


premise bune 
pentru ultimul 
trimestru

Pînă la sfîrșitul anului ca
lendaristic mai sînt aproape 
douăsprezece săptămîni. Bilan
țurile realizărilor nu s-au în
cheiat, dar, ca de obicei au 
avut loc în aceste zile sonda
jele trimestriale. Paginile prime 
ale ziarelor ne-au adus zilnic 
vești din întreaga țară : sute 
de întreprinderi au raportat 
succesele lor în producție, în
deplinirea planului pe nouă 
luni, și astfel chiar cu o sută 
de zile înainte, barometrele 
sensibile ale statisticii pronos
ticau un an bun, cu un ritm 
intens, în economie. Aceste 
succese au la bază înzestrarea 
permanentă din ultimii ani a 
întreprinderilor cu utilaje și 
instalații de nivel tehnic ri
dicat, o bună planificare și 
organizare a procesului de pro
ducție la care se adăugă, fi
rește, entuziasmul cu care s-au 
angrenat sutele de mii de oa
meni ai muncii în întrecerea 
socialistă.

în diverse ramuri ale econo
miei naționale succesele sînt 
concludente : întreaga industrie 
de minereu și-a îndeplinit pla
nul pe cele trei trimestre la 
21 septembrie, realizîndu-se o 
producție sporită față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut (între 5 și 30 la sută) 
la o serie de sortimente. Secto
rul industriei de medica
mente a avut planul realizat 
în 27 septembrie, diverse fa
brici asimilmd o gamă în
treagă de produse noi, dintre 
care 30 au și fost puse în vîn- 
zare. Și rafinăriile de petrol se 
situează printre unitățile frun
tașe : ele au livrat în plus 
beneficiarilor circa 50 000 tone 
uleiuri de motorine superioare, 
7 000 tone bitum etc.

Enumerarea întreprinderilor 
care au realizat (sau depășit) 
planul pe primele trei trimes
tre ale anului ar cuprinde 
multe coloane ; de aceea ne 
limităm să facem doar o evi
dențiere sumară amintind co

lectivele de muncă din toate 
întreprinderile forestiere, din 
regiunea Argeș, uzinele Tehno- 
frig și Unirea din Cluj, Com
binatul siderurgic și Uzina 
corr^nctoare de mașini din 
Reșița, Uzina sodică Govora, 
uzinele „Victoria“-Calan, Fa- 
bi . . de țevi sudate. Electro
nica, Semănătoarea etc. Am 
intrat în ultimul trimestru al 
șesenalului. Vastele lui șantiere 
cunosc și ele un ritm acce
lerat de muncă. în Moldova 
constructorii lanțului de hidro
centrale de pe Bistrița au in
trat în cel de-al patrulea tri
mestru al anului cu cîteva 
zile mai devreme. Și astfel 
primul hidroagregat de 11,5 
megawați de la Racova a în
ceput să furnizeze curent sis
temului energetic național, sta
ția Vădeni este aproape gata 
pentru probleme tehnologice, 
iar lucrările de la hidrocentrala 
Gîrleni au intrat într-un sta
diu decisiv urmînd ca pînă 
la finele anului și stația aceasta 
să producă curent.

Iată cîteva, doar, din veștile 
bune înainte de încheierea fi
nului și cu el a planului nos
tru de șase ani.

Horațlu STÂTESCU

Trompetist și pasare.

cera mică, 
numai 
ceramică?

Fiindcă această „expoziție 
de ceramică44 este înainte de 
toate o operă grafică pe ar
gilă, ne obligă la cîteva con
siderații despre graficianul Pe- 
rahîm. în momentele cele mai 
caracteristice, creația lui și-a 
constituit un, limbaj de ima- 
tini cu stigmate de tragic și 

uf (nici o contradicție, „buf44 
fiind modul tragic al comicu
lui). Regăsim la „Dalles" mi
tologia lui Perahim (patetică, 
de natură expresionistă): „Fata 
cu pasărea44, „Trompetistul46, 
„Dans44, „Luna44, femeile cu 
craniu floral sînt subtile ipos
taze umane, proiectate lucid, 
cu un amestec de comprehen
siune și persiflaj. Metoda de 
expresie este la Perahim aso
ciația surprinzătoare de de
talii ; insolitul ei e revelator 
tocmai prin justețe, precum 
în dificila literatură populară 
a proverbului, creator de evi
dențe. Exactitatea caligrafică, 
limpiditatea, scrupulul preci- 
ziunii dau senzația adevărului 
și astfel acreditează ficțiunea, 
atribuie veracitate invențiilor ; 
perfect și minuțios articulată, 
imageria lui Perahim are un 
aer obiectiv de „releveu44 do
cumentar luat după figuri 
născute în planeta fanteziei. 
Așa, „Luna", personajele cu 
păsări în frunte, toate făp
turile mitologiei sale (dacă 
vă amintiți „Proverbele44) ca
pătă semnalmente de stare ci
vilă. între natura lor arbitrară 
și forma lor obiectivă e un 
echivoc tulburător. Enigma e 
dată însă împreună cu soluția, 
de unde calitatea în același 
timp dificilă și populară a 
acestei arte.

în fond, Perahim e un 
moralist care-și ilustrează 
cunoașterea omului : intim, 
social, după împrejurări. 
Viața interioară se exteriori^ 
zează, noțiunilor inefabile li 
se dă substanță vizuală.

Dacă-i o artă dificilă, de 
meditație, de ce transpu
nerea în ceramică — gen 
ornamental, destinat confortu
lui optic ? Răspunsul pe care 
l-ar da, probabil, artistul, se 
referă la voința sa de a-și 
integra creația în cotidian. 
Există o străveche tradiție a 
faianței ilustrate, rudă cu gra
vura pe cărți și cu arta ico-

Figură în violet.

narilor. Creația lui Perahim e 
și ea o iconografie, a omului 
interior, făcută cu mijloace 
găsite de arta modernă, dar 
înfăptuind un deziderat per
manent popular : al „image- 
riei44, poveste sau proverb în 
imagini.

Prin tratarea tehnică, prin 
finisajul „epidermic44 și acu
itatea desenului, argila e aici 
rafinată pînă la faianță șipor- 
țelan. Ceramica modernă se 
complace în specularea tehni
cilor primitive, accentuînd e- 
fectul frust al materiei și ino- 
vînd pe linia acestor ornamente 
„brute44, de natură chimică, 
obținute prin vopsea, arderi, 
glazuri. Nedumerește așadar 
titlul „ceramică44 la expoziția 
lui Perahim, unde tace apelul 
materiei fruste și se aude nu
mai vocea artistului.

Tipsiile cu decor abstract 
(„Compoziții44), cu efecte de 
savantă tehnică, respectă și ele 
condiția majoră de „sugestie 
poetică44, realizează fascinații 
cromatice în care chimia ma
terialului e secretă, magia ei 
acționează din umbra labora
torului nu din ostentația arti
zanală a materialelor.

Aici problema „seriei44 nu se 
pune •— decît pentru cîteva 
farfurii cu decor anodin 
(„Oraș44, „întinsul rufelor44) — 
Unde nu-i decît bun-gust și 
acurateță. în rest — cu toată 
setea de artă — n-am dori sa 
întîlnim în serie sufletul al
bastru al trompetistului : ar fi 
o impudică paradă de visuri.

Anca ARGHIR

roci 
decorative

De milenii marmura înfruntă 
timpul. în secolul nostru cînd 
•betonul, sticla și fierul au în
ceput să ocupe un loc pri
mordial în construcții, deseori 
profanii — și nu numai ei — 
au fost înclinați să considere 
marmura un material desuet 
și costisitor, destinat mai de
grabă statuilor. Dar eterna 
marmură rămîne în conti
nuare un material căutat ală
turi de alte roci decorative 
ca : travertinul, calcarul luma- 
șelic etc. Ea dă nu numai 
durabilitate clădirilor, ci și 
frumusețe și finețe incompara
bile. Cu toate acestea, con
structorii au dat o largă uti
lizare și altor roci decorative. 
Puțini știu, poate, că picioa
rele podului de la Cernavoda 
sînt din gresie de Secăria, iar 
cornișele Universității din 
București din calcar lumașelic.

în România zăcămintele de 
roci decorative cum sînt cele 
de la Secăria-Teșila, Pietroa
sele (raionul Mizil), Bașchioi 
(Babadag) se cunosc de foarte 
multă vreme. în ultimii ani, 
după minuțioase prospecțiuni, 
geologii au dat de urma unor 
noi și importante zăcăminte. 
Pe malul Dunării, în unele 

zone, s-a descoperit gabro, o 
rocă eruptivă bazică de cu
loare închisă, negricioasă ; în 
împrejurimile Bampotocului 
s-au făcut cercetări pentru 
depistarea travertinului. Im
portant, prin folosirea lui în 
construcție este calcarul lu
mașelic care a fost găsit la 
Măgura Ciobanului și culmea 
Istrița, Fasonat sau tăiat în 
plăci, are un aspect frumos 
datorită golurilor dintre co
chilii și o rezistență de com
primare de 400 kg/cmp. Stră- 
bătînd masivul Rodnei geologii 
au dat de urmele altor zăcă
minte de roci decorative. 
Marmura de aici are o cu
loare alb-gălbuie, roză sau 
dungată, de o profundă crista- 
linitate.

Viitoarele cariere vor oferi 
constructorilor materiale trai
nice.

I. CORIBAN

inventar... viu

Oricît ni s-ar părea de cu
rios, vînatul din pădure poate 
fi și el... inventariat. Măsurile 
complexe privind organizarea 
economiei vînatului, obligă 
personalul însărcinat cu paza 
și ocrotirea gospodăriei cine
getice să inventarieze perio
dic, cu destulă exactitate, în
treaga cantitate de vînat afla
tă în incinta ocolului silvic 
respectiv. Vă prezentăm mai 
jos două liste comparative 
care oglindesc cît se poate 
de concludent dezvoltarea în
tregului efectiv al vînatului 
din țara noastră între anii 
1950 și 1964.

Vînat nerăpitor 1950 - 1964

Cerbi carpatini 2 900 22 000
Cerbi Iapă tari 500 3 000
Căprioare 16000 144 000
Capre negre 1500 6 700
Mistreți 4 200 18000
Iepuri 266 000 1000 000
Cocoși de munte 2 700 10 200
Potîrnichi 8 900 152 000
Fazani 29 000 107 000
Jerunci 13 500 22 000

Vînat răpitor

Urși 1000 3 800
Rîși 500 800
Jderi 3 900 9 300

— în privința ocrotirii și 
dezvoltării cantitative a vîna
tului — ne informează tova
rășul inginer V. Miron, di
rector al Direcției economiei 
vînatului — un rol de prim 
ordin l-au avut acțiunile pen
tru combaterea animalelor 
dăunătoare. în cadrul unor 
vaste operații au fost făcuți 
inofensivi 2 300 lupi, 36 000 
vulpi, * 100 rîși, 840 000 răpi
toare cu pene (toate acestea 
numai în anul 1964). Pentru 
gospodărirea bogăției cinege
tice din țara noastră lucrează 
în prezent un personal nume
ros. De asemenea pentru spo
rirea productivității fondurilor 
de vînătoare atît sub raport 
cantitativ cît și calitativ s-a 
inițiat o vastă acțiune de a- 
menajare a acestora cu con
strucții și instalații vînăto- 
rești : un mare număr de 
bordeie de pînda, de obser
vatoare simple sau căptușite, 
mii de kilometri de poteci 
de vînătoare. S-au înființat 
totodată ogoare de hrană pen
tru vînat și s-au distribuit în 
iama lui ’64 2 400 tone frun
zare, 2 700 tone fîn de bună 
calitate, 110 tone fructe și se
mințe etc. în acest mod au 
putut fi salvate de la pieirea 
prin înfometare sau frig în 
iernile geroase efective întregi 
de căprioare, iepuri și alte 
specii de vînat.

Asemenea măsuri și multe 
altele au făcut posibilă trans
formarea bogățiilor cinegetice 
din România dintr-un sector 
de activitate pur sportivă în
tr-un sector cu o importantă 
pondere economică.

Llviu MAIOR



spre adîncimi 
ot mai mari

In aceste zile ziarele vor
besc despre succesele petro
liștilor ; despre realizările lor 
în ultimul an al șesenalului. 
în epoca socialistă, în lumea 
petrolului au avut loc schim
bări structurale. Este un lu
cru binecunoscut faptul că 
atunci cînd vrei să compari 
prezentul petrolului cu trecu
tul lui, anul 1938 pare acum 
un etalon mizer. Noi regiuni 
au intrat în competiția petro
lului : Oltenia, Argeș. Tot în 
Argeș se află cea mai mare 
imitate de extracție a petrolu
lui din țară : schela Ciurești.

Statul socialist a investit în 
industria petrolieră mari mij
loace financiare, transformînd-o 
radical și creînd condițiile 
ca utilajele, instalațiile și 
produsele de extracție să 
participe competitor pe piața 
mondială. Geologii scormonesc 
adîncurile pămîntului cu te
nacitate, descoperind noi ză
căminte de aur negru. în anii 
care vor urma se estimează 
că se vor face forări de circa 
9 milioane de metri. Mai 
adînc, cît mai adine spre 
inima pămîntului iată una 
din sarcinile pe care și le-au 
asumat petroliștii. Instalațiile 
românești de foraj permit a- 
ceste cuceriri temerare. Cu 
2 DH s-au atins adîncimi pînă 
la 2 000 m, cu 4 LD adîncimi 
pînă Ia 3 200 m, cu 3 DH- 
200 A adîncimi de peste 
4 500 m etc. Astăzi instalațiile 
acoperă toată gama de adîn- 
cimi pînă la 6 000 m și petro
liștii prezintă un bilanț rodnic 
de Ziua petrolistului — 10 oc
tombrie.

înalta calificare a oamenilor, 
procedeele moderne de foraj 
au dus în șesenal la reducerea 
prețului de cost la această 
operațiune cu circa 1,3 miliarde 
lei (raportat la prețurile din 
1959). în extracție, injecțiile 
cu apă și gaze au permis creș
terea producției. Mereu în 
ritm cu cuceririle tehnicii 
mondiale, petroliștii au experi
mentat metode de combustie 
subterană," injecțiile cu abur în 
strat care, extinse, vor duce la 
creșteri substanțiale de pro
duse mai ales la zăcămintele 
de țiței greu sau vîscos.

