A polei cu aur 
— Se înscriu în poartă — Pot fi și 
de siguranță. 11) Balama — Poartă 
între două oceane — Astru — Cea 
cu numărul care e fixată adesea pe 
poartă. 12) Poartă tși poartă 1 — 
Poartă în careu 1 — Stăpînul ab
solut al „înaltei Porți" intre 1520 
și 1560. 13) Materie primă pentru 
bere — Rășină sintetică — Ma
nuela în familie — Avantaj — 
Constantin alintat. 14) Articol — 
Viteaz — Păzesc poarta unei cu
noscute clădiri pe Calea Victo
riei — A trage la poartă — Te 
poartă în înălțimi. 15) Ca vițelul 
la poarta nouă (pl.) — Zeiță care 
deschidea porțile răsăritului (mit.) 
— Șuturi pe lîngă poartă. 16) Si
tuație favorabilă de a trimite ba
lonul în poartă — Comunică cu 
Oceanul Indian prin strîmtoarea 
„Bab el Mandeb", care în tra
ducere înseamnă „Poarta primej
diei" (2 cuv.) — StînjeneL

Dumitru IACOBESCU
Cuvinte rare : INE, CAB, ARO. 

AGE, RAN, SOPA.

Colțul automobilistul^
CONDUCEREA ÎN CONDIȚII GRELE (I

în condiții meteorologice speciale (ploaie, polei, zăpadă), ca : 
atunci cînd calea de rulare nu permite deplasarea ușoară a aut< 
vehiculului (trecerea prin vaduri, păduri, drum nisipos etc.), cor 
ducătorul auto trebuie să ia măsuri corespunzătoare spre a mă 
siguranța circulației. în cele ce urmează vom da unâe indicat 
privind conducerea în astfel de situații.

Cînd se circulă pe teren nisipos se vor folosi — dacă există - 
urmele lăsate de roțile altor vehicule și se vor evita întoarcerii 
bruște. Cînd porțiunea nisipoasă este scurtă se va folosi pent* 
trecere forța de inerție a automobilului. Cînd porțiunea nisipoas 
este mai lungă, se va circula cu viteză redusă și turație mar 
(treapta inferioară de viteză) ; în felul acesta se evită schimbare 
vitezelor care ar putea fi urmată de oprirea motorului automc 
bilului. Dacă roțile încep să patineze, se oprește automobilul, s 
curăță nisipul de la roțile din față și se așaza scînduri sau pai 
sub roțile motoare (fig. 1) apoi se pornește cu viteza I.

Circulația pe teren argilos și lunecos trebuie evitată. Dacă n 
este posibilă ocolirea unui astfel de drum, se vor alege porțiunii 
de drum acoperite cu vegetație (dacă exista). Dacă automobilul s- 
oprit pe un astfel de drum, el poate fi scos, utilizînd tracțiune 
proprie și țăruși bătuți în fața lui (fig. 2) sau frînghii înfășurat 
pe roți. Dacă nu dispunem de frînghii, lanțuri etc. se pun su’ 
roțile motoare pietriș, scînduri sau crăci. Pentru scoaterea mașini 
din noroi, pe cît posibil nu se va vira din volan, deoarece aceast 
ar îngreuia mișcarea autovehiculului. Urcușurile mici pe drum ar 
gilos și lunecos se trec prin avînt ; dacă urcușurile sînt mai lung 
și apare patinarea, este bine să se schimbe viteza la o treaptă in 
ferioară, să se reducă iuțeala de mers.

Trecerea cîmpiilor mocirloase se face prin avînt, evitîndu '? 
făgașele lăsate de roțile altor vehicule, virările bruște și oprfe 
Dacă roțile patinează, nu se va săpa pămîntul sub roți, deoaMls 
în felul acesta s-ar produce slăbirea solului și roata s-ar afund 
și mai mult în noroi. în aceste situații este bine să se încerc* 
trecerea așezînd scînduri, crăci, pietre etc. sub roțile motoare

Cînd se circulă pe drumuri de pădure se va evita trecerea pest* 
buturugi, care ar putea lovi cutia de viteze sau puntea din spate 
Nu se vor traversa buturugile și nici crengile groase, deoarec* 
acestea pot deteriora țevăria sistemului de frînare hidraulică or 
alte piese. Trebuie să fim atenți la crengile din copaci care po 
izbi și sparge farurile sau geamurile.

Cînd se circulă prin munți trebuie verificată în prealabil bun; 
funcționare a sistemelor de direcție și de frînare. Este bine ca 
înainte de a începe un urcuș să se cupleze treapta de viteză can 
asigură trecera. în vîrf de pantă și la curbe se va folosi claxonul 
Dacă se produce oprirea forțată a automobilului, acesta se frîneazi 
cu frîna de mînă și apoi se pun piedici (pietre sau lemne) la roții 
din față ; la nevoie se cuplează și viteza de mers înapoi și se las: 
automobilul să coboare liber înapoi, dirijîndu-1 spre un obstaco 
care să-l oprească. La coborîri frînarea automobilului se va fac* 
numai eombinînd frîna de motor cu sistemul de frînare.

Trecerea vadurilor se poate face numai după cercetarea atenti 
a caracteristicilor acestora : adîncimea cursului de apă și consistent 
fundului vadului (pietriș, nisip). Adîncimea unui vad care să poat: 
fi trecut este limitată de poziția carburatorului și a sistemulu 
„delco". Dacă apa pătrunde în aceste piese automobilul se va opr 
în vad. Coborîrea în vaduri și urcarea din ele se va face pe ui 
teren avînd panta lină. Trecerea se va face în mers oblic în sensu 
curentului cu viteza I, cu motorul accelerat constant, deoarece 
altfel apa poate pătrunde în țeava de eșapament, provocînd oprire; 
motorului. După trecerea vadurilor se va circula pe o distanți 
oarecare cu frînele ușor strînse, ca să se usuce ferodoul.

Pe ceață deasă — cînd la o distanță mai mare de 10 m nu st 
pot distinge clar vehiculele și pietonii — farurile și lămpile dir 
spate trebuie să fie aprinse atît în timpul mersului cît și la sta 
țianare. De asemeni, trebuie claxonat cît mai des și să se răspund! 
la semnalele acustice ale altor automobile.

umor
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Publicăm în dreapta, fotografia că
reia i s-a decernat Cupa revistei 
„FLACĂRA" (fotografia de jos), de că
it» juriul celui de-al V-lea Salon inter
național de artă fotografică al Repu
blicii Socialiste România.