R.NICULESCU

un sfert de oră 
cu dirijorul 
losiff Conta

Nu e ușor să-1 găsești pe 
Iosif Conta și să stai de vorbă 
cu el. Cunoscutul șef de or
chestră și organizator de ma
nifestări muzicale, mereu în 
contact cu soliști, compozitori, 
dirijori din țară și din străină
tate, e greu de găsit. Am ob
ținut totuși un interviu fulger 
prin telefon.

— Ce ne puteți spune de
spre planul de activitate al or
chestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii în noua stagiune ?

— E fixat în întregime și 
definitiv pînă Ia 30 decem
brie. Urmărim două realizări 
paralele : imprimările și con
certele propriu-zise.

— Cu ce deschideți anul 
muzical 1965-1966 ?

— Cu „Missa solemnis£<, de 
Beethoven. De altfel ne vom 
ocupa de întregul simfonism 
al Titanului, inclusiv concer
tele pentru pian.

— Ce dirijori și soliști străini

Cum 
arată 
moda 
anului 
1966?

La întrebările în legătură 
cu moda anului 1966 i-a 
străduit să răspundă ampla 
prezentare de modele făcută 
la Circul de stat, de către 
diverse întreprinderi de 
specialitate din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, 
U. R. S. S„ R. P. Ungară șl, 
firește, din (ara noastră. 
Intr-un număr viitor al .Flă
cării’ oferim cititorilor noș
tri un material larg despre 
problemele model 1966.

vor colabora cu orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ?

— Dintre dirijori citez pe 
Igor Mațkevici (U.R.S.S.) și pe 
Solon Mihailidis (Grecia), iar 
dintre soliști pe Neum Slusny 
(Belgia) un cunoscut pianist, 
bun interpret de muzică sin
copată. De asemenea vom 
primi vizita unei tinere pia
niste franceze, Thârăse Dus- 
sant. Deși m-ați întrebat doar 
de dirijori străini, trebuie să 
amintesc aici că dirijorul nos
tru Dinu Bugeanu. va pre
zenta Simfonia a 8-a de Gus
tav- Mahler.

— Ce ne puteți spune de
spre primele audiții românești 
și străine, măcar despre cele 
mai semnificative ?

— Vom oferi publicului nos
tru două festivaluri de muzică 
românească în care vor figura 
atît lucrări pentru orchestră cît 
și pentru soliști. Vom asculta 
o piesă concertantă pentru 
instrumente de percuție de 
compozitorul Tiberîu Olah, un 
concert pentru flaut de Liviu 
Glpdeanu și o importantă a- 
udiție primă a unui concert 
pentru pian unde interpretul 
e și autor : N. Brînduș. După 
Valentin Gheorghiu — și el re

alizator al unui concert de cir
culație mondială — iată o nouă 
și fericită îmbinare a factori
lor creație-interpretare. Fiindcă 
sîntem la capitolul concerte 
pentru pian, amintesc și de 
faptul că Pascal Bentoiu va 
fi și el prezent în stagiunea 
viitoare cu o lucrare nouă pia
nistică. Compozitorul Theodor 
Grigoriu va apărea de aseme
nea cu un opus inedit.

— în această stagiune se va 
pune accentul pe repertoriul 
clasic sau pe lucrările con
temporane ?

■— Vom căuta să echilibrăm 
în programele noastre lucrările 
clasice cu cele simfonice mo
deme străduindu-ne bineînțeles 
să selectăm tot ce este mai 
reprezentativ. Fără a putea in
tra în multe detalii vă pot 
spune, de pildă, că în afară 
de Beethoven, Brahms, Schu
mann, Liszt etc., etc. vom 
cunoaște într-un festival de 
muzică finlandeză pe Sibelius 
prin lucrările lui inspirate și 
bine construite.

Interlocutorul nostru mă ves
tește că interviul s-a terminat. 
A trebuit să mă resemnez, ru- 
gîndu-i pe cititorii „Flăcării" 
să ierte caracterul uneori te
legrafic al acestor informații.

Virgil GHEORGHIU

Arâturi de toamna.

ritmurile 
toamnei

în agricultură, toamna este 
anotimpul cel mai aglomerat. 
E firesc. La capătul toamnei 
se încheie un an agricol și se 
pun temeliile recoltei anului 
ce vine. Nici într-un anotimp 
— ca toamna — nu se fac 
atîtea munci paralele. Două 
din aceste munci sînt funda
mentale : recoltatul și însă- 
mînțarile.

Ritmurile acestei toamne 
rint intense. Recoltăm cultu
rile tîrzii și semănăm pîinea 
anului viitor. Deși volumul lu
crărilor e foarte mare (re
coltăm porumbul de pe aproape 
4 milioane hectare și însămîn- 
țăm peste 3 milioane hectare 
cu grîu), în multe regiuni ale 
țării situația campaniei agri
cole e avansată. Regiunea 
Galați, de pildă, a terminat 
semănatul griului, iar regiunile 
Bacău, Iași, Suceava, Banat, 
București se găsesc într-un 
stadiu avansat.

Pînă la 1 octombrie au fost 
însămînțate cu grîu de toamnă 
cu 1 600 000 hectare mai mult, 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Lucrul acesta e 

datorat în bună parte dotării 
agriculturii noastre cu mai 
multe mașini și tractoare, me
canizării tot mai susținute a 
muncilor agricole ; în același 
timp, acest succes trebuie pus 
pe seama unei organizări mai 
temeinice a muncilor. Numai 
așa se explică faptul că în 
multe regiuni ritmul muncilor 
agricole din această toamnă 
e cu mult mai intens ca anul 
trecut. La 1 octombrie 1964, 
regiunea Galați însămînțase 
doar 8 000 hectare cu grîu.

Nu același lucru se întîmplă 
însă în toate regiunile. De 
aceea se impune ca — zilele 
toamnei fiind numărate —- să 
se ia măsurile corespunzătoare, 
pentru ca muncile agricole să 
nu sufere întîrziere. Acest lu
cru se impune cu atît mai 
mult cu cît meteorologii a- 
nunță pentru a doua jumătate 
a lui octombrie o vreme ca
pricioasă.

Pentru zilele care au mai 
rămas, volumul lucrărilor este 
mare. Realizarea lui la timp și 
în bune condiții agrotehnice 
reclamă o mare mișcare a for
țelor de lucru.

G. MINIȘAN



memento
Discurile editate de „Electre

cord" în domeniul muzicii popu
lare sînt atît de multe încît aco
peră aproape întreaga arie de cre
ație folclorică a țarii. De altfel 
sînt poate cele mai căutate și mai 
ascultate din întreaga producție a 
casei noastre de discuri.

■ Sibiul este prezent pe discul 
EPC-583 cu Orchestra „Cîndrelul" 
a Filarmonicii de stat, dirijată 
de Nicolae Irimescu (Hațieganft 
din Cîlnic, Jiana din Jina, învîr- 
tita din Blăjel și învîrtita din 
Sîngătin). Să tot joci... ca la 
Sibii !

■ Clujul este și mai reprezen
tativ. Două discuri: EPC-584 și 585. 
Cifrele indicativelor spun puțin, 
dar ia ascultați : Cine-o făcut 
horite. Hai dui, dui, Pe sub deal, 
pe sub pădure, Cîte case sînt în 
Oaș, Trandafir ardelenesc. ($i cele 
de mai sus sînt numai cîteva din 
cele opt piese existente pe discuri.) 
Dirijează Ilie Tetrade, cîntă Maria 

Peter și Dumitru Sopon. Dar cîntă, 
nu glumă !...

■ Muzică populară maghiară în 
interpretarea orchestrei Muszka 
Sandor și a solistei Madaras Ga
bor găsim pe discul EPC-591. Dăm 
numai indicativul. Titlurile nu le 
mai transcriem 1 (Dintr-o regreta
bilă eroare redacțională a casei de 
discuri acestea nu au fost tra
duse în românește, deși se ascultă 
și pe la noi muzică populară ma- 
fhiară. Și am vrea, totuși, să știm 

espre ce e vorba.)
■ Orchestra de muzică populară 

a Radio televiziunii, dirijată de 
Radu Voinescu, Victor Predescu și 
Nicolae Băluță, deci trei dirijori, 
plus doi soliști : Cristina Speriosu 
și Maria Bulgăr-Drăgoi execută (la 
figurat bineînțeles) patru cîntece... 
unu și unu : Și-au doamne că 
greu îi dorn, Hai Ioane, Ioane, 
Dragostea e poamă dulce, și Să 
trăiască maica mea. Să trăiască ! 
Dar am ruga „Electrecord"-ul dacă 

e cu putință, să ne dea pe map 
discului (eventual) și textul tipări 
al cîntecelor. Ne plac, sînt tar 
frumoase, și-ar face, astfel, u: 
real serviciu răspîndirii folclorulu 
românesc.

■ Mai puteți asculta și alte înre 
§istrări de calitate. De pildă p 

iscul EPC-582 se află un Cînt.
cuce, limba-ți pice de ți-e me 
mare dragul.

discul
OMUL CARE ȘI-A PIERDUT 

OMENIA. Balada meșterului Ma- 
nole în viziunea și versiunea dra
matică modernă a lui Horia Lo- 
vinescu. Spectacolul (realizat de 
regizorul Dan Nasta în scenogra
fia hiperbolizantă a lui Mircea 
Marosin) invită la discuții și con
troverse pasionante. Protagonist — 
George Constantin, vădind o per
sonalitate artistică în plină desfă
șurare. Mai puțin inspirată, apa
riția cam mefistofelică a lui Dan 
Nasta (Teatrul „C. I. Nottara“).

Victor Ion Popa. S-au împlinit 
20 de ani de la moartea prozato
rului, regizorului, dramaturgului 
Victor Ion Popa. Spectatorii bucu- 
reșteni se pot reîntîlni cu piesele 
sale TACHE, IANKE și CADÎR 
(spectacol aflat în repertoriul per teatru

manent al Teatrului „Lucia Sturdza- 
Bulandra" — sala din Schitu Mă- 
gureanu) și MUȘCATA DIN FE
REASTRĂ (Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești —- găzduit tem
porar în sala Studio a Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra“). Ca un

omagiu, Teatrul de stat din Bîrlad, 
care poartă numele scriitorului, 
va înfățișa în această stagiune 
piesa lui V. I. Popa publicată 
postum : RĂSPÎNTIA CEA MARE.

VREȚI SĂ VENIȚI PUȚIN ? 
— acesta e titlul piesei scriito
rului turc Aziz Nesin, al cărui 
volum de schițe „Dacă aș fi fost 
femeie" a apărut. în traducere și 
care ne-a vizitat țara. Comedia Iui 
Aziz Nesin se reprezintă pe scena 
Teatrului de stat din Brăila în 
regia lui D. Dinulescu.

Teatrul studențesc. Foarte curînd 
se deschide și stagiunea studioului 
Institutului de teatru „I. L. Ca- 
r agi ale". Spicuim din repertoriul 
viitoarei stagiuni a acestui inte
resant și efervescent nucleu tea
tral : PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Fory Etterle

MÎNIE de J. Osborne, RĂDĂCIN 
de A. Wesker, ONDINE de ] 
Giraudoux, BIETUL MEU MARA 
de A. Arbuzov, N-A FOST îl 
ZADAR de Al. Mirodan după u 
roman de Al. Șiperco, CIDUL d 
Corneille, MANTAUA după Gogc

DRAGĂ MINCINOSULE de ] 
Kilty. în continuare, un spectacc 
plăcut, agreabil, în disputa see 
nică dintre Fory Etterle și Beat 
Fredanov (Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — sala Studio).

INTRIGĂ ȘI IUBIRE. Spectacc 
sub nivelul artistic cu care ne
obișnuit Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", cu toate eforturi! 
Ilenei Predescu.

Teatrul de stat de operetă. P 
cînd o premieră ?

K Au reapărut în Biblioteca 
pentru toți Poeziile lui Mihai 
Eminescu, aproape imposibil a 
mai fi găsite prin librării înainte 
de această reeditare. Volumul este 
însoțit de un cald Cuvînt înainte 
al lui Tudor Arghezi și de o pre
față — ce putea fi mai strunită 
în avînturi și mai îngrijită în ex
presie — semnată de Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga.

■ Un alt clasic prezent în aceste 
zile în librării este Nicolae Fiii; 
mon cu ai săi Ciocoii vechi și 
noi, apărută tot în Biblioteca 
pentru toți a Editurii pentru li
teratură. Ediția, în doua volume. 

este îngrijită, prefațată și adno
tată de Domnica Stoicescu.

■ Bună culegerea de Balade 
eroice tipărită de Gh. Bulgăr la 
Editura militară. O prefață re
lativ strînsă și adecvată obiectu
lui îl poate introduce cu folos pe 
cititor în domeniul acesta al li
teraturii.

■ Pentru mai buna cunoaștere 
a prozei lui Nicolae Velea, volu
mul său apărut recent la Editura 
tineretului este un admirabil pri
lej. Intitulat Paznic la armonii, 
el dă o măsură certă în privința 
vigorii și originalității acestui 
scriitor.

■ De asemenea, Somnul pămîn- 
tului de D. R. Popescu se pre
zintă ca un bun volum de proză 
al unui scriitot din generația tî- 
nără. Sînt tot povestiri, apărute 
tot la Editura tineretului, care 
merită să fie felicitată pentru 
asemenea realizări.

■ Bine a făcut Editura pentru 
literatură că a tipărit în Biblio
teca pentru toți Ghepardul și o 
serie de alte nuvele și povestiri 
ale marelui scriitor italian. Giu
seppe Tomasi di Lampedusa me
rită o largă difuziune în mase. 
Și ar mai merita-o și alții.

■ Luna aceasta Editura Meri

diane ne oferă cîteva cărți demne 
de orice bibliotecă. Mai întîi, un 
mult așteptat album Brâncuși, cu 
o prefață de Geo Bogza, apoi un 
altul, în colecția „Maeștrii artei 
românești", Th. Aman, cu un stu
diu introductiv de Vasile Florea.

cartea 

în sfîrșit, un ghid al unor Mo 
numente din București (de c> 
nu și o listă sumară a tuturor 
alături ?) semnat de Fl. Georges 
cu, P. Cemavodeanu și Alex 
Cebuc. De asemenea trei Mic 
îndreptare de monumente istorice 
Mănăstirea Dealu (de Const. Bă 
lan), Mănăstirea Govora (de R 
Florescu) și Mănăstirea Cozia (d< 
M. Davidescu). Lor li se adaugă 
în colecția Monumentele patrie 
noastre, cartea lui N. Constanți 
nescu și G. Moisescu despn 
Curtea domnească din Tîrgoviște 
Utilitatea unor asemenea monogra 
fii nu mai trebuie demonstrată

DUMINICĂ 10 OCTOMBRIE. 
Programul fotbalistico-hipico-mu- 
zical cuprinde meciurile de fot
bal Dinamo-Crișul și Rapid-Dina- 
mo Pitești, transmisia unui con
curs de călărie de la Pardubice 
(R. S. Cehoslovacă) și cîteva re
prize muzicale în care „combat" 
Marina Voica, Aurelian Andre-

eseu. Trio Olimpic, formația Paul 
Ghențer b Sub titlul Melodii, 
melodii (ce ridică de fiecare dată 
întrebări) ne sînt anunțate cîteva 
nume binecunoscute din lumea 
dansului și a muzicii ușoare : 
Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Gi- 
că Petrescu, Margareta Pîslaru,

Marina Voicateleviziune

Elena Dacian, Luigi Ionescu și 
alții (21.00) B Teatru în studio, 
cu o premieră, Seară de toamnă, 
a fecundului dramaturg elvețian 
Fr. Durrenmatt (21.30)

LUNI 11 OCTOMBRIE. Cronica 
unui bufon, filmul cunoscutului 
regizor Ceh Karel Zeman („Inven
ția diabolică" și „Baronul Miin- 
chhausen") se prezintă aureolat 
de premiul Golden Gate Awards, 
obținut la San Francisco (20.40)

■ Cîțiva proaspeți laureați ai 
concursurilor de canto din Olanda 
și R.P. Ungară : Viorica Cortez- 
Guguianu, Ileana Cotrubaș, Pom
pei Hărăstășeanu, Vasile Marti- 
noiu, într-un recital vocal. îi 
vom asculta cu plăcere (22.10)

MIERCURI 13 OCTOMBRIE. 
Din nou teatru. De data aceasta, 
cunoscuta piesă Domnișoara Nasta- 
sia de G. M. Zamfirescu cu fiica 
dramaturgului (Raluca Zamfires
cu) în rolul titular și în regia 
lui Ion Cojar (20.00)

JOI 14 OCTOMBRIE. Copro
ducția franco-italiană Casa Ricor- 

di (Mastroianni, Paolo Stoppa, 
Micheline Presle ș.a.), un film 
despre care s-a spus tot ce era 
de spus atunci cînd a rulat pe 
ecranele „mari" (21.15)

VINERI 15 OCTOMBRIE. 30 
de minute cu actrița Eugenia 
Popovici (21.30) ■ O emisiune 
muzical-coregrafică despre care 
nu știm, deocamdată, decît ca se 
intitulează Muzică pentru toți. 
Oare ? (22.00)

SÎMBĂTĂ 16 OCTOMBRIE. 
Emisiunea teleenciclopedică cu 
virtuțile și (uneori) scăderile ei 
și-a cîșțigat dreptul la recoman
dare. Urmăriți-o, deci (20.00) 
H Comoara valorosului nostru pro
zator Ion Slavici în emisiunea 
„Maeștrii genului scurt", cu parti
ciparea unui mănunchi de apre- 
ciați actori : Matei Alexandru, 
Ninetta Guști, Grazziella Albini, 
Gina Patrichi, Petre Gheorghiu, 
Aurel Rogalschi și alții (21.00) 
■ Mult așteptata serie a Il-a din 
Sfîntul (21.50)

Muzeul Simu : Expoziția inter 
națională a copiilor și tineretulu 
școlar. între 3 și 12 ani : Triumfu 
vieții asupra didacticismului. într 
12 și 17 ani: triumful didacticismulu 
asupra vieții. Provizoriu însă : ce 
care se vor „specializa" în art; 
— creație sau contemplație — vo 
avea să se întoarcă la viață, si 
uite scheme gata făcute și fals; 
rigori.

Grădina Muzeului de numisma 
tică (Calea Victoriei) : Expoziții 
Spiru Săbiescu. O experiență d( 
hibridare între sculptură și arhi 
.tectură. în principiu, aliajul < 
fărîmicios : sculpturii nu-i prieștt 
funcționalitatea arhitecturii, arhi 
tectura n-are ce face cu libertă 
țile sculpturii.

*

plastica

■ Știm astăzi că fermecătorul 
„copil minune" din filmul „Pre
ludiul gloriei" este un artist au
tentic : ROBERTO BENZI, tînă- 
rul dirijor născut la Marsilia în 
anul 1937. îl putem asculta diri- 
jînd la București rar cîntata sim
fonie „Faust" de Liszt. (Filarmo-. 
nica „George Enescu" și corul de 
bărbați al Radioteleviziunii — 
dirijat de Carol Litvin. Solist : 
Ludovic Spiess.) în program și 
concertul pentru pian și orchestră 
de Grieg, cu Valentin Gheorghiu 
(sala Palatului, sîmbătă 9 și du
minică 10 octombrie.)

a Recital ION BUZEA la 12 oc
tombrie, în sala Mică a Palatului.

■ Reîntors din Polonia, dirijorul 
PAUL POPESCU ridică bagheta 
în sala Radioteleviziunii, joi 14 
octombrie. Un program de prime

muzica 

audiții, începînd cu Simfonia în 
sol major Kv. 318 de Mozart și 
continumd cu noutăți „absolute" 
pentru publicul nostru : Cantata 
pentru cor de femei și orchestră 
de Doru Popovici pe versuri de 
Ion Pillat și fascinanta suită pen
tru orchestră din opera „Lulu" 
de Alban Berg. Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii.

Roberto Renzi

■ Premiera românească a lunii 
octombrie : CARTIERUL VESE
LIEI. (Premiul pentru regie acor
dat regizorului Manole Marcus Ia 
festivalul de la Mamaia). Filmul 
face o incursiune în viața peri
feriei dintre cele două războaie 
mondiale, surprinzînd un episod 
din lupta uteciștilor. Scenariul : 
Ioan Grigorescu și Manole Mar
cus. în distribuție, actori consa- 
crați ca : Tanți Cocea, Toma 
Caragiu, liarion Ciobanu, C. Di
nulescu — dar și cîteva debu
turi : Maria Clara Sebbk, Vio
rica Farcaș, Adrian Moraru.

■ Interesantă, cu cîteva reîntîl- 
niri semnificative, ecranizarea 
unei piese a lui Tennessee Wil-

cinema 

liams, DULCEA PASĂRE A TI- 
NEREȚII, filmul regizorului ame
rican Richard Brooks. Paul New
man (din Cineva, acolo sus, mă 
iubește) și Geraldine Page (Vară 
și fum) în rolurile principale.

■ Din lupta de eliberare a po
porului vietnamez, 'un episod e- 
roic : AGENTUL DE LEGĂ
TURĂ ; eroul — un băiețaș cu
rajos, care înlesnește acțiunile de 
luptă ale partizanilor.

■ O recomandare din toată ini
ma, ținînd seama ’de specificul 
său : ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET. Aventuri, ur
măriri, ciocniri spectaculoase — 
și un maestru al genului : Jean 
Marais. Filmul lui Jean Charles 
Dudrumet are meritele unei pro
ducții spirituale, inteligente și de
osebit de antrenante.

■ Doua alte premiere într-o 
săptămînă : CEI MAI FRUMOȘI 
ANI, producție DEFA, prezentat 
și în spectacol de gală, și PÎNĂ

LA ORAȘ NU E DEPARTE, un 
nou film sovietic.

b Mîine se încheie cel de-ai 
XIX-Iea Congres al Asociației In
ternaționale a Filmului Științific 
(A.I.C.S.). Vreme de o săptămînă. 
169 de reprezentanți din 18 țări 
ale lumii s-au întîlnit la Bucu
rești într-un vast schimb de expe
riență. Au fost prezentate pe e- 
crane în zilele congresului 152 de 
filme, printre care amintim Foto
grafiile suprafeței lunare televi
zate de Ranger IX (S.U.A.), Uver
tura (Ungaria), Prietenul meu Max 
(România), Biologia păianjenilor 
(Anglia), Studiul limbajului la pă
sări (Belgia).

B Pe ecrane continuă să ruleze 
o serie de filme consacrate. Le 
rememorăm : CAMERA ÎN FOR
MĂ DE L ; A TRECUT O FE
MEIE ; LA ORA 5 DUPĂ-AMIA- 
ZĂ ; UN CARTOF, DOI CAR
TOFI ; CINEVA, ACOLO SUS, 
MĂ IUBEȘTE...

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



Min

Colecția laboratorului de ameliorare a griului cuprinde circa 2000 de soiuri.

Lanuri cu rînduri drepte de porumb și floarea-soarelui, sfeclă de zahăr pe tarlale în care frunzele 
au acoperit complet pământul. Alături sînt zeci și sute de parcele avînd etichete cu denumirile ex
periențelor.

Sîntem la Fundulea, pe terenurile Institutului de cercetări pentru cultura cerealelor și plantelor 
tehnice. In aceste zile pe cercetătorii de aici îi întîlnești pe cîmp, în marele laborator al naturii. Acolo 
ei urmăresc să creeze soiuri de plante agricole cu o producție mai mare decît cele cunoscute astăzi și să 
stabilească noi metode de lucrare a pămîntului, care să ducă la obținerea unor recolte sporite. Ei îți vor
besc cu pasiune despre realizările institutului în cei aproape zece ani de activitate. Multe din soiurile de 
grîu, porumb, floarea-soarelui sau alte plante agricole care se cultivă pe terenurile gospodăriilor de stat și 
cooperativelor agricole de producție din țara noastră, multe metode de lucrare a pămîntului întruchipează 
în ele trudă depusă în activitatea științifică de către cercetătorii de la Fundulea.

Este un lucru cunoscut că folosirea hibrizilor dubli de porumb a deschis mari perspective sporirii 
producției la această cultură. Dar specialiștii merg mai departe cu cercetările în acest domeniu și obțin 
noi realizări, care fac ca recoltele să sporească neîncetat.

(Continuare în pag. 6)
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Se determină greutatea hectolitrică a semințelor de porumb din 
hibridul dublu 311.

PORUMBUL CARE

O lucrare de seamă 
făcută în laboratorul 
de ameliorare a griu
lui : stabilirea valorii 
germinative a semin
țelor din noile soiuri 
de griu.

VA COACE MAI REPEDE

Ce noutăți ne aduce institutul, ce 
pot aștepta de la cercetători cei 
care lucrează pe ogoare? Să ve
dem ce se face în direcția amelio
rării porumbului, domeniu în care 
institutul de la Fundulea s-a făcut 
cunoscut pentru realizările sale. De 
altfel, e bine de reamintit că toc
mai datorită acestor realizări a 
fost posibilă generalizarea, în țara 
noastră, a hibrizilor de porumb, 
care se cultivă pe întreaga supra
față destinată acestei plante.

Am solicitat pe tov. Tiberiu Mu- 
reșan, directorul institutului, să ne 
facă cunoscute cîteva din realizările 
obținute în domeniul ameliorării 
porumbului și perspectivele de 
viitor.

— în legătură cu ameliorarea po
rumbului avem un program vast 
de cercetări prin care se urmărește 
obținerea unor hibrizi dubli mai 
timpurii decît cei aflați în cultură 
— ne-a spus tov. Mureșan. De ce 
se urmărește acest lucru ? Culti- 
vînd porumb cu o perioadă de ve
getație mai scurtă, există posibili
tatea de a scăpa de efectul negativ 
al secetei din vară. Au și fost obți
nuți primii hibrizi extratimpurii 
HD 97 și HD 98, care se înmulțesc 
în vederea producerii de sămînță.

Pe amelioratori îi preocupă și o 
altă problemă, tot atît de impor
tantă, și anume introducerea în 
producție a hibrizilor simpli 
de porumb. Metoda nu este 
nouă — ea a fost încercată cu 
mulți ani în urmă — însă neavînd 
eficiență economică în producerea 
de sămînță nu a fost extinsă. Noile 
linii cosangvinizate pe care le-am 
creat, avînd un potențial de pro
ducție ridicat, permit acum gene
ralizarea cultivării hibrizilor simpli. 
Noi am creat cîțiva asemenea hi
brizi, de la care am obținut, în 
cîmpurile experimentale și în con
diții de irigare, producții foarte 
mari de 23 000 kg la hectar. în ge
neral sînt superiori hibrizilor dubli 
în ce privește potențialul de pro
ducție depășindu-i, în cultura obiș
nuită, cu 10 la sută. Au în plus o 
serie de calități cum ar fi unifor
mitatea plantelor care ușurează re
coltarea mecanizată etc.

Urmărim, de asemenea, produce
rea tuturor hibrizilor pe bază de 
androsterilitate și restaurarea ca
racterelor. Lucrarea este în curs și 
va fi definitivată în anul vi
itor. Care este avantajul meto
dei? în primul rînd, la producerea 
de sămînță se elimină castrarea, 
adică tăierea spicelor (paniculelor), 
lucrare destul de costisitoare. Tot
odată, se obține o sămînță cu va
loare biologică ridicată, care contri
buie la sporirea recoltelor.

Nu pot fi trecute cu vederea 
unele probleme mai mici, dar care 
au o mare valoare practică. Urmă
rim ca noii hibrizi să aibă în boabe 
un procent mai ridicat de proteine 
și de grăsimi, să fie mai rezistenți 
la temperaturile scăzute, care se în- 
tîlnesc primăvara după însămîn- 
țare. Pentru sporirea recoltelor se 
fac încercări pentru a obține hi
brizi cu știuleți multipli, care să 
poată fi cultivați la o densitate 
mai mare de plante la hectar. Con-



sider că problemele abordate în do
meniul ameliorării porumbului și 
care sînt în curs de rezolvare, vor 
duce la sporirea producției la a- 
ceastă valoroasă plantă agricolă.

____________„PĂRINȚI" ALEȘI 
DINTRE 2 000 DE SOIURI

O dată cu venirea toamnei, la 
Fundulea, combinele au început să 
înainteze în lanurile de porumb. 
Din remorci, știuleții sînt descărcați 
la instalația de uscare. După ce boa
bele au fost desprinse de pe coceni 
sînt trecute prin instalația compli
cată de sortare și calibrare. Pe mă
rimi, ajung în saci care poartă bine
cunoscutele etichete cu inițialele 
HD. De aici vor porni spre gos
podăriile de stat și cooperativele 
agricole de producție.