Lucrarea este realizată de losif 
IEREMI, fotograf amator apaijinînd 
clubului „9 Mai" din Cărei ji este 
intitulată „La Monumentul Eroilor". 
Ea reprezintă un fragment din mo
numentul ridicat la Cărei, în 
* '^stea soldatilor români căzufi în 
cel de-al doilea război mondial. 
Monumentul este opera sculptorului 
Geza VIDA.
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dialog cu cititorii
„Care sînt împrejurările în care s-a întemeiat cetatea Histria ?“ 
Gh. MAROARE. mecaalc S.M.T., cam. M. Kaqălnkeaea, Tulcca 

Răspunde prof. RADU VULPE, doctor în științe istorice, con
sultant Științific ia Institutul de arheologie al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

◄ ÎMPREJURĂRILE 
ÎNTEMEIERII 
MISTRIEI

Cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul patriei noastre 
a fost Histria, un oraș grecesc ale cărui ruine, sistematic ex
plorate în zilele noastre, se văd pe litoralul Dobrogei, la 50 km 
nord de Constanța, pe marginea actualului lac Sinoe, odinioară 
golf al mării. A fost întemeiată în anul 657 î.e.n. de către 
corăbierii veniți din Milet, o vestită cetate ionica de pe coasta 
egeeană a Asiei Mici. Nașterea Histriei se încadrează în fe
nomenul general al expansiunii elenice din secolele VIII-VII î.e.n.» 
la care Miletul și-a adus o contribuție considerabilă, creînd un 
număr foarte mare de așezări, cu deosebire pe țărmurile strîm- 
torilor și ale Pontului Euxin. Coloniile sale pontice cele mai 
vechi și mai prospere au luat ființă pe ia mijlocul secolului 
VII tem., la gurile marilor fluvii : Histria la Dunăre, Tyras la
Nistru, Olbia la Bug și la Nipru, Tanais la Don, Panticapeul
la ieșirea din Marea Azov. Această poziție le asigura, pe de o
parte, un pescuit abundent în apele dulci și în cele salmasțre
din preajma lor, cu specii gustoase necunoscute în Grecia, iar 
pe de alta, le înlesnea o pătrundere cu corăbiile pînă în adîn- 
cul țărilor scite și getice, care le ofereau, prin relații de schimb, 
bogăția produselor agricole și păstorești locale. Histria a de
pins, astfel, încă de la origine, de imensele avantaje economice 
ale Dunării. Este ceea ce explică și numele său, derivat din 
acela al fluviului, care în antichitate se chema Istros. La în
ceput chiar acesta era și numele orașului, dar ulterior i s-a fi
xat, în vorbirea greacă de fiecare zi, forma Istria (sau îstrie în 
graiul ionic local). Varianta Histria, pe care o folosim azi de 
preferință (mai mult ea un mijloc de a distinge ruinele ce
tății antice de satul actual Istria din apropiere), reprezintă o 
pronunție latină, din epoca romană. Unii autori greci îi spu- 
neau și Istropolis („orașul Dunării"). Data întemeierii sale, 
657 î.e.n., ne-a fost păstrată de istoricul tîrziu Eusebtas 
(sec. IV e.n.h care o deținea, însă, din izvoare mult mai vechi, 
azi dispărute Această dată este destul de apropiată de aceea 
a celor mai veehi indicații arheologice descoperite pînă acum 
în cetate (cioburi de vase arhaice din a doua jumătate a seco
lului VII î.e.n.). Situația topografică a Histriei, pe o mică 
ridicătură stîncoasă cu aspect de insulă (de fapt un vîrf de 
promontoriu în vechime), lingă țărmul golfului Sinoe, este cea 
mai potrivită pe care milesienii fondatori o puteau găsi în 
jurul Deltei : la adăpost de furtunile mării, apărată de sur
prizele uscatului și totodată în imediata apropiere a unui ți
nut roditor, în care, curînd cetatea avea să-și constituie un 
domeniu agricol propriu. Așa se explică de ce, cu toate că 
era atît de legată de Dunăre, Histria se afla totuși la o apre
ciabilă depărtare de gurile ei (45 km). Teritoriul său rural și 
l-a procurat prin bună înțelegere de la localnicii geți, cu care 
și ulterior a întreținut relații de strinsă prietenie. Mulțumită 
rodnicei sale activități economice, orașul a atins o mare în
florire încă din primul său veac. Prosperitatea sa va continua 
și după căderea Miletului din 494 î.e.n. Coloniile grecești re
prezentau state independente de metropolele lor, cu care nu 
mențineau decît oarecare legături religioase și, firește, și 
asidue legături comerciale, dar pe bază de perfectă egalitate,

◄ CINEMA
TOGRAFIA 
ELVEȚIANĂ

„Știu ca în fiecare an are loc la Locarno un festival inter
național al filmului. Cunosc însă foarte puține lucruri despre 
situația de astăzi a cinematografiei elvețiene. Prin ce se carac
terizează ea ?a

Eugen VASILESCU, Focșani
Răspunde MAGDA M IHA ILES CU, ziaristă.

Cea mai interesantă — din punct de vedere artistic — pe
rioada din activitatea cineaștilor elvețieni a cuprins anii 
1941-1944, cînd s-au realizat filmele : „Marie-Louise**, „Ultima 
șansă". „Romeo și Julieta la țară". Stagnarea care a început 
imediat după aceasta continuă și astăzi, de aceea e greu * să 
vorbim de o cinematografie elvețiană la ora actuală. Neavînd 
sprijinul statului și nici al unor producători cu posibilități fi
nanciare suficiente, cei mai mulți cineaști sînt constrânși să 
realizeze filmulețe de genul reclamelor turistice. Unii și-au 
realizat proiectele dincolo de hotarele țarii ; dintre aceștia cel 
mai cunoscut a devenit Jean-Luc Godard, stabilit în Franța, 
unul dintre valoroșii reprezentanți ai a^t de mult discutatului 
nou val francez. (Actori de valoare ca Michel Simon, frații 
Maria și Maximilian Schell, Bernhard Wicky, precum și mai 
proaspăta apăruta în centrul atenției opiniei publice Ursula 
Andress sînt de asemeni de origine elvețiană.)

In rândul cineaștilor nu lipsesc însă frămîntările și între
bările despre „ce va fi mîine". Intr-o anchetă recentă, publi
cistul Pierre Pascal Rossi vorbea cu ironie despre „ciocolata, 
ceasurile cu cuc și vacile" cărora li se dă atîta importanță și, 
în același timp, cu amărăciune despre indiferența cu care ofi
cialitățile privesc cinematografia. Speranțele celor ce iubesc 
filmul se îndreaptă către grupul de regizori constituiți într-o 
asociație națională, cineaști hotărîți să reactiveze cinemato
grafia patriei. Amintim dintre aceștia pe Henry Brandt, Nico
las Gessner, Walter Marti, Herbert Mayer. Primele roade par 
să se fi ivit sub forma unor scurt-metraje ai căror realizatori 
s-au străduit să uite că se află într-o țară „pitorească" în fa
voarea investigării unor aspecte ale realității.

„Am auzit despre succesele pe care le are formația mu
zicală «The Beatles». Am dori să știm din cine este alcătuită 
și unele amănunte în legătură cu această formație*.

Victor DUMITRESCU fi Radu FlOREA» Brails 
și Mashita ABNER, Timișoara

Răspunde X V, PANDELESCU, cronicar -muzical.