Dacă recoltarea porumbului este 
în toi, griul — firesc — a fost strîns 
de mult și depozitat în magazii. Și, 
totuși, în cursul vizitei făcute Ia 
Fundulea se treiera grîu. într-unul 
din laboratoarele secției de amelio
rare se afla o batoză minusculă. Se 
treiera spic cu spic. Aici, fiecare 
bob prețuiește mult deoarece este 
vorba de noile soiuri pe care le 
creează cercetătorii. în loc de saci, 
la înmagazinarea griului se _ folo
seau mici pungi de hîrtie. Cum 
însă „dintr-un bob răsar o mie“, 
într-un viitor apropiat, din boa
bele, puține la număr, care acum 
sînt păstrate cu multă grijă, se va 
asigura sămînța pentru mii și zeci 
de mii de hectare. L-am sustras 
preocupărilor pe cercetătorul Ni
colae Eustațiu, pentru a ne vorbi 
despre ce este nou în ameliorarea 
griului.

— Scopul nostru — ne-a decla
rat dînsul — este crearea unor so
iuri noi de grîu, superioare celor 
aflate în cultură. în colecția noas
tră se află 2 000 soiuri de grîu. 
Cele care prezintă caractere inte
resante le folosim ca părinți pen
tru viitorii hibrizi în care se vor 
îmbina cele mai bune însușiri de 
la soiurile existente. După ce le 
verificăm în producție la stațiunile 
experimentale ale institutului și la 
centrele de încercare a soiurilor 
aparținînd Consiliului Superior al 
Agriculturii, le recomandăm să fie 
extinse în cultură. Soiul „Bucu
rești I“, creat la Fundulea și care 
prezintă însușiri de producție va
loroase, se cultivă deja pe supra
fețe întinse. Este un soi cu talie 
mijlocie, rezistent la boli și cădere, 
asigură o producție bună, iar cali
tățile de panificație sînt superioare. 
Avem o serie de linii de grîu care 
s-au dovedit foarte bune și în anii 
viitori, după ce experimentările vor 
fi încheiate, le vom da în pro
ducție.

O FLOAREA-SOARELUI MAI... 
GRASĂ

Am părăsit laboratorul de ame
liorare a griului și iată-ne în mij
locul cîmpului. într-un lan de 
floarea-soarelui se făcea recoltatul. 
Este un fel de a zice „lan“. în re
alitate erau sute de parcele, fiecare 
recoltîndu-se separat, iar sămînța 
era cîntărită „la gram". Explica
țiile asupra acestor experiențe 

le-am primit de la tov. Viorel 
Vrînceanu care se ocupă, de ani 
de zile, de ameliorarea florii- 
soarelui:

— Noi urmărim crearea unor so
iuri de floarea-soarelui cu un pro
cent redus de coji și care să aibă 
o cantitate mare de ulei în sîmburi. 
Avem deja rezultate bune. Soiul 
„Fundulea 70“ asigură o producție 
de semințe cu 8-10 la sută mai 
mare decît soiul VNIIMK, iar pro
centul de ulei este și el superior cu 
3-4 la sută. In câmpurile noastre 
experimentale, soiul F 70 a dat 
3 000-3 700 kg de semințe la hectar 
din care rezultă 1500-1900 litri 
ulei. Este o realizare bună, dar 
vrem să mergem mai departe. Deși 
nu este o muncă tocmai ușoară 
încercăm să obținem, ca la porumb, 
hibrizi de floarea-soarelui din linii 
cosangvinizate. Unii dintre ei sînt 
foarte productivi. Hibridul 24 a 
dat 4100 kg semințe la hectar cu 
un conținut de 50 la sută ulei. Me
toda încă nu s-a extins din cauza 
dificultăților în producerea de să- 
mînță hibridă. Prin crearea de linii 
androsterile vom rezolva și această 
problemă și astfel floarea-soarelui 
va ajunge să dea recolte din ce în 
ce mai mari.

CE, CUM Șl ÎN CE CONDIȚII 
IRIGĂM

în cîmp îți atrage atenția un 
lucru deosebit. Lîngă tarlalele 
unde porumbul se recolta, erau al
tele unde boabele dădeau în copt. 
De la toy. N. Hulpoi, șeful secției 
de agrotehnică, am aflat că întîrzie- 
rea în vegetație se datorește fap
tului că acest porumb a fost se
mănat după culturi care s-au re
coltat în vară și că s-a cultivat în 
condiții de irigare. Este un aspect 
nou în domeniul culturilor irigate 
și de aceea am solicitat pe tov. 
N. Hulpoi să ne vorbească mai pe 
larg despre această problemă.

— Nu este plantă căreia să nu-i 
placă apa. Dar irigarea trebuie 
făcută la acele culturi care asigură 
obținerea unor producții mari, 
adică să aibă un efect economic 
maxim. Iată de ce preocuparea 
noastră este de a pune la îndemîna 
unităților agricole socialiste o me
todă care să facă rentabilă irigarea 
culturilor, iar sporurile de recoltă 
să acopere investițiile mari care se 
fac pentru amenajări. Una din a- 
ceste metode este cultivarea pe a- 
celași teren a două plante în cursul 
unui an, astfel ca pămîntul să ră- 
mînă acoperit tot timpul. După 
culturile de toamnă care se recol
tează la începutul verii: orz, 
grîu etc. se însămînțează porumb 
timpuriu, fasole soia, mei și chiar 
floarea-soarelui. Avînd asigurată 
apa în pămînt, plantele se dezvoltă 
și ajung să dea producții mari. 
Avantajele econojnice sînt multiple. 
Decît să cultivi pe un teren ame
najat pentru irigații numai porumb, 
care dă circa 8 000 kg la hectar, 
mai bine să se însămînțeze două 
culturi. Grîul de toamnă, în con
diții de irigare, dă ușor o produc
ție de 4 000 kg la hectar, iar po
rumbul care urmează, pe același 
teren, asigură, de asemenea, 4 000 
kg la hectar. Este ușor de închipuit 
ce va însemna aplicarea acestei 

măsuri pentru cele 400 000 ha teren 
care se amenajează pentru irigat 
pînă în 1970.

*

Colindînd întinsele cîmpuri expe
rimentale ale Institutului de cerce
tări pentru cultura cerealelor și 
plantelor tehnice de la Fundulea 
faci cunoștință și cu alte preocu
pări ale cercetătorilor. Rezultatele? 
Este suficient să amintim numai 
crearea poliploizilor la sfecla de 
zahăr, care depășește producția 
soiurilor existente cu 12-14 la 
sută, noile soiuri de orz și lu- 
cemă, o serie de rezultate care dau 
putința ca îngrășămintele chimice 
să fie aplicate cu eficiență econo
mică maximă. Interesante sînt și 

Elitele de floarea-soarelui care s-ou dovedit 
mai productive și care asigură obținerea unei 
cantități mai mari de ulei sînt alese cu atenție.

rezultatele privind combaterea pe 
cale chimică a buruienilor, care 
înlocuiește în parte prășitul, o se
rie de metode de combatere a dău
nătorilor plantelor agricole.

Deși relativ tânăr, institutul de 
la Fundulea are mari realizări. 
De aci se răspîndesc în întreaga 
țară nu numai cantități uriașe de 
sămînță hibridă de porumb ci și 
noi cunoștințe agrotehnice.

De bună seamă că cercetătorii de 
la Fundulea nu se vor opri aci. 
Așa cum subliniază Documentele 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român este 
necesar ca eforturile oamenilor de 
știință agricolă să se îndrepte și 
mai mult spre crearea și introdu
cerea în producție a unor noi so
iuri și hibrizi mai productivi și 
de calitate superioară, adaptați 
condițiilor de climă și sol din țara 
noastră. în același timp o cerință 
importantă a cercetărilor trebuie 
s-o constituie legătura mai strînsă 
cu unitățile de producție. în felul 
acesta agricultura României socia
liste se va ridica pe o treaptă și 
mai înaltă.

I. HERȚEG 
Fotografii de Gh. AMUZA



Omagiu Iul Alecsandri
Primul gong al acestei stagiuni a 

bătut — precum știe toată lumea — 
anunțînd ridicarea cortinei primei 
noastre scene. In inaugurare a fost 
oferit spectacolul omagial „Alecsan- 
dri" — prezent în continuare pe 
afișierul teatrului cu matinee arhi
pline — dragostea publicului fața 
de ctitorul teatrului românesc de
pășind momentul festiv.

Versurile familiare tuturor — de
prinse din anii claselor primare — 
au căpătat, auzite din gura unor 
actori mult iubiți, o aură solemnă 
dar și înduioșătoare. „Cfaticelul" cu 
imensa lui popularitate nu și-a pier
dut de fel înțepăturile — Sandu 
Napoilă și Paraponisitul smulgîndu- 
ne nu numai un zîmbet. Iar Barbu 
Lăutarul, „simbol multiplu, depozitar 
al tezaurului de poezie anonimă, de 
doine și cîntece vitejești" — cum 
spune Șerban Cioculescu — e a- 
plaudat de noile generații care vin 
mereu la teatru, simțind nevoia fi
rească să-i vadă ticluirile, să-i audă 
dulcea alcătuire de cuvinte, ade
verind cuvintele bardului ce-a scris 
în urmă cu 100 de ani : „Iar dacă 
am reușit a crea unele tipuri ca
racteristice și a desemna unele schi
țe din viața noastră socială, acele 
figuri și tablouri vor interesa poate 
în viitor pe oamenii ce vor avea 
curiozitatea de a studia și cunoaște 
trecutul".

Spectacolul omagial a reunit, sub 
bagheta artistului poporului Sică 
Alexandrescu, toate vîrstele actori
cești ale Naționalului bucureștean. 
Reputați actori și profesori ca G. 
Calboreanu, Marcel Anghelescu, Gr. 
Vasiliu-Birlic, Eugenia Popovici, Iri
na Răchițeanu-Șirianu, ca și elevii 
lor Gh. Popovici-Poenaru, Cozma 
Brașoveanu, G. Cozeriei, Draga Ol- 
teanu, Ilinca Tomoroveanu au 
demonstrat cît de viu arde flacăra 
tradiției progresiste, cît de puternică 
în diversitatea mijloacelor de ex
presie este școala actorilor noștri.

Iubit de toate generațiile
Artistul poporului George Calbo

reanu interpretează, pentru a doua 
oară în decurs de 40 de ani, rolul 
titular în drama istorică „Vlaicu 
Vodă" a lui Al. Davila, reprezen
tată în această stagiune pe scena 
Naționalului bucureștean. Acest 
Vlaicu, lucid și neînduplecat în dem
nitatea sa, neliniștit pentru soarta 
țării și pasionat să lupte pentru ne- 
atîrnarea și viitorul ei, este o crea
ție majoră, gîndită și compusă pe 
adinei coordonate dramatice. „Vlaicu 
Vodă" este un spectacol instructiv 
și absolut necesar unui repertoriu 
al Naționalului. „Capodoperă a lite
raturii românești", cum o caracte
riza G. Călinescu — binecunoscută 
iarăși de pe băncile școlii — citită 
și știută pe dinafară, emoționează 
prin chemarea patriotică, prin pate
tismul sentimentului. Spectatorii de 
toate vîrstele, cei care au văzut 
piesa cu ani în urmă — păstrind în 
amintire vocile și chipurile unor ac
tori renumiți ca Nottara sau Mano- 
lescu — ca și cei care aud textul 
pentru prima oară, stat deopotrivă 
de înefatați de sonoritățile versului 
ca și de portretele psihologice ale 
unui ev mediu răscolit de patimi 
politice. Din numeroasele personaje 
se desprind fa prim-plan Vlaicu și 
celebra Doamna Clara. Duelînd cu 
G. Calboreanu, faina Răchițeanu- 
Șirianu are prestanța, răceala, somp
tuozitatea dramei romantice. Și, 

după cum presa a remarcat în una
nimitate, știința regizorală a lui Sică 
Alexandrescu a dat o dimensiune nouă 
textului, insistfad mai ales pe ana
liza psihologică a personajelor. In 
orice caz, aceasta a fost o inten
ție evidentă — limpede marcată prin 
mișcare și costum (mai puțin poate 
prin decor), chiar dacă nu toți inter- 
preții și-au adus un aport cuvenit 
fa acest meritoriu efort de înnoire 
(rostirea defectuoasă a versurilor su
pără nu o dată).

Un om e lăsat să moară...
„Vedere de pe pod — puternică 

dramă psihologică scrisă de Arthur 
Miller fa 1955 — inaugurează fa 
această stagiune ciclul unor opere 
reprezentative, majore, din drama
turgia contemporană universală. Pie
sa reprezentată este a doua versiune 
a unui act — ta versuri albe — 
rescris și transformat mai tîrziu. In 
„Introducere ta teatru" Arthur 
Miller scria: „In forma primitivă 
l-am conceput pe Eddie ca pe o 
figură extraordinară, o realitate în- 
spăimtatătoare. Prin urmare, el pă
rea un fel de varitate biologică 
anormală — și într-o anumită mă
sură o figură respingătoare, greu 
de admis în specia umană. Trans- 
formînd piesa, îmi apărea tot mai 
limpede că, ta ciuda dezgustului 
pe care îl suscită Eddie și compor
tarea sa, adesea îngrozitoare, acest 
om exprimă aspectul uimitor al indi
vidului ce se sacrifică în numele 
concepțiilor sale despre dreptate, 
demnitate și justiție — oricît de 
greșite ar fi ele. Transformtad piesa, , 
am putut depăși studiul omului — 
ca fenomen — pentru a mă pre
ocupa de țelurile sale — ele înșile 
subiecte dramatice".

Oricare din piesele acestui mare 
dramaturg al zilelor noastre, obse
dat de neliniștile și frământările o- 
mului contemporan, sondînd reacțiile 
diverse ale acestuia ta raport cu el 
însuși, cu ceilalți, cu societatea — 
stîmește un interes legitim din par
tea publicului. „Teatrul — scria 
Miller — îl face sau trebuie să-1 
facă pe om mai uman, adică mai 
puțin singur". De aceea contactul 
cu piesele sale iscă un sentiment 
tulburător ce persistă, cerînd clari
ficări, răspunsuri nu numai din 
partea spectatorilor, dar în primul 
rind din partea oamenilor de teatru.