POȘTA > 
NOASTRĂ

◄ CINE
SÎNT
„BEATLES- î

Faimosul grup „Beatles", care a luat ființă în 1958, este 
alcătuit din patru tineri muzicanți englezi, originari din Li
verpool : Paul Mac Cartney de 23 ani (fiul unui negustor de 
haine) cîntă îa chitară-bas ; Ringo Stan, pe numele său ade
vărat Richard Starky de 25 ani (fost ucenic mecanic) ține ba
teria ; George Harrison de 22 ani (fiul unui marinar și fost 
șofer de autobuz) cîntă Ia chitară-solo, iar John Lenhbn de 
25 ani (fost poștaș), conducătorul grupului, cîntă Ia chitara 
ritmica, de acompaniament.

Paul și John sînt autorii-compozitori ai tuturor cîntecelor 
grupului și „Cartea de cîntece Lennon și McCartney" cuprinde 
destul material ca să fie imprimat pe discuri, de aici încolo, 
multă vreme.

In ce constă arta acestor „Beatles" ? în primul rând toți 
sînt niște foarte talentați muzicieni care cîntă nu numai la 
instrumentele amintite dar și cu voce, realizînd o sonoritate 
nouă și originală, datorită — așa cum arată Daniele Delmas 
— armoniilor diferite și unui cînt pe care îl practică în regis
tru înalt. Vocile lor au o intonație justă și sînt „orchestrate" 
cu ingeniozitate. Melodiile pe care Ie prezintă sînt inedite și 

prind pe ascultător. „Beatles" au început prin a cîntă mai 
întîi în cluburile și ia balurile din Liverpool. Ei și-au făurit 
repede un stil propriu, impuaîndu-se după mai multe turnee 
îa Hamburg. De atunci datează și coafura lor specială, cu pă
rul abundent lăsat pe frunte, pînă la sprâncene. Azi „Beatles s 
după ce au cucerit Parisul, Londra, New Vork, sînt celebri în 
lumea întreagă. Impun stilul lor de a cîntă ca și moda ves
timentară. Ceea ce e interesant, e că reușesc să entuziasmeze 
o sală arhiplină prin mijloace, în fond, simple, iar jocul lor 
scenic e relativ sobru. Cînd în ianuarie, anul trecut, au cîntat 
la teatrul Olympia din Paris (care are 2 400 locuri), în cîteva 
zile toata lumea fredona cîntecul „Ea te iubește ye-ye-ye...". 
Discurile lor se vînd azi cu milioanele. Numai cu ocazia săr
bătorilor de iarnă s-au vîndut, în Anglia, peste un milion de 
discuri cu cîntecul „Te rog place-mă...“ Moda „Beatles", în 
toate, a adus venituri importante nu numai tinerilor muzicieni, 
dar și țării lor —Anglia. Decorarea lor a stîmit în rîndurile 
„respectabililor" —- cum se știe — proteste vehemente. Mulți 
au restituit distincțiile primite. Dar „Beatles" își continua 
drumul lor glorios, urmați de nenumărații fans — admiratori 
fanatici — de care deseori poliția trebuie să-î ocrotească.

CITITORII ► 
CĂTRE 

CITITORI

Următorii cititori doresc să corespondeze : Vasile Călbează, 
maistru, fabrica Colorom, Codlea, reg. Brașov ; teme di
verse ; Const. Păladuță. Iași, str. Cuza Vodă 23 bis, bl. C, 
sc. B, et. 2 : ilustrate; Nicolae Lazarov, controlor tehnic, 
Copșa Mică, str. Chimiștilor 3 : ilustrate ; Gabriela Natașa 
Caprioreanu, București, str. Zori de zi 10, rn. Lenin : ilustrate ; 
lancu Borcea, strungar, Roman, bd. 23 August, bl. 2, ap. 2 : 
ilustrate ; Nina Tocasciuc, elevă, com. Roznov, reg. Bacău : 
cinema, ilustrate ; Traian Bobotea, salariat C.LL.» Brăila, 
str. Karl Marx 79 : cinema, ilustrate ; Veta Stamate, educai 
toare, corn Țibănești, m. Brăila : teme diverse, ilustrate ; 
Constantin Grigore, elev, București, str. Nikos Beloiannis 5 : 
ilustrate; Didina Arion și Ionica Sereșină, corn. Cudalbi, 
m. Tecuci : ilustrate ; Neiu Bociot, Sinaia, str. Gh. Doja 2 : 
teme diverse. ilustrate ; Niky Pascaly, elev, București, 
str. C. A. Rosetti 10 : teme diverse, ilustrate ; Lavinia Faida, 
bibliotecara. Tumu-Măgurele, str. General Praporgescu 4 ; litera
tură, ilustrate ; Fănel Ghețoiu, elev. București, str. Sf. Gheor
ghe 39, rn 23 August : ilustrate ; Andrei Thut, electrician, și 
Nicu Vera, mecanic. Hunedoara, C.M.4, ap. 23 : teme di
verse.

N.R. O cititoare din Cluj, tovarășa Zoe Milescu, consideră 
necesar — după cum arată într-o scrisoare pe care a adresat-o
redacției — ca toți cititorii care-și publică adresa în rubrica de
mai sus să menționeze și virata pe care © au. în acest fel
— socotește corespondenta noastră — cei ce doresc să cores
pondeze cu alții își pot alege persoane de etate potrivită și 
eu preocupări adecvate viratei.

Socotim propunerea aceasta ca prezentind interes și sugerăm 
cititorilor care sînt de aceeași părere cu tov, Mileses să men
ționeze, dacă vor, vîrsta pe care o au.

PETRU ZAMFIROIU, CLUJ. Vă mulțumim pentru aprecie
rile ce Ie faceți și vă promitem că rubrica de cuvinte Încru
cișate — „slăbiciunea" dv., cum o numiți — nu va lipsi din 
nici nu număr. Caricaturile pe care ni le-ați trimis dovedesc cel 
puțin înclinație, așa ca vă sfătuim să perseverați. Nu ne 
place însă „filmul" trimis și vă sfătuim să realizați alte cari
caturi pe teme cît mai inedite. Și, bineînțeles, cit mai eu 
haz. Vă urăm succes.

ANCA POPESCU, BUCUREȘTI. Așa cum am mai arătat, în
cercările grafologilor de a determina caracterul oamenilor după 
scris nu au condus pînă în prezent la rezultate științifice certe. 
Singurele domenii în care grafologia a dat răspunsuri verifi
cate din punct de vedere științific sînt criminalistica și psihi
atria. Un grafolog bine pregătit poate stabili dacă un scris 
aparține într-adevăr unei anumite persoane sau e un fals, ori/ 
dacă autorul scrisului a suferit la un moment dat un dezechi
libru mintal. Deci, grafologii activează ca experți pe lîngă orga
nele judiciare și în cadrul unor institute științifice; grafolo
gii care pretind că dau „consultații" cu privire la caracterul 
sau „destinul" unor persoane, fie că o fac prin restaurante, fie 
la „cabinetele" lor sînt de fapt niște impostori ce vor să înșele 
pe creduli.

în altă ordine de idei : ne bucură aprecierile ce le faceți la 
adresa rubricii „Memento" ; desigur că o dată cu deschiderea 
stagiunii, în această rubrică își vor găsi locul cuvenit și tea
trele muzicale. Despre cîntărețal dv. preferat am scris de mai 
multe ori, ba chiar i-am publicat fotografia și pe copertă, așa 
cum ne cereți. Fără îndoială că vom mai scrie despre el.

PARASCHIV BĂRBUȚĂ, ALBA-IULlA. Am transmis Muzeu- 
lui regional din Galați întrebările dv. privitoare la construc
țiile din Nicorești și cînd vom fi în posesia răspunsului vi-1 
vom comunica. în ce privește însă întrebarea privitoare la un 
obiectiv arheologic de peste hotare, nu avem posibilitatea să 
vă dăm un răspuns.

G M„ LUPENI. Este foarte greu să dai un răspuns într-o 
asemenea problemă — cu adevărat pur personală. Dacă între 
tinerii de care vorbiți există o dragoste puternică, se pot crea 
și condiții care ar duce la nivelarea diferențelor de pregătire 
dintre ei : în acest caz, părerea părinților nu constituie decît 
° prejudecată ce trebuie învinsă. Respectiv, dacă acel dintre 
viitorii soți care e într-o situație de inferioritate în momentul 
de fața are posibilități intelectuale și destulă voință pentru 
a-și continua studiile, ia învățămînt seral sau fără frecvență, 
nu vedem nici o piedică în calea acestei căsătorii. Celălalt 
partener are datoria să-1 ajute să învețe. Iar părinții vor putea 
fi convinși cu ajutorul faptelor.

MICHAELA MANU, CÎMPULUNG. 1) Desigur că trebuie 
să publicăm și materiale despre tineretul școlar — și vă pro
mitem că vom publica. Dar rubrici fixe pe problemele elevi
lor nu vom deschide. Pentru aceasta există publicațiile de ti
neret. 2) Cîntăreților preferați de muzică ușoară le puteți 
scrie pe adresa O.S.T.A., București. Calea Victoriei 174, m. 
30 Decembrie. 3) Despre Festivalul de muzică ușoară de la 
Mamaia am scris la timpul său. E adevărat însă că nu i-am 
acordat mai mult spațiu. De ce ? S-o spunem pe șleau : n-a 
meritat * 4) Vă mulțumim pentru invitația ce ne-o faceți de
a vizita frumosul dv. oraș ; vom face uz de ea.

ING. M. BACANU, BUCUREȘTI. Din cînd în cînd publi-
cîte o pagină de fotografii de la amatori sub titlul „Ci

titorii fotografiază". Puteți și dv. să ne trimiteți din lucrările 
realizate și cele mai bune vor vedea, desigur, lumina tipa- 
rutui.

UNCU MARIN, SOLDANU, RAIONUL OLTENIȚA. Vă mul
țumim pentru aprecierile favorabile privitoare Ia conținutul re
viste?. Adresa — cînd vă va veni rindul.

V. SHVIAN



Shod de spectator S 
pentru

,CURSA SCÎNTEI1“
■ Pentru prima oară, după 17 ani 

e la înființarea ,,Cursei Scînteii" 
1948) startul nu se mai dă din 
ucurești, ci dintr-un alt oraș : 
aia-Mare, care este pentru prima 
ară punctul de plecare al unei 
ompetiții cicliste de amploare.
■ Pentru prima oară se prezintă 

i startul „Cursei Scînteii“ con- 
urenți din opt țări (Austria, 
Elveția, Olanda, Cehoslovacia, 
L D. Germană, Italia, Polonia și 
'ranța), participare neîntîlnită de 
rai mulți ani la o competiție de 
ond cu caracter internațional 
esfășurată pe șoselele noastre.
fi Traseul din acest an este cel 

lai lung din toate edițiile :
200 km, în 7 etape. Din acest 

rașeu, doar porțiunea București— 
’ivești—Rîmnicu-Vîlcea a mai fost 
; răbătută de caravana „Cursei 
icînteii" în edițiile anterioare. în 
est, un itinerar inedit, frumos și 
nteresant.

■ Plecarea din Baia-Mare se dă 
uni, 27 septembrie, cicliștii 
ivînd de străbătut următoarea 
ută : Cluj—Oradea—Timișoara— 
prin Reșița, Caransebeș)—Hercu- 
ane — Craiova — Călimănești— 
lîmnicu-Vîlcea (Pitești) — Bucu
rești.

■ Dacă veți asista în vreun 
>raș, capăt de etapă, la sprintul 
inal, să știți că — potrivit re
gulamentului — primul clasat 
primește o bonificație de 30 de 
secunde, iar al doilea clasat de 
L5 secunde. Aceste bonificații se 
îcad din timpul realizat în 
îtapă, ceea ce îi distanțează în 
nod clar pe cei doi de restul 
xmcurenților.

■ Competiția se aleargă indi
vidual, iar clasamentul general 
— tot individual — se face prin 
idiționarea timpului înregistrat 
le fiecare alergător, în etape. 
Din acest timp, se scad bonifi
cațiile și se adaugă eventualele 
penalizări.

■ Pe concurentul care ocupă 
primul loc în clasamentul gene
ral îl puteți recunoaște lesne 
întrucît poartă „tricoul galben".

■ Știați că, într-o cursă ci- 
clistă pe etape, numărul persoa
nelor însoțitoare este cu mult 
mai mare decît cel al concuren-

? De pildă, în „Cursa 
ocmteii" participă circa 60 de 
concurenți s iar numărul celorlalți 
membri ai caravanei trece de o 
sută, reprezentînd antrenori, 
mecanici, masori, arbitri, zia
riști, fotoreporteri, motocicliști 
de ordine (care deschid drumul), 
motocicliști de legătură între 
plutoane (pentru transmiterea di
verselor comunicări), medici, radio- 
reporteri etc., la care se adaugă 
și conducătorii celor aproape 20 
de autovehicule.

■ Mașinile loturilor de partici- 
panți (în care se află antrenorii 
respectivi) prevăzute cu rastele 
în care sînt prinse bicicletele 
de rezervă, poartă numere de 
ordine, începînd de la unu, 
potrivit locului în clasamentul 
general pe care îl ocupă primul 
concurent din lotul respectiv 
înaintea fiecărei etape.

■ Dacă veți vedea pe traseu 
că o mașină (de obicei cea a 
arbitrului principal) arborează un 
fanion roșu, aceasta înseamnă că 
mașinile din coloană nu pot de
păși plutoanele de concurenți. 
Cînd veți vedea însă un fanion 
galben, aceasta înseamnă că de
pășirea este permisă, mașinile 
(antrenorilor, reporterilor etc.) 
putîndu-se deplasa pe traseu 
acolo unde interesele o cer.

■ Premiile vor consta din 
cupe și obiecte, totalul lor va
loric depășind 50.000 lei.

■ Mașinile în care se află an- 
trenorit poartă, în față și în 
spate, o pancartă pe care este 
scris numele clubului respectiv. 
Astfel, puteți identifica cîteva 
din vedetele din trecut ~ale ciclis
mului românesc? astăzi antre
nori : Marin Niculescu (Olimpia), 
cîștigătorul „Cursei Scînteii* în 
anii 1948, 1949 și 1952 ; Martie 
Ștefănescu (Dezrobirea-Brașov) 
campion de ciclocros ; Nicolae 
Voicu (Dinamo) și Ernest Golgotzi 
(Steaua).