Distribuția spectacolului cu „Ve
dere de pe pod" e prestigioasă și 
chiar neașteptată. In rolurile prin
cipale : Marcel Anghelescu (Eddie 
Carbone), Tanți Cocea (Beatrice), 
Florin Piersic (Rodolfo), și tânăra 
debutantă ta teatru, Irina Gărdescu 
(Catherine). Sub conducerea regizo
rală — din nou — a lui Sică Ale
xandrescu, ei relevă în primul 
rind umanitatea fiecărui erou, a- 
păsînd asupra dreptului la fericire 
propriu omului.

Și chiar dacă peisajul uman ce se 
agită în decorul metalic al lui Ion 
Oroveanu nu sugerează întru totul 
lumea docurilor new yorkeze — și 
pasiunile tragice stârnite fatr-un uni
vers mizer și sufocant — strigătul 
disperat al lui Eddie Carbone ră
mâne ta memoria noastră. E reproșul 
unui om pe care o lume indiferentă 
îl lasă să moară.

Un interviu fulgeri
în ajunul premierei piesei „Tezaurul lui 

Justinian** (de AL Voitin), i-am surprins 
în holul teatrului — ieșind de fa o 

ultimă repetiție — pe Mihai Berechet, 
regizoral spectacolului, și pe actrița Silvia 
Dumitrescu-Timică. Rezultatul întîlnirii — 
un interviu fulger.

— La a cîta colaborare scenică cu dra
maturgia lui AL Voitin vă aflați ?

M.B. — La a treia, ți totuși la o primă 
întilnire : căci Tezaurul lui Justinian este 
o comedie. Așadar, alti eu cît și autorul 
debutăm.

O întrebare de circumstanță, dar obli
gatorie :

— Cum ați conceput spectacolul ?
M. B. — Comic / Restrînsa distribuție cu

prinde „capete de afiș" ale genului, tineri 
și virstnici — Birlic, Silvia Dumitrescu- 
Timică, Dem. Radulescu, Coca Andro- 
nescu, Mihai Fotino. Piesa ne-a prilejuit 
zilnice exerciții pe toate registrele hoho
tului de ris. Să sperăm că spectacolul le 
va confirma.

— Care a fost principala țintă a ata
cului satiric ?

SERI Dl 
la NATIONS

M. B. — Parazitismul, huzurul. Piesa, 
și în consecință spectacolul, înfierează 
mentalitatea acelora care-și închipuie că 
la umbra unui prestigiu mai . mult sau 
mai puțin real acumulat de alții își 
pot desfășura pofta de ciștig, pot mane
vra mijloace bănești.

— Și scenic cum ați realizat aceasta ?
M. B. — Cadrul imaginai de scenogra

ful Gh. Bedros sugerează circul familiei 
Justinian, „circ" temeinic situat pe spi
narea decedatului: locul de joc are o 
absurditate voită, ca și conturul persona
jelor. Deformarea lor grotescă ajută la o 
înfierare expresivă. Actorii intră în scenă 
făt^nd tumbe, exerciții la trapez, la bară, 
și totul ia proporții demente, fantasma
gorice, proprii unui univers absurd.

— Ce vă place mai mult în spectaco
lul dv. ?

M. B. — Ritmul, culoarea și îndrăzneala. 
— în ce constă aceasta îndrăzneală ?
M. B. — în parodierea unor stiluri de



pectacole la modă azi, pe scenele buca- 
eștene, care, după părerea mea, au 
început să obosească publicul. Lor le-am 
rimis cîteva săgeți agreabile.

— Are aceasta vreo legatară cu piesa ?
M. B. — Desigur, nu. Totuși, pe cana

vaua situațiilor satirice și pe momentele 
ie farsă cred că ne-am putut permite 
isemenea broderii comice, care, fără sa se 
integreze acțiunii, nu-i dăunează.

Ne-am adresat m continuare Silviei Du- 
mitrescu-Timică :

— Care este ultimul dv. rol jucat pe 
scena Naționalului ?

S.D.T. — Clotilda din „Adam șl Ev^.
M. B. — Și Vecina din „Domnișoara 

^astasia — adaugă prompt regizorul 
Aceste ultime doua roluri •— mai bine 
spus figurații — m-au hotării s-o despart 
pe Silvia Dumitrescu-Timică de cairin- 
ele și barișurile purtate pe scena Na
ționalului și să-i dau un costum „co
chet.

Irezistibila Cleo (Silvia Dumitrescu-Timică) fi cu
ceritorul Fentapolis (Gr. Vasiliu-Birlic) în comedia 
lui Al. Voitin.

Final din „Vedere de pe pod". Martorii dramei asistă neputincioși la 
prăbușirea lui Eddie Catbone.

— Intr-adevăr, nu v-am mai văzut demult 
interpreted un rol inedit ca modalitate 
tipologică...

®" ““ Probabil din comoditatea regi
zorilor, obișnuiți uneori să treacă cu ve
derea actori mai puțin revendicativi.

— Dar cum publicul e mai fidel fata 
de actori deeît unii regizori, spectatorii 
se vor bucura mult de reapariția dv. în 
scenă !

M. B. — De astă dată și regizorul, 
căci Siloia Dumitrescu-Timică are știința 
de a face din roluri mici mari prezențe. 
Acum nu e vorba de un rol mic. Dim
potrivă. Am apreciat și sper că și spec
tatorii o vor face, supunerea actriței la 
solicitarea unui ritm, a unei mișcări con
tinue, efortul fizic fiind însoțit și de o 
înnoire* a mijloacelor comice.

Am întrebat pe interlocutorii mei despre 
proiectele lor. Răspunsul Silviei Dumi
trescu-Timică e simplu :

— în funcție de regizor și desigur de 
repertoriu l

Al lui Berechet e mai precis -și mai 
concret :

— Lucrez la piesa Euridice de Anouilh. 
Deocamdată nu vreau să vorbesc despre 
interpreți, ci doar să spun un cuvînt 
despre pictorul scenograf. E vorba de 
George Wackewitch, cunoscutul decorator 
francez, colaboratorul lui Renă Claire la

fdmul Serbările galante și deocamdată 
numai în această calitate cunoscut la noi. 
EI este la ora actuală unul dintre cei mal 
cunoscuți pictori scenografi, semnînd sce
nografia pe mari scene ale lumii.

— Jar acum, și pentru spectacolul dv. 
dm București, adăugăm noi.

. ®- Nu e vorba de mine — inter
vine modest regizorul — ci de prețioasa 
colaborare a Teatrului Național „l. L. Ca- 
ragiale“ cu C. Wackewitch la această 
frumoasă piesă a hd Anouilh, pe care, 
după cum ne-a mărturisit decoratorul, îs 
evocă tinerețea sa.

Mira IOSIF

COPERTA 
NOASTRĂ

TEATRU
l BUCURESTEAN liinca TOMOROVEANU |f Ion 

CAR AMITRU ta spectacolul Tea
trului Național bucurețtean, ce 
piesa .Vlaicu Vodă* (sflnqa). 
Ileana MEDESCU fl Const. 
RAUTKI In piesa Iul Euqen 
Ionescu .Scaunele* (Teatrul 
.C I. Nottaro").

Fotografii de Ion Han ane!



Un chip nebănuit, încărcat de tristețe, așa cum ar fi apărut într-o scenă din filmul rămas neterminat 
„Trebuie să dăruiești ceva" (sus). Și iată binecunoscutul zîmbet plin de farmec al lui Marilyn (jos).

Mhn
na fost 
agenda

O apariție fugară — trei cu
vinte, un zîmbet — aceasta a 
fost prima noastră cunoștință cu 
Marilyn Monroe, în „Totul de
spre Eva". Dar, pe atunci, cînd 
a acceptat să facă figurație în 
filmul lui Manckiewicz, actrița 
nu era încă adevărata Marilyn 
Monroe. Am întîlnit-o apoi, din 
păcate după un timp îndeajuns 
de lung, în două filme în care 
se poate vorbi de Marilyn: 
„Șapte ani de căsnicie" și „U- 
nora le place jazul". In sfîrșit, 
o vom cunoaște mai bine din 
filmul ei biografic pe care aș
teptăm să-1 vedem nu peste 
prea multă vreme. Spun în 
sfîrșit, fiindcă era de mult 
timpul ca să aibă locul pe ca- 
re-1 merită pe ecranele noastre, 
poate chiar în dauna altor ve
dete străine pe care le-am răs
fățat pe nedrept (să nu se su
pere admiratorii Sarei Montiel). 
Pentru că Marilyn nu a fost 
numai vedeta nr. 1 a Hollywood- 
ului; cea pe care presa de 
scandal a numit-o de atîtea ori 
„cea mai frumoasă blondă din 
lume", „simbolul strălucit al 
farmecului feminin", „zeița dra
gostei din era nucleară" a fost, 
mai întîi de orice, actriță. Prin 
ce a reușit Norma Jane Baker 
(adevăratul nume al artistei, 
născută la 1 iunie 1926, în Los 
Angeles), modesta muncitoare



iintr-o fabrică de aviație, să 
iea peste cap lumea vedetelor 
lollywoodiene. să impună un 
;en anume de actriță de corne
lie ? O putem spune din capul 
ocului : Marilyn Monroe a de- 
renit artistă nu atît prin ceea 
:e i-a dat Hollywoodul care s-a 
străduit s-o plăsmuiască după 
tiparele star-systemului, ci prin 
felul cum a izbutit ea să se înde- 
sărteze de fabrica-mamă. Lansată 
după 1945, cînd se simțea nevoia 
schimbării tipului de vedetă (lu
nea se săturase de vampa mai 
nult sau mai puțin excentrică), 
Marilyn Monroe trebuia să în- 
:ruchipeze — după dorința u- 
rora, pînă la nesfîrșit — pe 
fata de viață, simplă, nesofis- 
ticată, fără multe întortocheri 
sufletești. Dar, după cîteva ro- 
ișoare azi uitate, în filme și 
sie uitate, „Scudda Hoo ! Scudda 
Hay“, „Fetele din cor“, Marilyn 
incepe să covîrșească ecranul 
:u un farmec de neimitat, far- 
necul florilor ciudate ce răsar 
ntre pietrele caldarîmului ; așa 
i apărut în primul ei film 
demn de luat în seamă „Jun
gla de asfalt" realizat în 1950 
ie John Huston: amestec de 
sîmbet și tristețe, de bucurie 
ie a trăi și, în același timp, și 
lîngă acestea, sentimentul lipsei 
ie apărare în fața unor rău- 
;ăți și urîciuni abia întrezărite. 
Contururile acestea se vor con
solida în filmele următoare: 
.Niagara", „Cum să te căsă- 
;orești cu un milionar", „Băr
bații preferă blondele", „Stația 
ie autobuz", „Prințul și dansa- 
;oarea“, „Șapte ani de căsni- 
ne“, „Unora le place jazul", în 
sare Marilyn, actrița de corne
lie modernă, nu smulge hohote 
ie rîs, ci te pune pe gînduri, 
shiar în mijlocul situațiilor ce
lor mai comice. Poate că aici 
se află miezul personalității 
sale emoționante ; personajele ei 
poartă o tristețe ascunsă, nu 
tristețea marilor drame care 
zdruncină sufletele, ci aceea a 
ființelor simple, dornice de fe
ricire, mai degrabă de o a- 
nume liniște și mulțumire, de 
o fericire simplă, dacă se poate 
spune așa, omenească; nu se 
feresc . să-i spună acestei feri
ciri liniște, mulțumire. Dar 
neștiind unde și cum s-o afle, 
se trezesc într-o bună zi sin
gure. Aceasta a fost soarta și a 
fetei blonde din „Șapte ani de 
căsnicie", și a cîntăreței alcoo
lice Sugar Cane din „Unora le 
place jazul" (filmele lui Billy 
Wilder, văzute la noi). Cred că 
nimeni nu a simțit că se to
pește de rîs văzînd-o pe blonda 
(din „Șapte ani...“) care-și căuta 
cu naivitate un colț răcoros în 
apartamentul vecinului ; dar 
cred că puțini au fost aceia 
care să nu se emoționeze de 
strădaniile ei, fie ele cît de 
naive, de a-și cîștiga un prie
ten. După cum, în mijlocul co
micului burlesc din celălalt 
film, surîsul lui Sugar Cane ne 
făcea să nu uităm că viața este 
altceva decît ceea ce s-ar putea 
înțelege dintr-un lanț neîntre
rupt de chiote.

Dar multiplicarea la infinit a 
aceluiași tip, fie el și fermecă
tor, a sfîrșit prin a o nemulțumi 
pe actriță ; s-a dovedit încă o 
dată că celebritatea, gloria, 
vîlva, banii, frumusețea nu pot 
umple, decît pînă la un punct, 
viața unei artiste adevărate, a 
unui om: „Totul este minunat 
— spunea ea — lumea îmi dă 
atenție, dar toate astea mi se 

pare că se întîmplă altcuiva, 
unei persoane de lîngă mine. 
Simt, aud totul, dar nu sînt eu 
cea adevărată..." „...Pentru mine 
celebritatea a fost o experiență, 
dar nu viața mea". „...Iată ceea 
ce este mai grav : un simbol te 
transformă într-un lucru și mie, 
pur și simplu, mi-e silă să fiu 
un lucru?

De aceea, în ultimii ani, ac
trița jinduia după personaje tot 
mai complexe, își dorea p altă 
împlinire a forței sale actori
cești ; în timp ce urma cursu
rile de teatru ale lui Lee 
Strasberg (directorul lui Ac
tor’s Studio) și-a exprimat nă
zuința de a interpreta cîndva 
roluri în piese de Cehov și Do
stoevski. Prilej de ironie la 
Hollywood : „Miss Monroe vrea 
să joace în «Frații Karama
zov»". Hollywoodul nu a înțe
les-o, nu i-a înțeles teama de a 
mai apărea mereu în același gen 
de filme și, în această măsură, 
nu este străin de gestul ei tra
gic, sinuciderea. De altfel, se 
pare că producătorii voiau de 
acum altceva, o altă noutate, 
căci „fete frumoase se nasc în 
fiecare zi“, iar Marilyn Monroe 
trecuse de 30 de ani. Pentru o 
luptă îndrăzneață, artista nu a 
avut puteri pe măsura visului. 
A plecat lăsînd deschis un sin
gur ochi de fereastră — filmul 
„Neadaptații" (1960), realizat 
după un scenariu al fostului ei 
soț, Arthur Miller — prin care, 
privind, puteam ghici ceea ce 
i-ar fi fost drag să devină.