■ Dacă veți vedea un ciclist 
cu tricou violet, să știți că el 

ocupă primul loc în clasamentul 
pe puncte, întocmit prin adițio
narea locurilor ocupate la sprin
turile finale (capăt de etapă).

■ Pe spectatorii din Herculane 
îi sfătuim să nu stea în preajma 
startului, ci să facă mai bine o 
plimbare în afara localității spre 
a urmări faze din semietapa 
Herculane—Orșova, care se des
fășoară individual contra crono
metru în dimineața zil6i de 
1 octombrie. Fiecare concurent 
luptă cu timpul (acele cronome- 
trului) unicul adversar direct. 
Se pedalează, de unul singur, 
în maximum de iuțeală. Astfel, 
vor avea posibilitatea să-1 vadă 
— în plină acțiune — pe actua
lul campion republican la acest 
gen, Gheorghe Bădără. Cum 
alergarea este individuală, iată 
un prilej pentru Constantin Du
mitrescu să se revanșeze pentru 
cele cîteva secunde pierdute în 
campionat față de Bădără. Aci 
însă, polonezul Pawlowski și 
cehul Jiri Kucera au și ei un 
cuvînt de spus.

■ Pentru iubitorii ciclismului 
din Turnu-Severin avem o re
comandare : în după-amiaza zi
lei de 1 octombrie să se depla
seze în vîrful urcușului în ser
pentine : Balota (nu-i prea 
departe). îi asigurăm că vor 
avea de văzut un spectacol in
teresant : disputa specialiștilor 
la urcuș, „cățărătorii". Specia
listul nostru nr. 1 este C. Du
mitrescu, căruia austriacul Ru
dolf Mitteregger și italianul 
Moreno Campigli îi vor da o 
replică serioasă.

■ în etapa a Vl-a, Craiova—^ 
Călimănești, caravana ciclistă va 
trece prin regiunea viticolă Dră- 
gășani, unde culesul viilor e în 
toi. Concurenții însă nu vor 
avea răgaz să se oprească spre 
a gusta cîteva boabe de stru
guri sau să soarbă dintr-o băr- 
dacă cu must. Poate doar să 
înșface, în fuga bicicletelor, un 
ciorchine din cei pe care local
nicii obișnuiesc să-i ofere spor
tivilor, de cîte ori trece pe 
acolo o competiție ciclistă.

■ Amatorii de sport din Rîmni
cu-Vîlcea pot asista de asemeni 
la cîteva faze interesante dacă 
se deplasează pînă în vîrful 
„Dealului Negru", situat doar la 
cîțiva kilometri de oraș. Pe 
acest deal se vor produce — 
fără îndoială — acțiuni impor
tante. Mai ales că e vorba de 
ultima etapă și, ca de obicei în 
cursele de lung kilometraj, se 
vor încerca, desigur, „lovituri" 
de ultima oră.

■ Cea mai lungă etapă a 
actualei ediții este etapa a IV-a, 
Timișoara — Reșița — Herculane, 
215 km. Și la acest „sector" 
avem cîțiva specialiști. De pildă 
Gabriel Moiceanu (Dinamo) care 
a cîștigat cea mai lungă etapă 
a ediției 1962 (București—Galați 
237 km) și Nicolae Ciumeti 
(Dinamo) cîștigătorul celei mai 
lungi etape din toate edițiile 
(București—Constanța 242 km, 
ediția din 1963).

■ Să nu credeți că alergătorii 
rămași în urma plutonului, din 
cauza defecțiunilor mecanice sau 
a slăbirii forțelor, pot să peda
leze cum vor, în cadență de 
cicloturiști. Nicidecum ! Există 
un termen de închidere a con
trolului : 15% din timpul, reali
zat de învingătorul etapei. De 
pildă, dacă primul sosit a par
curs etapa în 4 ore (240 mi
nute) ultimul concurent * trebuie 
să sosească cel mai tîrziu la 
36 de minute după învingător. 
Ciclistul sosit după acest termen 
de 15% va fi eliminat din con
curs.

■ Iubitorii de sport îi vor 
putea vedea pe concurenți so
sind din „Cursa Scînteii", dumi
nică 3 octombrie, în pauza cu
plajului de fotbal de pe sta
dionul „23 August".

■ Concurenții pot fi identificați 
după numărul de concurs pe care 
îl poartă. Lista participanților, cu 
numărul de concurs, va apărea in 
presă, în preziua competiției.

Emil IENCEC
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Cate victime ar pricinui un răz
boi atomic ? De doi ani autorii 
americani ai unor studii strategice 
poartă discuții în contradictoriu pe 
această temă. Rezultatul ? De cu- 
rînd în S.U.A. a fost dat publici
tății un document, așa-numitul 
„proiect Harbor", la întocmirea 
căruia au lucrat cîteva zeci de 
cercetători științifici. în presa oc
cidentală se menționează că stu
diul respectiv, finanțat larg (din 
banii contribuabililor), a fost între- 
Î>rins „din însărcinarea Pentagonu- 
ui“, ceea ce îi conferă implicit 

un gir oficial.
Ce susține proiectul ? în esență, 

admițînd că un război nuclear ar 
putea aduce omenirii mari neno
rociri, el afirmă însă că acestea 
ar putea fi micșorate. Pasămite, 
prin „măsuri de protecție" ieftine 
(și asupra acestui cuvînt se pune 
în mod voit accentul), s-ar putea 
„reduce drastic" numărul victime
lor omenești, efectele radiațiilor ar 
putea fi diminuate, iar lipsa mij
loacelor de trai pentru supravie
țuitori n-ar fi chiar atît de gravă. 
Intr-un cuvînt, documentul este 
menit să minimalizeze consecin
țele catastrofale ale unei confla
grații nucleare, să dezarmeze opi
nia publică neliniștită de cursa în

armărilor atomice, să dea un nou 
impuls business-ului atomic. Că 
lucrurile stau astfel, o dovedesc 
unele comentarii din chiar presa 
occidentală. „Nu este înțelept a 
declara în mod public — mențio
nează ziarul vest-german «Stutt- 
garter Zeitung» — că sistemele de 
apărare ar fi relativ ieftine și 
eficiente, deoarece acest lucru ar 
putea fi un îndemn spre pași agre
sivi pentru militarii americani". 
Dat fiind că „studiul" în cauză a 
fost întreprins chiar din inițiativa 
militarilor, nu rezultă oare impli
cit că el este menit să justifice 
tocmai o asemenea orientare ?

Autorii „proiectului Harbor" în
cearcă să imprime un zîmbet li- 
nistitot pe buzele americanilor în
grijorați de perspectiva unui cata
clism racheto-nuclear, să-i deter
mine să tacă în fața unei politici 
primejdioase pentru pace și să-și 
desfacă și mai larg pungile pen
tru finanțarea înarmărilor. Sarcina 
lor nu-i însă ușoară. în zilele 
noastre omenirea a învățat să cu
gete, ea știe tot mai bine ce ca
lamități i-ar aduce un nou război 
mondial. Citîndu-1 pe renumitul 
savant Linus Pauling, un ziar arăta 
de curînd că, în cazul unei con
flagrații nucleare, dacă s-ar folosi 
doar 10 la sută din stocurile de 
bombe existente, n-ar mai supra
viețui decît a 40-a parte din popu
lația teritoriilor asupra cărora 
bombele ar fi aruncate. Și ni
meni altul decît însuși McNa- 
marra, ministrul american al apă
rării, a declarat cu un an în urmă 
că într-un conflict nuclear pe 
scară mare, în mai puțin de o oră 
și-ar găsi sfîrșitul „aproape 
100 milioane de americani, ae 
300 de ori mai mulți decît în cel 
de-al doilea război mondial".

Nu puține articole din presa in
ternațională subliniază aaesea că 
în timpurile noastre menirea ade- 
văraților oameni de știință, care 
pot aprecia în cunoștință de cauză 
pericolele pe care le-ar genera un 

război nuclear, este de a ațrage 
atenția omenirii asupra acestora, 
de a milita pentru menținerea pă
cii și nu de a se situa în postura 
de ciocli optimiști.

B. STOIAN

„ENIGMA 
OTILIEI" 
ÎN LIMBA 
GREACĂ

De cîteva zile, marile librării 
din Atena și din alte orașe ale 
Greciei oferă cititorilor greci po
sibilitatea de a face cunoștință, 
prin intermediul unei traduceri re
marcabile datorate lui Aris Dicteos 
cu o importantă lucrare din opera 
lui George Călinescu. Editura ate
niană Fexis a tipărit într-un ele
gant volum de 500 pagini, ro
manul „Enigma Otiliei".

Acest roman se adaugă altor 
lucrări de seamă ale literaturii 
române traduse în limba greacă. 
Alături de „Baltagul" de Mihail 
Sadoveanu, de tălmăcirile în limba 
greacă din poezia lui Mihail Emi- 
nescu, făcute de cunoscuta pdetă 
Rita Boumi Pappa sau de „Străi
nul" lui Titus Popovici, romanul 
„Enigma Otiliei" este un nou pri
lej pentru cititorul grec de a 
cunoaște literatura română și, prin 
intermediul ei, poporul român.

în prezentarea pe care o face 
romanului, editorul arată că acesta 
„este pătruns de un realism deo
sebit", prin el putîndu-se înțelege 

„trecutul orașului București, cu 
locuitorii săi, obiceiurile și în
treaga atmosferă a începutului seco
lului XX" și că „romanul a fost 
tradus în multe limbi străine, bucu- 
rîridu-se de un deosebit succes".

Aceeași editură a anunțat că în 
toamna acestui an va scoate de 
sub tipar un volum cuprinzînd lu
crări din lirica maestrului Tudor 
Arghezi în traducerea poetei Rita 
Boumi Pappa, care în curînd ne 
va vizita țara.

D. P.

ÎN LOC
DE DOLARI...

Cel mai fervent critic al rolului 
privilegiat deținut de dolar în 
cadrul sistemului monetar al lu
mii capitaliste este — precum se 
știe — Franța. Poziția oficială a 
acesteia constă în cererea de a se 
da aurului, și numai aurului, rolul 
de monedă internațională de 
schimb. Totodată, Franța a mai 
propus instituirea unei monede 
internaționale fictive care să aibă 
putere circulatorie numai între 
băncile centrale de emisiune ale 
statelor capitaliste. Este vorba 
despre semnul financiar artificial 
denumit „Currency Reserve Unit" ; 
această hîrtie de valoare ar avea 
o acoperire bazată pe aurul și re
zervele valutare ale cîtorva princi
pale state capitaliste.

în vremea din urmă în Franța 
au fost formulate însă și alte 
propuneri, cu caracter particular 
însă. Cea care a atras cel mai 
mult atenția presei și a observato
rilor financiari din statele capita
liste a fost formulată cu puțin 
înainte de sesiunea Fondului mo
netar internațional de către fostul 
premier francez Pierre Mendds- 
France. El a sugerat ca bunuri de 
consum, stocabile și neperisabile, 
judicios alese, să fie puse la dis
poziția unui organism internațional 
creat special în acest sens. Res
pectiva instituție ar fi obligată să 
furnizeze credite și să livreze fon
duri statelor care și-au pus ma
teriile prime la dispoziția sa. Men- 
dds-France a afirmat că acest 
organism internațional ar putea 
stoca materiile prime în ace
lași fel în care băncile își păs
trează aurul necesar acoperirii 
monedelor naționale. El a mai 
precizat că această propunere ar 
permite totodată să se evite scă
derile bruște de prețuri în perioa
dele de supraproducție și crește
rile determinate de lipsa de pe 
piață a unor materii prime. „Ast
fel — a declarat omul politic 

francez — va fi instituită o leg 
tură strînsă între viața maneta 
internațională și necesitatea de 
acorda credite statelor în curs 
dezvoltare". Autorul propunerii j 
a furnizat însă amănunte sup 
mentare cu privire la felul conci 
în care vede funcționarea acest 
organism.

Deocamdată nu sînt cunosct 
reacțiile oficiale din part 
statelor în curs de dezvoltai 
Dar este cert că înființarea ins 
tuției supranaționale propuse 
dică, de bună seamă, o serie 
probleme. Nu este vorba nun- 
de chestiunile concrete legate 
depozitarea respectivelor mate 
prime, ci, desigur, și de pi 
blema prețurilor la care ar 
evaluate acestea. Or, după cum 
știe, chestiunea prețurilor la ca 
țările capitaliste dezvoltate obli 
statele în curs de dezvoltare să 
valorifice materiile prime este u 
dintre cele mai dificile probler 
ale comerțului mondial. Se pu 
apoi problema modului de funcți 
nare al acestui organism. Că 
dacă în conducerea lui cuvînl 
hotărîtor îl vor avea tot prim 
palele puteri capitaliste, înseami 
că soarta statelor mai slabe ar 
dinainte pecetluită...

Eugen PHOEB<

MILIARDELE 
AȘTEAPTĂ

S-au acumulat pe nesimțite, d 
abila fructificare a capitalul 
transferat în Elveția de căt 
Eugenio Balzan, atunci cînd 
retras de la administrația coi 
dianului italian „Corriere del 
sera".

Deși a murit fără a lăsa vreu 
testament, dorința lui de a de; 
tina aceste miliarde instituirii un 
fundații care să-i perpetueze ni 
mele a fost în cele din urn- 
respectată. Fiica sa natural 
Lina, care de altfel nu i-a si 
praviețuit multă vreme, a lăsi 
prin testament întregul pătrimi 
niu pentru dotarea Fundați- 
Balzan, menită să distribu 
anual premii unor personală 
care s-au distins în apă 
păcii.

Cu ocazia îndeplinirii dispc 
zițiilor testamentare s-a ivit îns 
un nou personaj : un anume Di 
nieli, colonel și „văduv necor 
solat" al defunctei Lina Balzai 
Cu cîțiva zeci de ani în urmi 
pe cînd era doar un tînăr s 
chipeș locotenent, Danieli o ci 
noscuse pe fiica naturală a bc 

Exponatele prezentate în pavilionul Republicii Socialiste România 
la cel de-al II-Iea Tîrg internațional de la Alger s-au bucurat de 
un deosebit interes din partea vizitatorilor. In fotografie : aspect 
exterior al pavilionului țării noastre.