întrebarea „de _ce „S-a. omorît 
Marilyn Monroe" a dezlănțuit 
destulă orgie publicistică. Nu 
știu dacă gazetarii, refuzînd azi, 
refuzînd mîine să dea răspun
suri măcar la două-trei din ne- 
sfîrșitele întrebări pe care și le 
pun oamenii despre viața artiș
tilor, vor face să sărăcească 
cîndva mica curiozitate umană, 
dar cred că sînt momente și 
sînt ființe de care e mai res
pectuos să ne aducem aminte 
fără prea multe caiete de în
semnări și creioane ascuțite. 
Marilyn Monroe a fost una din 
aceste ființe.

Magda MIHÂIIESCU

MĂRTURII ■ MĂRTURII
In filmele-document care s~au realizai după moartea actriței și-au spus 

cuvîntul multe personalități ale lumii artistice. Reproducem mărturiile 
cîtorva :

Regizorul JOHN HUSTON. j,întîmplarea a făcut să fiu regizorul primului mare 
film al Marilynei Monroe, ca și al ultimului... La moartea sa, lumea aștepta să i se 
dezvăluie cine știe ce lucruri, dar a aflat de fapt niște adevăruri tulburătoare : că 

es^e cru^a» ca nu 3111 decît prea târziu zbuciumul unei ființe omenești
și că nu totdeauna este suficient curajul.

Dacă forța sufletului s-ar măsura prin sentimentul de teamă, atunci trebuie să 
recunoaștem că îndrăzneala Marilynei a fost într-adevăr mare...

...Oamenii îi spuneau simplu : Marilyn, ca și cum ar fi cunoscut-o bine — și 
poate o cunoșteau. In spatele grotescului «simbol al feminității», ieșit din fabricile 
de frumusețe ale Hollywoodului, publicul recunoștea un chip uman..."

LEE STRASBERG, directorul școlii Actor’s Studio. „Pentru unii Marilyn Monroe 
era o legendă. Iar eu nu știu să descriu un mit și o legendă. Nu așa am cunoscut-o 
pe Marilyn, ființa aceea caldă, impulsivă și timidă, sensibilă în teama ei de a nu 
fi cumva așa cum se cuvine... Marilyn a visat totdeauna să devină artistă în ade
văratul sens al cuvîntului, a trăit cu acest vis care era rațiunea ei de a fi. Cu tot 
succesul, nu a fost mulțumită de ea însăși".

YVES MONTAND, partener în filmul „Miliardarul". „Nu m-am întrebat niciodată 
dacă a fost o actriță mare sau mijlocie. Era o personalitate autentică, în fața căreia 
trebuia să te înclini... A fost o ființă care făcea să strălucească toate dimensiunile 
obișnuite atribuite în general vedetelor de cinema... în aparență era puternică, cu 
amîndouă picioarele pe pămînt, dar sub acest echilibru permanent era sfîșiată de 
neliniște... I se părea că nu trece drept o adevărată artistă în ochii compatrioților 
ei... îndoiala aceasta mi se pare mie ar fi fost adevărata drama a vieții ei".

JOE HYAMS de la „New York Herald Tribune". „Marilyn Monroe și-a exprimat 
dorința de a-mi acorda o întrevedere, cu condiția de a reda cu scrupuloasă exac
titate întreaga discuție. Nu puteam refuza o asemenea ocazie de a obține un mate
rial de senzație, așa că am promis și acum sîntem nevoiți să-1 dăm publicității, 
întrevederea a avut Ioc la restaurantul-bar «Pygmalion» de pe Second Avenue din 
New York. Miss Monroe a început prin a declara că intenționa să-mi pună dînsa 

- întrebări și anume din două categorii : personale și nepersonale, începînd firește cu 
cele personale.

— Sînteți daltonist ? — întrebă ea.
— Nu — răspund eu.
Miss Monroe scotocește în poșetă și scoate o tăietură de ziar. E un articol de 

al meu.
— Cum se face atunci că descrieți casa mea ca fiind tapetată cu roșu, cînd 

e de fapt galbenă? — întreabă ea.
Fără să mai aștepte vreo scuză (de altfel nu aveam nici una), miss Monroe mai 

caută prin geantă și-mi pune sub ochi altă tăietură de ziar.
— Considerați că un asemenea titlu e... cinstit ?
Era titlul unui articol al meu care suna: «Așteptând-o pe Marilyn... Ca de 

obicei !» Am încercat să-i explic că titlul nu e niciodată pus de autorul articolului.
— Atunci de ce ați scris că am întârziat cu? două ore, cînd știți că am venit la 

ora stabilită ? — întreabă miss Monroe, arătând un pasaj din articolul incriminat. 
Aici prezentați lucrurile cu totul altfel decît s-au petrecut în realitate. De ce ? Cu 
ce a devenit mai bun articolul dumneavoastră dacă ați răstălmăcit adevărul ? Vă 
întreb nu numai din curiozitate, ci pentru propria mea informare : mă interesează 
profesiunea de gazetar... Și acum vreau să vă pun o serie de întrebări nepersonale : 
Sînteți căsătorit, divorțat sau și una și alta ?

— Asta mi se pare o întrebare cam prea personală — remarc eu.
— Să-mi fie cu iertare — zice miss Monroe —- dar procedez întocmai cum am 

învățat de la oameni ca dumneavoastră care mi-au luat interviuri Dar dacă vreți, 
am să vă pun o altă întrebare nepersonală : Care vă este religia ? Care-i religia 
soției dumneavoastră ? E aceeași cu a dumneavoastră ? După ce rit v-ați căsătorit 
și care pe cine a convertit la propria sa religie ?

— Dar aici sînt o duzină de întrebări, nu una — mă plîng eu. Și apoi treburile 
astea mă privesc personal.

— Mă rog, atunci îmi puteți da răspunsul în scris sau pe bandă de magnetofon 
— spuse bliss Monroe cu un zîmbet.

Am refuzat să răspund la întrebările acestea, așa că miss Monroe a trecut la 
altă întrebare «nepersonală» :

— N-ați vrea să treceți să lucrați la redacția altui ziar din New York ?
Nici un comentariu, eschivez eu# încurcat.
în cele din urmă, miss Monroe mi-a mărturisit că totul fusese o glumă, dar 

că asemenea întrebări i-au fost puse și i se pun într-funa.
— Am găsit necesar ca un om ca dumneata, care dă tonul în această profe

siune, să cunoască și ceea ce se petrece de cealaltă parte a baricadei.
— Dar mai este o întrebare «nepersonală» pe care ați neglijat să mi-o puneți, 

— observ eu.
— O, n-am uitat! — răspunde miss Monroe. Dar mi-am dat seama de la 

prima vedere că nu sînteți..? gravidă..." *
(Din MOTION PICTURE, aprilie 1958)

ALĂTURI DE ALTE MARI FIGURI ALE CINEMATOGRAFIEI

S?; >ga sus : în filmul „Prințul și dansatoarea" i-a fost partener Laurence 
Olivier.

Stînga jos : cu Yves Montand în „Miliardarul".

Dreapta jos : o amintire din timpul realizării „Neadaptaților", în 1960 ; 
la stînga actriței, un alt mare actor dispărut, Clark GaMe. în rîndul 
de sus, în mijloc, scriitorul Arthur Miller, pe atunci soțul ei.



da Fclician MARCEAU (Frants) 
Ilustrația da Eugen MIHĂESCU

Trebuie să precizez mai întîi că în 
epoca aceea aveam o pisică. Mă mutasem 
tocmai la etajul al cincilea dintr-o casă 
de pe cheiul Grands-Augustins, o casă 
bătrînească de trei sute de ani, fără 
ascensor, cu zidurile roase, cu instalațiile 
tehnice aparente și cu scările tăiate ca și 
puntea unei vechi corăbii.

Ca toate pisicile și a mea era aven
turoasa. Nu m-a mirat, deci, s-o zăresc 
într-o zi, pe un balcon vecin, vreau să 
spun pe un balcon al unui apartament 
vecin. Ca să ajungă acolo, a trebuit să 
facă un salt destul de frumos în aer. 
Acum nu mai voia, și era explicabil, să 
facă acest salt în sens invers. Nu-mi ră- 
mînea altceva de făcut decît sa mă duc 
să sun la vecinul meu de palier. Ceea 
ce am și făcut.

A venit să-mi deschidă... să spunem, 
zău așa, o doamnă. Da, o doamnă. în 
orice caz, o persoană de sex invers și, 
în mod vizibil, de o anumită vîrstă. Sînt 
unele împrejurări în viață cînd cuvintele 
șovăie o clipă și bat din aripi înainte de 
a se fixa asupra obiectului pe care pre
tind să-l definească. Cuvîntul doamnă 
evocă ceva liniștit, cotidian, rezonabil. 
Vecina mea avea de ce să te surprindă. 
Fața ei era frumoasă, purtînd chiar pe
cetea unei oarecare noblețe, trăsăturile-i 
erau mari, fruntea înaltă, nasul ascuțit 
ca o sabie și curbat deasupra gurii cu 
buzele disprețuitoare. Totul puțin cam 
prea fardat. Albul de pe obraji, roșul de 
pe pomeți, albastrul de pe pleoape, auriul 
de pe gene, toate acestea ar fi părut 
destul de obișnuite, dacă fiecare din 
aceste culori n-ar fi dat impresia că au 
fost aplicate acolo ca și cum doamna 
și-ar fi spus : e nevoie de alb, de al
bastru, de roșu ? Prea bine, să le punem. 
Și le-a pus cam prea mult»

Inveșmîntarea era și ea neobișnuită: 
purta un fel de halat larg, din lame, 
decolorat, plin de pete și foarte destră
mat. Pe acest halat se detașa un colier 
enorm, avînd la capăt un fel de meda
lion din fier forjat, de mărimea unei 
farfurioare, evocînd în mod curios un 
idol mexican și în același timp un por
tar de minister. Pe cap purta o băsmă- 
luță de culoare roșie aprinsă combinată 
cu verde turcoaz. Revenindu-mi din ui
mire, i-am explicat scopul vizitei mele. 
Fără să trădeze nici stupoare, nici emoție, 
cu fața perfect impasibilă, doamna mă 
pofti să străbat un coridor îngust, mă 
introduse într-o cameră și-mi arătă ușa 
balconului. Am deschis-o, mi-am luat 
pisica și am mulțumit.

— Sînteți noul yecîn ? — întrebă ea.

Sub pleoapele ei mari, mărite 
mult de stratul de fard albastru । 
acoperea, ea avea o privire pătruns 
care părea că judecă nu numai c 
ci și trecutul și viitorul meu, 
care am fost odată, bătrînui ca 
deveni.

— Sînt încântată să vă cunosc - 
ea. Sper că o să fim buni vecii 
numesc Princesse. Doamna Princess 
rios nume, nu-i așa ?

Am protestat :
— Dar nu. De Ioc. Dimpotrivă, 

nume foarte... foarte evocator.
Ea îmi aruncă o nouă priv:
— Nu-i aș® ? —> spuse ea cu nu 

interes decît ar fi trebuit să stî 
vorbele mele. Ședeți. Da, da. In 
plăcere.

Deodată, mi-am dat seama de 
nare. în muzeal din vila Borghea 
Roma, exista o statuetă ecvestră 
Ludovic al XIV-lea. Regele Soare 
tânăr de tot. Are exact profilul 
indian din tribul Siux. Doamna Ps 
avea același profil și emana aceeași 
tuozitate disprețuitoare și crudă, 
du-mă să șed, avea aerai că-mi 
cinste deosebită. Eu mă supusei.

— Serviți ceva ? Ceai ? Coniac ?
O notă din inflexiunea glasului i 

făcut să optez pentru coniac. Vi 
just. Felul cum doamna Princess 
golit paharul dovedea că nu era < 
dușmanca acestui produs din Cha 
După ce a aruncat o privire asup 
harului meu, aflat aproape intact, 
umplu încă unul, cu o naturale 
care i-o invidiam. Am profitat de 
interludiu ca să arunc o privire în 
meu. Ne aflam într-un fel de 
încărcat și nu prea îngrijit, în care 
de mobilă destul de frumoase se 
cinau cu bibelouri îngrozitoare. Pe 
din pereți zării o serie de gravor 
mi s-au părut vechi. Depunîndu-ml 
cui (care, beat de aer, îmi adormi 
genunchi), m-am sculat ca să le < 
nez. Erau din acele gravuri că» 
se spun sedițioase, datînd din i 
Terorii, reprezentând urne, stele și 
plângătoare, desenate în așa fel < 
albul lor, poți regăsi profilurile lu 
dovic al XVI-Iea, al Mariei-Antoan 
al Delfinului,

— Frumoase exemplare — spuse
— Sînt amintiri de familie — răs 

d-na Princesse.
Surprins de gravitatea vocii ei, k 

torsei. Dar, învîrtindu-și visătoare 
rațul între degete, cu privirea pu 
în depărtări, d-na Princesse părea < 
se gândește la nimic deosebit

Apoi, ca și cum s-ar fi trezit 
tr-un vis :

— Pot să vă întreb ceva ?
— Vă rog.
Avea și © voce frumoasă. O 

sinceră, plină, care dădea cuvintele 
treaga lor greutate.

— E o curiozitate — relua ea 
vrea să știu... Din toți regii noșts 
care îl preferați ?

— Din toți regii noștri ?
Eram luat pe neașteptate. O 

m-am gîndit să răspund: Ludov 
X-lea. Dar în cele din urmă, r 
dat seama că în această privință a 
o părere și am spus :

— Ludovic al XVHI-lea.
dow

n



is Princess® întoarse brusc capul» 
Ssșiț, ceva i-a zdruncinat impasi- 
tea.
Ludovic al XVHI-lea ? — spuse ea 
destul de vădită oroare. Ornași care 

iertat lui Foushâ ?
am tocmai să mă lansez într-un 
s despre datoria pe care o au une- 
egii de a trece peste ranchiunele 
sînd... „Țn** 1 — auzii soneria de

ia Princess© mă privi cu cehii ei

E cineva — spuse ea sobru.
las...