Premiul întîi la Concursul internațional de 
compoziție pentru cvartete de coarde de la 
Liăge (Belgia) a fost acordat compozitorului 
român Wilhelm Berger (în stînga).

Liderii principalelor partide vest-germane antrenate în eoni 
petiția electorală din R.F.G. : Ludwig Erhard (U.C.D.) - 
m stînga — și Willy Brandt (P.S.D.). Precum se știe, vie 
toria a repurtat-o partidul lui Erhard.



așului Balzan, care pe atunci 
o modestă profesoară de 

iceză. A cunoscut-o și a luat-o 
căsătorie. Traiul în comun n-a 
at însă mai mult de cîteva 
i, după care cei doi soți J»-au 
părțit definitiv. Faptul însă că 
riajul n-a fost desfăcut în 
d legal (legislația italiană nu 
mite divorțul) i-a dat^ ghes 
onelului Danieli să emită pre- 
ții asupra moștenirii. Cu pre- 
cîtorva milioane și al numirii 

s în postul (copios retribuit)
secretar al comitetului din 

lano, președintele fundației, 
intele franciscan Enrico Zucca, 
atras ca părtaș la administra- 
uriașului patrimoniu și aliat 

potriva atacurilor din afară, 
ntr-adevăr, asupra Fundației 
Izan avea să se abată cu
rl scandalul. Atribuirea primelor 
lă premii (regelui Suediei în 
1 și papei Ioan în 1962) a 
jurs fără incidente. în fe- 
larie 1963 însă, o dată cu atri- 
irea celui de-al treilea premiu 
Izan Organizației Națiunilor 
ite în memoria lui J. F. Ken
ly, au început neplăcerile. 
Jn tînăr jurist italian, Gerardo 
jggini, numit între timp rector 
"acuității juridice de la Uni- 
uțatea din Heidelberg și care 

tese tocmai atunci înlăturat de 
conducerea secretariatului fim- 

Jiei, a făcut prin agenția ger- 
înă de presă DPA o declarație 
îzentînd întreaga activitate a 
ndației Balzan, și prin urmare 
ăși atribuirea premiilor, drept 
gale. Să fi fost oare vorba de 
ritabile nereguli în gestiune 
i era la mijloc resentimentul 
ui funcționar concediat ? Enig- 
i n-a fost nici pînă acum elu- 
lată. Fapt este că gestul lui 
oggini a provocat o reacție în 
iț. Președintele Italiei, Segni, 
cel al Confederației elvețiene, 

idwig von Moos, au demisionat 
lediat de la președinția de 
ioare a celor două comitete 
ilzan (cel italian și, respectiv, 
1 elvețian). De asemeni s-au 
ai retras din comitetele de con- 
icere și de premiere alte per- 
nalități ale vieții politice și 
Iturale internaționale. Punctul 
ilminant al dramei l-a constituit 
>tărîrea guvernului elvețian de 
bloca fondurile Fundației Bal

in, pînă cînd experții vor face 
mina asupra modului în care

fost administrată averea. De 
unei încoace se tot cercetează, 
i schimb, premiile atribuite în 
162 și 1963 n-au fost încă văr- 
ite destinatarilor, iar despre 
ribuirea în continuare a celor 
5 1964 și 1965 nici vorbă, 
ceastă situație a servit colone-

Danieli drept pretext pentru 
intenta o acțiune judiciară îm- 

atriva consiliului de bancheri 
ire girează administrația Fun- 
ației Balzan, pretinzînd resti- 
urea întregului patrimoniu moș- 
mitorului legal. O bagatelă de 
3ce miliarde lire, plus „dau- 
gle-înterese" așteaptă hotărîrea 
ribun aiului.

Ana ROMAN

DINCOLO DE 
„FEREASTRA 
OPTICĂ1*

Cît de puțin cunoaștem cerul 
— se plîng astronomii — chiar 
după ce incursiunile lui Mariner-4 
în jurul planetei Marte și cea a 
Sondei-3 în jurul Lunii s-au în
cheiat cu succes. Sateliții-observa- 
toare fiind abia în curs de proiec
tare, astronomii caută nerăbdători 
și alte mijloace de cercetare a in
finitului, cu planetele și stelele 
sale. Plasarea dincolo de „fereas
tra optică" a Pămîntului a unui 
uriaș telescop părea un vis. Căci 
oricît ar fi de puternici acești 
„ochi" ai omului — telescoapele 
— puterea lor de pătrundere 
și cercetare este limitată de 
particulele fine de praf și fum 
care plutesc în atmosferă. Și iată 
că specialiștii se întorc la un mij
loc care părea desuet, balonul. As
tronomii de la universitatea Prince
ton (S.U.A.) sînt pe cale să 
lanseze în stratosferă un telescop 
de 3,5 tone, suspendat de un 
balon... După cît se pare, ba
loanele sînt instrumente propice 
cercetărilor celeste : ele ating 
40-50 km altitudine și pot ră- 
mîne suspendate pe loc multe ore 
în șir, permițînd efectuarea de 
observații.

Stratoscop-H a făcut primul 
zbor de încercare în 1963. Dotat 
cu aparataj modern, el constituie 
o experiență îndrăzneață și intere
santa. Două tehnici și-au dat în- 
tîlnire în această operație : ascen
siunea în balon și observația prin 
telescop. Și o dificultate : foto
grafierea astrelor dincolo de „fe
reastra optică" a ecranului atmo
sferic, la 24 km altitudine. Marile 
oglinzi ale telescopului vor trebui 
de asemenea să reziste la schim
bări de temperatură de loc negli
jabile care între 11 000 și 25 000 
metri altitudine coboară la minus 
60-100 de grade.

Telescopul ancorat de Stratos- 
cop-II are un sistem optic cu o 
mare putere de selecție, care îi 
permite să distingă la o distanță 
de 1 600 km două obiecte aflate 
la 75 cm unul de celălalt. El va 
fi ghidat de pe pămînt cu aju
torul unor camere de televiziune.

Lansarea balonului comportă de 
asemenea operații dificile. Ea va 
debuta prin umflarea cu heliu a 
unui prim balon cu o capacitate 
de 8 000 metri cubi. Acesta va ri
dica balonul principal, închis în- 
tr-o anvelopă, precum și tele
scopul de o construcție specială. 
La 1200 metri heliul va trece în 
balonul principal care se va umfla 
progresiv și va atinge, la înălțimea 

de 25 km, un volum de 150 000 
metri cubi.

Proiectul Stratoscop-II, care costă 
mai multe milioane de dolari, 
rămîne o experiență interesantă. O 
însoțește un singur regret : lipsa 
omului. Stabilitatea nacelei, secu
ritatea astronautului, greutatea lui 
pun grele probleme. Dar pînă 
cînd laboratoarele astronomice or
bitale vor începe să-și desfășoare 
activitatea în cosmos, încercarea 
aceasta, dacă va reuși, va aduce 
imagini, probabil mai bune și ine
dite, ale planetei Saturn.