3ar nu, reluă ea sculîndu-se. Mai 
eți puțin. Ludovic al XVHI-lea I 
interesant...

duse Ia ușă. De unde eram, stind 
doare In fața gravurilor, zăream pa- 
. Pe acest palier se afla un bărbat 
> beretă-baseă»
doamna Princesse ? — spuse el.
Eu sînt
Kh ! — exclama bărbatul. Păru să 
eze o clipă, apoi : vin din partea 
mlui.
Poftiți înăuntru — spuse d-na Prin-

-u plăcere—replică bărbatul.
îndu-se după d-na Princesse, el 
în salon. își păstrase bereta pe 

Zărindu-mă, făcu o foarte corectă 
are a bustului. Socotea probabil că 
i făcea parte integrantă din per- 

lui sau că constituia o piesă din 
ma corporației sale, care, judecind 
aparențe, trebuie să fi avut legă- 
CU instalațiile.
ată despre ce-i vorba — zise el. 
Etă-mea e însărcinată.
felicitările mele — spuse d-na Prin-

batul părea confuz.
3, n-aveți pentru ce.
8a da, ba da! Gîndiți-vă ! Un 

frumos...
Tocmai — spuse bărbatul, ca și cum 
descoperit uri element de care să 

zațe. Tocmai. Brutarul mi-a spus 
iv. puteți prevedea sexul.
Exact — spuse d-na Princesse. 
atunci aș vrea să știu... 
^eni dintr-o dată îngrijorat.
E în luna a șasea. E de ajuns ? 
3e ajuns. Aveți o fotografie a de- 
»arei,?
% cui ?
& soției dv.
L, da 1 — spuse bărbatul. Brutarul 
prevenit.
luă portofelul de unde scoase o 

rafie.
frumoasă femeie î — spuse d-na 
îsse, dar pe un ton lipsit cu totul 
onvingere.
>atul cu beretă păru iarăși confuz.
>tiți, e foarte retușată.
ii făcu mie cu ochiul, vrînd parcă 
spunăca în epoca noastră fotografii 
niște șmecheri. Intre timp, d-na 
ase puse fotografia pe un gheri- 
apoi, dîndu-se înapoi cu un pas, 

lă la cîteva pase vag magnetice, 
ăind o invocare neinteligibilă. Bărba- 

urmărea cu o privire neliniștită.
•puneți ! Cel puțin n-o să-i facă 

D-na Princesse nerăspunzînd, el 
toarse spre mine: în situația ei... 
sat i-am făcut un gest cu mina, 
idu-1 să tacă. Mărturisesc că eram 
at de spectacol. Acolo, în penumbra 
o dată cu asfințitul te învăluie în- 
cu încetul, d-na Princesse căpătase 

dată maiestuozitate. Ai fi spus că 
preoteasă, o vestală. O clipă, oprin- 

— Țlne-o bine I l-am auzit pe tă
ticul spuntnd că e grozavă capra da
că o stropești bine cu must...

— Aș vrea un chil de must pen
tru acasă I

— Aveți sticlă sau il beți aici l

du-se din mormăit, ea se aplecă deasu
pra fotografiei, o cercetă cu multă aten
ție, suflă peste ea, o șterse eu cotul, 
apoi, cu ochii spre cer, se reculese.

— Văd — spuse ea în sfîrșit. Văd 
foarte bine.

— Așadar ? — spuse bărbatul foarte 
ațîțaL Ce-o să fie ?

—- Mai întâi dați-mi două mii de franci 
— spuse d-na Princesse. Dar franci noi, 
vă rog.

Era evident ca pretenția aceasta îl ne
mulțumea pe omul cu beretă».

— Pardon... — spuse el.
— Ei bine f — continuă d-na Prin

cesse. Nu vă închipuiți c-am să vă dau 
consultația fără să fiu plătită. Ax fi prea 
simplu.

Am tresărit. într-o clipită, noblețea 
d-nei Princesse pierise. Glasul ei căpătase 
un ton ordinar, în același timp vesel și 
aspru. Acolo, în penumbră, ea nu mai 
evoca un cult, ci nu știu ce trafic 
murdar.

— Ei ? Ce mai stați ? Puteți pleca...
Și sublinie cuvintele cu gestul, cu 

mina pe cotul celuilalt braț.
— E drept — spuse omul.
întinse două bancnote. Apoi, cu un 

gest, vru parcă să le rețină.
— Dar... Cel puțin e sigură ?
— Ce ?
— Previziunea dv. ?
— A, nu ! — spuse d-na Princesse in- 

dicînd palma mîinii. Te rog să iei notă, 
eu nu-ți spun că-i sigur. Altcineva n-ar 
ezita. Dar eu nu-s un șarlatan. în acest 
domeniu, știința n-a ajuns încă la certi
tudinea absolută.

— Atunci ? — făcu omul. Să presupu
nem că nu-i exact...

— Ei bine ?».
— Vă dau două mii de franci și ră- 

mîn cu buzele umflate. N-am nici o ga
ranție.

— A, pardon ? Aveți una, și încă din
tre cele mai bune : în caz de greșeală, 
vă vor fi restituiți banii.

— Restituiți ? — strigă aproape omul 
cu beretă.

— Firește. Am să vă dau o chitanță. 
Indic numele dv., sexul copilului. Dacă 
m-am înșelat, veniți din nou să mă ve
deți și va rambursez.

— Două mii de franci ?
— în mod integral. Nu reținem nimic 

pentru cheltuielile noastre de birou.
Omul cu bereta părea transportat de 

fericire. De asemenea și eu. O clipă, 
trebuie să recunosc, îmi mirosise a escro
cherie.

— Atunci — continuă omul — totu-i 
cinstit.

— Cred și eu că-i cinstit. Unde vă 
credeți ? Ne aflăm într-o casă de sticlă. 
Operăm cinstit. La lumina zilei.

Rostind cuvin tul cinstit, d-na Prin
cesse, cu un gest neglijent hiă cele două 
bancnote, apoi întinzînd fotografia :

— Ei bine, o să fie...
Luă din nou fotografia ; păru că ve

rifică un ultim amănunt.
— Da, da, așa-i... Va fi băiat.
— Nu zău ? — făcu omul.
— Așa cum îți spun.
— Tocmai un băiat îmi doream și eu.
— Se-ntîmplă — spuse d-na Princesse 

care, nu știu de unde, scoase un car
tonaș.

— Domnul ?
— Marin — spuse bărbatul. Marin 

Jules.
D-na Princesse scrise repede numele 

pe carton...
— Uite — spus© ea — totdeauna e bine 

sa scrii. Asta evită reclamațiile.

De încîntai ce era, omul se împie
dicase în covor și plecă. D-na Princesse 
se duse să închidă ușa și se întoarse*

— Ah, doamnă 1 — spusei eu. Dar e 
extraordinar 1 N-am văzut niciodată așa 
ceva 1 De ce nu mi-ați spus dinainte.? 
De unde aveți dând acesta ?

— O, așa — spuse ea. în degetele 
mele. Puțin coniac ?

— Cu plăcere. Mulțumesc.
de astă dată ea își goli dintr-o dată

— Dar... îmi dați voie să vă întreb 
ceva ?

— Vă rog.
— pe ce cereți doar două mii de 

franci ? O informație atit de prețioasă 
face mai mult.

— Am încercat — spuse ea, așezîndu-se 
din nou. Dar n-a mers. La cinci mii, 
ai de-a face cu altă clientelă. Care te 
cicălește. Care vrea să-i spui lucruri 
precise... să-i oferi certitudinea.

— Și aici nu e ?
D-na Princesse avu expresia unei fe

mei a cărei cinste e bănuită.
— M-ați auzit, nu ? Pe client l-am 

prevenit.
— De acord. Dar, în sfîrșit, cît e de 

mare procentajul erorilor ? Vreau să 
spun : cîte șanse există ca previziunile 
dv. sa fie juste ?

— Cîte șanse ? Ah, dar asta-i ușor 
de calculat : 50 la sută .

— Cum așa : 50 la sută ? Nu mai 
multe ?

Nu. M-am informat. în general s© 
nasc tot atîtea fete cît și băieți.

îmi spunea toate acestea cu glas li
niștit. Eu devenisem visător.

— Doamnă ! — am exclamat eu. Tre- 
ome să-nțeleg de aci că previziunile dv, 
le faceți la voia întimplării ?

— Dar, bineînțeles. Am spus-o doar, 
nu smt o impostoare.

— Și fotografia ? Frazele magnetice ?
Oh, asta-i numai ața, ca să impre- 

sion^. Așa-s fâcuți oamenii. Au nevoie 
de floricele.

— ° ,cliPâ 1 — am spus eu, zăpăcit 
cu totul. Îmi dați voie ? Nu vreau si 
mai pomenesc aci de imoralitatea lucru
lui, dar, drept să vă spun, nu văd care-i 
interesul. In mod normal, afară de un 
noroc sau un ghinion special, din doi 
clienți, o dată cîșligați și o dată pier- 
aețs*

— în mod normal, da.
— Dar atunci totul e zero. E o operație 

gratuită.
— Domnule — spuse d-na Princesse cu 

o expresie de milă, în timp ce-și turna 
încă un pahar cu coniac, nu știu nici eu 
al cîtelea — e adevărat 1 Nu cîștig 
decît o dată din două. Dar atunci chad 
nu cîștig, ce pierd ? Vrei să-mi spui ?

— O să mă scuzați dar nu sînt tare în 
matematică. Cu privirea rătăcită, am 
făcut un calcul mintal. Așa-i ? Dumnea
voastră nu pierdeți niciodktă.

— Păi vezi ? — spuse ea cu un gest, 
, care voia să sublinieze evidența-

— Știți să nu-i de loc prost ?
— Evident că nu-i prost Mi-am dat 

de multă vreme seama de asta. Apoi, 
doctorală : e o operație pe care tre
buie s-o privești în ansamblu.

Penumbra ne învăluia acum complet. 
D-na Princesse se scula. Aprinse o 
lampă. Bunul-simț îmi reveni.

— Nu — spusei eu. Nu-i de loc prost.
Dar e o escrocherie 1

De sub lampa, cu chipul ei scăldat 
într-un fel de nedumerire, d-na Prin
cesse mă privi.

— Escrocherie ? Apoi adaugâ, cu glas 
mirat: credeți chiar ? Intr-adevăr ? !

Traducere de Paul B. MARIAH

CARNET DE SCRIITOR

TINERI, 
FIȚI FRUMOȘII

d» Eugen FRUNZĂ

Tinerețea, știm bine, e cît se 
poate de frumoasă. Mă refer mi nu
mai la exuberanța vîrstei, la elanul 
și la visurile ce o însoțesc, dar și la 
portretul ei fizic. îmi face pur și sim
plu plăcere să privesc un chip tînăr, 
puternic, luminos, cu părul fraged, cu 
dinții albi, cu pasul elastic. E ca și 
cînd aș privi dincolo de mine, in dul
cea grădină a viitorului.

Dar» vai, ce urîtă mi se pare tine
rețea care nu știe să-și respecte pro
priul chip 1 Cînd o privesc astfel, 
batjocorită prin ea însăși, mă simt 
rușinat.

Asist, de pildă, la o scenă ale că
rei personaje sînt un inginer chimist, 
soția sa — funcționară — și fiul lor, 
elev în ultima clasă a școlii gene
rale. Băiatul, fără o prealabilă în
cuviințare a părinților, a lipsit de 
acasă pină după miezul nopții. In 
sfîrșit, își face apariția.

— Un de-ai fost ?
— Am jucat.
— Nu te gîndești că mîine ai 

școală I... Ce-aî jucat î
— Bridge I N-am voie î Habar nu 

aveți ce-i aia să trăiești modem I Eu 
nu-s înapoiat și boșorog I

Părinții se roșesc la față umiliți. 
Sînt oameni la locul lor, harnici, bine 
văzuți, în plină putere de muncă ; 
n-au atins nici 45 de ani. Își iubesc 
pătimaș copilul și, tocmai de aceea, 
încearcă să-i abată din drumul unei 
vieți ușuratice, de la preocupări ne
potrivite. ÎI îndeamnă la distracții u- 
tile, cum ar fi teatrul, sportul. I-au 
cumpărat și un aparat fotografic. îi 
îmbogățesc sistematic discoteca. Și 
iată răspunsul : „înapoiați, boșorogi I*

Mă uit lung la tînărul acesta con
gestionat. Mă uit și nu-mi vine a 
crede. 11 știam frumos, cu trăsături 
regulate, cu ochii mari și limpezi. 
Dintr-o dată chipul său îmi apare ra
dical schimbat. S-a schimonosit, s-a 
urițit. îmi întorc privirile de la o 
frumusețe ultragiată.

Și altă dată, în strada mea, o scenă 
mută : pentru a suta oară revăd un 
tînăr subțiratic, mlădios, cu ochii ușor 
jucăuși, cu părul căzut pe o sprin
ceană. Pentru a suta oară circulă pe 
lingă mine, voit nepăsător, ca și cînd 
nu i-ar trece prin cap că i-am strins 
cindva mina la ușa mea, că l-am pof
tit să șadă pe scaup șj că mi-am pier
dut două ceasuri cu dînsuL Venise 
pe cînd era elev. Astăzi, probabil, e 
student. Venise cu niște încercări 
de-ale sale poetice. Mă rugase să le 
citesc și să-i dau anume sfaturi. Le-am 
citit și l-am sfătuit chiar mult peste 
măsura talentului său. La plecare i-am 
strîns încă o dată mina și l-am în
demnat să persevereze. De atunci nu 
mă mai cunoaște.

Iată-1 cum trece, pentru a suta 
oară, fără să schițeze un gest de sa
lut. Intre timp a crescut, a început 
să se radă săptăminal, dar — cu sau 
fără barbă — obrazul său a rămas 
de aceeași grosime. Iar eu îl privesc 
și regret. Nu pentru că un biet salut 
m-ar face cumva mai fericit — doamne 
păzește 1 — ci pentru că tinerețea sa 
mi se pare veștejită. Chipul său și-a 
pierdut frumusețea.

Vreau să se înțeleagă un lucru sim
plu : a-ți respecta și păstra propria 
tinerețe, presupune, între altele, res- 
pec’iil pentru vîrsta, experiența, și 
chiar bunul-simț agonisii jwîs ani de 
niște oameni mai puțin tineri, ce-i 
drept, dar îndeobște mai responsabili 
în iața vieții.