I. CORI BAN

INSULĂ
DE VIS
SAU INFERN?

Dacă ministrul britanic al colo
niilor, Anthony Greenwood, lăsa 
de curînd să se înțeleagă că re
centa conferință în legătură cu 
viitorul insulei Mauritius „va mai 
face să curgă încă multă cer
neală", o serie de comentatori po
litici occidentali împing supozițiile 
pînă la a prevesti în acest pitoresc 
colț de lume „un nou Cipru" și 
chiar un „viitor infern al Ocea
nului Indian".

Care sînt motivele unui atare 
pesimism ? Liderul englez se în
treba dacă obținerea independenței 
va izbuti să estompeze sau, dim- 
Sotrivă, va agrava serioasele con- 

icte rasiale existente pe acest în
depărtat teritoriu. Intr-adevăr, cei 
700 000 de locuitori ai insulei 
Mauritius prezintă un buchet de 
grupări etnice de o extremă di-r 
versitate și o mare varietate de 

Ploaie la Port-Loui», capitala Insulei.

religii și culturi. încă de pe 
timpul stăpînirii franceze — seco
lul al XVIII-lea — colonialiștii au 
„importat" pe insulă sclavi afri
cani pentru munca la plantațiile 
de zahăr. După eliberarea aces
tora, proprietarii albi au ademenit 
un mare număr de băștinași in
dieni — tamili — ai căror descen- 
denți formează actuala comunitate 
indo-mauritiană (65% din popu
lație). în sfîrșit, numeroși imi
granți chinezi, malaiezi etc. s-au 
statornicit aici de-a lungul timpu
lui ocupîndu-se în special cu co
merțul.

Guvernul de coaliție instaurat în 
1959, cînd insula a devenit colonie 
autonomă, cuprinde cele două 
mari formații politice : Partidul 
muncitoresc — purtător de cuvînt 
al indo-mauritianilor — și Partidul 
mauritian — exponent al marilor 
plantatori albi (insula depinde în 
exclusivitate de cultivarea trestiei 
de zahăr, a cărei producție aco
peră 95% din export).

Disensiunile existente între cele 
două forțe politice s-au ascuțit în 
preajma conferinței; Partidul mun
citoresc s-a pronunțat pentru in
dependența în cadrul Common- 
wealth-ului, în timp ce Partidul 
mauritian, temîndu-se că indepen
dența va aduce cu sine hege
monia indo-mauritianilor, a sus
ținut „integrarea" insulei în Re
gatul Unit.

Exacerbarea conflictelor rasiale 
pe acest teritoriu, rezultat al sti
mulării lor de către administrația 
colonială, nu constituie însă sin
gura și cea mai mare problemă a 
oficialităților engleze în legătură 
cu viitorul insulei. Destrămarea 
Federației Malayeze și o even
tuală „neutralizare" a importantei 
baze de la Singapore au pus ex
perții militari britanici în fața 
„necesității imperioase a revizuirii 
strategiei engleze". O soluție de 
schimb preconizată de cercurile 
militare anglo-americane prevede 
„crearea de centre de comunicații 
radio și cu caracter paramilitar, 
care ar avea drept stații-pilot ar
hipelagul Seychelles și insulița de 
corali Diego Garcia", aparținînd 
de fapt coloniei Mauritius. 
Transformarea insulei într-o bază 
militară engleză va fi însă ex
trem de dificilă, datorită opoziției 

organizate și categorice a forțelor 
politice mauritiane de stingă.

Va ține oare seama guvernul 
britanic de importantele probleme 
ale insulei Mauritius ? Răspunsul 
la aceasta — după părerea co
mentatorilor de presă — va 
constitui cheia viitoarelor eve
nimente din „această insulă de 
vis, care ar putea deveni în cu
rînd un infern..."

Ileana NICOLAESCU

ATUUL

Așadar, din 38,5 milioane vo- 
tanți, 15 392 973, adică 47,6 la sută 
au votat în Republica Federală 
Germană pentru partidul guverna
mental creștin-democrat.

Ce semnificație are votul ?
Cancelarul Erhard declară : 

„După părerea mea alegerile au 
adus o aprobare a politicii de 
care mă simt răspunzător". Se 
pune o întrebare : oare în timpul 
campaniei electorale principalele 
partide politice au oferit opiniei 
publice vest-germane o alegere în
tre două programe diferite ? A 
avut ea posibilitatea să dezbată 
politica unui partid sau a altuia ?

Corespondentul agenției France 
Presse, Bernard Winter, analizînd 
rezultatul alegerilor scrie : „Nu 
cvasiidentitatea programelor este 
aceea care putea să ducă la o 
împărțire a voturilor între adver
sari. Personalitatea cancelarului 
Erhard a cîștigat asupra persona
lității lui Willy Brandt". Concluzia 
este evidentă : corpul electoral nu 
a avut de ales sau de confirmat 
o politică, ci a fost pus în si
tuația de a-și exprima preferința 
pentru o persoană sau alta. Și 
după cum remarcau diferiți spe
cialiști în problemele vest-ger
mane, într-o astfel de ciocnire 
personală, cancelarul Erhard s-a 
bucurat de un atu, aproape im
batabil pe acele meleaguri : auto
ritatea puterii. Unul din ei re
marca între altele că într-un 
mod putea impresiona alegătorii 
caravana dezordonată a lui Brandt, 
alcătuită din mașini închiriate, și 
în alt mod caravana lui Erhard, 
alcătuită din limuzine oficiale.

După cît se poate discerne pînă 
acum, „programul ales" nu pre
vestește nici o schimbare. Poate 
tocmai acesta a fost obiectivul 
principal pe care și l-au propus 
ambele partide.

N. LUPU

La ordinea zilei :

’e străzile New Yorkului, în locul vînzătorilor 
le ziare și-au făcut apariția pichetele de 
freviști ale lucrătorilor de la ziare. Redac- 
orii, reporterii și alți lucrători de la ziarele 
lin New York au declarat recent grevă, re- 
'endicînd încheierea unui alt contract de 
muncă.

Forțele antiaeriene ale R. D. Vi 
americane. In fotografie : soldați 
avion doborît.

ide avioane 
inînd resturile celui de-al 500-lea 

Pegiona â j

FOTBALUL
în numărul viitor: o amplă dezbatere a- 

supra problemelor fotbalului românesc. La 
„moso rotundă" organizată de revista „Fla
căra" și-au spus părerile despre situația 
celui mai îndrăgit sport: inginerul Virgil 
Economo, antrenorul federal Ștefan Covaci, 
președintele colegiului de arbitri Andrei Ră- 
duiescu, antrenorii V. Stănculescu (Rapid), 
Titus Ozon (Progresul), A. Fundeneanu 
(C.P.C.S.), actorul Paul Sava, compozitorul 
George Grlgorlu, jucătorii Gh. Constantin 
ți 8. Hâlmâgeanu (Steaua), N. Georgescu 
(Rapid) fi cronicarii sportivi Cr. Mantu 

ți Mircea Tudoron.
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