V. DUMITRU — Suceava



EXTREMUL ORIENT sau 
EXTREMUL OCCIDENT ?

HOTE DE CĂLĂTORIE 
DIH JAPONIA

de Al. ȘIPERCO

Noul Tokio răsărind din haosul celui vechi.

Cele cîteva săptămîni petrecute în Japonia s-au dovedit cu totul insuficiente pentru 
a-mi permite să afirm că am reușit să cunosc tara măcar sub aspectele ei esențiale. Am 
părăsit Japonia cu constatarea că principala piedică în calea celor ce ar dori să-i înțeleagă 
realitățile o constituie imaginile-clișee pe care muiți dintre noi, europenii, ie purtăm în minte.

Poate nici o țară n-a apărut, în decursul istoriei, în ochii contemporanilor, sub aspecte 
atît de diferite, de contradictorii, ca japonia.

„Imperiul soarelui răsare" învăluit în nimbul legendei originii sale divine; țara exotică a 
războinicilor samurai, a gheișelor, a crizantemelor, a ceremoniilor ceaiului șl a cumplitului „ha- 
rachiri", transformîndu-se surprinzător de repede într-un stat capitalist evoluat care a 
inundat lumea cu imitatii ale produselor americane și europene la preț de dumping. Apoi, me
tamorfozat într-una din cele mai teribile mașini de război din Istoria omenirii, semănînd groa
ză șl munți de cadavre pe întreg întinsul Pacificului. Și iarăși furnicarul pașnic al unul po
por harnic, priceput, clădind cu aplicație șl măiestrie o economie de prim rang, în cadrul 
unei societăți aparent pe deplin „occldentalizate".

(Continuare în pag. 16)



CARE ESTE TOTUȘI ADEVĂRATUL 
CHIP AL JAPONIEI 1

PRIMELE IMPRESII- 
PRIMELE CONTRASTE

Călătorul — după ce străbate 
uriașul arc de cerc al țărilor slab 
dezvoltate, populate de mulțimi 
subalimentate, din sudul asiatic — 
aterizînd pe aeroportul „Haneda" 
al capitalei Japoniei, se simte parcă 
revenit la locul său de îmbarcare, 
într-una din marile capitale euro
pene.

Păienjenișul pistelor de aterizare, 
imensa clădire a aeroportului ul
tramodern, șuvoiul necontenit al 
călătorilor și bagajelor sortate elec
tronic, polițiști înzestrați cu posturi 
de emisie și recepție ascunse în 
căști dirijînd puhoiul de mașini ce 
gonește pe autostradă înspre centru, 
trecând pe deasupra acoperișurilor 
clădirilor, luîndu-se la întrecere cu 
primul monorai din lume. Ginza 
— înecată în feeria de neon pe 
lingă care Broadwayul și Picca- 
dily Circus ar păli — oglindește 
în vitrinele celor mai luxoase ma
gazine universale din lume, tala
zuri umane, hoteluri imense cu aer 
condiționat, cu personal dirijat prin 
radio și restaurant cu pereți de 
sticlă, rotindu-se în jurul axei sale 
ca să desfășoare în fața ochilor 
clienților întreaga panoramă a imen
sității urbane cu 12 000 000 de lo
cuitori care se numește Tokio... 
„Extremul Orient sau Extremul Oc
cident ?“ — se întreabă vizitatorul.

„Cel mai mare și mai urît oraș 
din lume" — afirmă unii. Luat în 
ansamblu, orașul e intr-adevăr urît, 
dezvoltat haotic și subordonat nece
sităților utilitare, stringente, ale re
clădirii după distrugerile războiului. 
Aprecierea este însă prea generală 
în măsura în care nu poate fi vor
ba de un Tokio unitar, ci de nu
meroase și foarte diferite entități 
urbane fonnînd împreună uriașul 
conglomerat al metropolei. Există un 
Tokio vechi, imens labirint de uli
cioare cu căsuțe mici, atît de în
ghesuite încât suprafața acoperișu
rilor lor reprezintă jumătate din su
prafața terenului. Căsuțele sînt de 
lemn nu pentru că ar rezista mai 
bine cutremurelor, cum s-a creat le
genda — dimpotrivă, ele cad cu 
ușurință pradă focului care însoțeș
te întotdeauna marile cataclisme — 
ci fiindcă lemnul este materialul 
de construcție cel mai ieftin, într-o 
țară de munți împăduriți. Străzile 
n-au nume, casele nu au numere 
sau le capătă în ordinea construi
rii lor. O adresă în Tokio sună cam 
așa : „Domnul... care stă într-o casă 
cu acoperiș verde pe strada care 
are în colț o drogherie din apro
pierea postului de poliție cutare". 
Invitațiile pe care le primeam, ca 
și reclamele comerciale, erau înso
țite de un mic plan al zonei res
pective a orașului, o săgeată in- 
dicînd adresa. Nu întâmplător gu
rile rele spuneau pe vremuri că 
Tokio a fost lăsat special să se dez
volte în acest fel, ca să descura
jeze orice invadator care ar fi în
cercat să-l ocupe. Acest Tokio vechi 
a ajuns însă în deceniile din urmă 
pe pragul sufocării în propria sa 
imensitate încâlcită. După marile 
distrugeri cauzate de bombarda
mente, orașul a început să fie re
construit pe temeiul unui oarecare 
plan, dar marele pas în schimbarea 
fizionomiei sale l-a marcat abia pre
gătirea în vederea Jocurilor Olim
pice. Considerate un mare eveni
ment național, ele au servit drept 
pretext pentru investiții uriașe, de 
peste 3 miliarde de dolari, în noi 
artere de circulație și construcții e- 
dilitare care au dat un chip nou 
capitalei Japoniei.
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Uriașele autostrăzi, în bună parte 
înălțate pe piloni sau ascunse în 
tuneluri, întretăindu-se în curbe sa
vante, împreună cu buildingurile 
construite în module elastice, cu 
fundații literalmente plutind în 
blocuri imense de beton — ceea 
ce le-a permis să spargă plafonul 
celor 33 de metri impus pînă acum, 
de teama cutremurelor, de arhitec- 
ții orașului — dau azi pe alocuri 
capitalei Japoniei un aer de peisaj 
de anticipație științifică, de oraș al 
viitorului.

Mai este însă și un alt Tokio, 
cel al marilor parcuri; Ueno, Ko
mazawa, Meiji, Sjinjuku, al palatu
lui imperial, cu liniștea lor, cu pei
sajul copiat parcă din vechile stam
pe japoneze — pajiști înverzite, pini 
japonezi cu sâuete caracteristice, 
lacuri cu pești exotici, podețe ar
cuite, felinare de piatră și colțuri 
încîntătoare în care pot fi văzute 
genurile clasice de grădini japoneze 
— de arbori, de apă și de piatră, 
după elementul oare joacă rolul do
minant în alcătuirea lor. Apoi Tokio 
cartierelor vesele ; Akasakâ," Asaku- 
să, cu străduțele lor înguste, aco
perite cu adevărate bolți de lumini 
de neon, deasupra cărora plutesc 
baloane colorate și plesnesc artifi
cii, tixite de cinematografe, baruri, 
cafenele, localuri cu „Pachinco" — 
aparate de joc al căror număr tre
ce, se pare, de 100 000 — și de 
curioase „localuri de pescuit" în 
care clienților li se oferă prilejul să 
prindă pește cu undița în mici ba
zine amenajate direct în sală.

Dacă ținem seama de faptul că 
„în vecinătate" înseamnă în Tokio 
un sfert de oră de mers cu mașina, 
„aproape" înseamnă jumătate de 
oră, iar „cam departe" — peste un 
ceas cu automobilul, e limpede că 
orice apreciere generalizatoare asu
pra capitalei japoneze nu poate fi 
decât artificială.

„Mai sîntem încă în Tokio ?“ — 
întrebam din cînd în când, în timp 
ce mașina gonea pe autostrada care 
a spart în linie dreaptă oceanul de 
căsuțe din sudul orașului, trecând 
de-a lungul nesfirșitelor fabrici, du- 
blînd ciclopica construcție a mono- 
raiului pe stîlpi. „E încă Tokio", 
mi se răspundea. Apoi, trecând după 
un ceas și ceva peste un râuleț cu 
ambele maluri străjuite de blocuri, 
aud : „Am trecut în Kawasaki". Alt 
ceas, și întrezărind la capătul stră
zilor traversate siluetele unor ma
carale uriașe, întreb: „Tot Kawa
saki ?“ „Nu! — mi se răspunde — 
Yokohama!“. Aperi Fujisawa, Hirat
suka... Pînă în preajma marelui lac 
vulcanic Hakone din apropierea 
Fuji Yamei — unul din cele mai 
minunate colturi ale Japoniei, atît 
de bogată în locuri pitorești — 
am trecut, practic, orintr-o singură 
mare aglomerare urbană.

In afara extremului nord, a insu
lei Hokkaido, tot restul Japoniei 
arată astfel. Densitatea populației 
pe cele 16% din suprafața țării re
prezentate de terenuri cultivabile 
și relativ plane, atinge 1600 locui
tori pe kilometru pătrat, fiind, de 
departe, cea mai ridicată din lume. 
Pe vremuri, geopoîiticâeniî japonezi 
aflați în slujba vechiului regim mi
litarist demonstrau imposibilitatea 
supraviețuirii națiunii în aceste con
diții și puneau poporul în fața di
lemei expansiunii militare sau a 
sufocării. Dilema s-a dovedit falsă. 
Deși populația a crescut între timp, 
nivelul ei de trai este azi mai înalt 
decât în anii antebelici, iar din 
punct de vedere al volumului pro
ducției industriale Japonia se situ
ează pe al 5-lea loc în lume.

.FENOMENUL JAPONEZ-
Factorii care stau la baza a ceea 

ce în Occident s-a obișnuit, la un 

moment dat, să fie numit „feno
menul japonez" sînt foarte com
plecși. Dintre aceștia fac parte re
înnoirea capacității industriale dis
truse în timpul războiului cu utilaj 
ultramodern, cheltuielile militare în
că restrinse, salariile de 2-3 ori mai 
scăzute în comparație cu standar
dul țărilor capitaliste dezvoltate din 
Occident, concentrarea producției în 
concemuri uriașe renăscute cu spri
jinul marilor monopoluri americane, 
existența unei mari rezerve de for
ță de muncă ușor de calificat într-o 
țară cu învățămînt de bază obliga
toriu de 9 ani și cu peste 1900000 
de studenți.

Lipsită practic de materii prime, 
industria japoneză este în primul 
rind o industrie prelucrătoare. Cali
tatea produselor japoneze, mai ales 
în domeniul electronicii, opticii, ma
șinilor de precizie, construcției de 
vapoare, le face imbatabile pe piața 
mondială. Am întîlnit magnetofoane 
„Sony" și „National" în Frankfurt 
pe Main, patria „Grundig“-ului, și 
la Amsterdam, patria „Phillips“-ului, 
concurindu-le pe acestea din 
urmă cu succes, cu toate taxele 
vamale mari la care sînt supuse. 
Televizoare în culori se exportă în 
Statele Unite, motocicletele „Hon
da" câștigă majoritatea trofeelor Ia 
concursurile internaționale, cele mai 
mari petroliere sînt cele provenite 
de pe șantierele navale japoneze, si
tuate, din punct de vedere al to
najului total construit, pe primul 
loc în lume.

Prieteni japonezi mi-au mijlocit 
vizitarea cîtorva din principalele în
treprinderi. Am văzut șantierul na
val de la Yokohama, în care se con
struiau petroliere de 132 000 tone, 
fabricile constructoare de mașini a- 
le concernului Hitaki, fabrica de 
ceasuri Seyko și altele. Nicăieri dis
ciplina, hărnicia, abilitatea caracte
ristică lucrătorului japonez nu mi-au 
apărut mai pregnante decât în in
dustria electronică, optică și a apa
ratelor de precizie. Drept exemplu 
tipic poate servi secția de electro
nică a marilor întreprinderi „Tos
hiba". Mi s-au făcut aid demon
strații cu uriașe mașini de calcul — 
care mi-au răspuns în câteva secun
de în ce zi va cădea 29 februarie 
a anului 2464 — orga de lumini 
electronică, analizatorul de lumină, 
capabil să disceamă 100 000 000 de 
nuanțe de culoare, banda de mon
tare a televizoarelor (720000 bucăți 
anual, din care 120 000 în culori). 
Mi s-au arătat lasere găurind lame 
de oțel, am vizitat uriașe secții de 
fabricare a semiconductorilor, cu o 
producție de 96000000 de tranzis- 
tori și 24000000 di<5de anual. Cu
rățenie și ordine desăvîrșită, aer 
condiționat, lumină potrivită. Dege
tele de finețe proverbială ale tine
relor japoneze care lucrau la ban
dă mînuiau cu o abilitate desăvir- 
șită unelte de cea mai mare pre
cizie. De altfel, ca să-ți dai seama 
de stilul de muncă al japonezilor, 
e de ajuns să vezi ridieîndu-se o 
construcție oarecare. Nimic din mur
dăria, molozul, rămășițele risipite 
în jur caracteristice îndeobște șan
tierelor. Blocurile se ridică pe stră
zile principale literalmente fără 
să-ți dai seama. Se lucrează noap
tea când circulația e redusă, șan- 
tierul este ascuns privirii pînă sus 
de tot de prelate uriașe; totul se 
execută în interior, rapid, curat.

Nu e ușor de înțeles cum se îm
bină această tehnică avansată cu 
anumite aspecte ale relațiilor de 
producție axând rădăcini încă în 
feudalism.

Paternalismul se manifestă încă 
destul de puternic chiar în marile 
întreprinderi. Muncitorul primește 
o bună parte din câștig sub forma



P* o stradă din Tokio.

de gratificatii, depinzând de bună
voința patronului, este uzuală creș
terea retribuției după vechimea sa
lariatului în întreprindere etc. Ti
nerele fete pe care le-am văzut 
lucrând la bandă sînt angajate la 
o virată fragedă și, de regulă, pără
sesc munca pe l a 25 de ani cînd 
— vorba unui maistru care ne-a 
călăuzit — „degetele lor își pierd 
agilitatea”. O mare parte din ele 
stau în cămine, primind în mină 
doar o parte din salariu, restul de- 
punîndu-se ca „dotă" în vederea 
căsătoriei.

Deși sindicatele japoneze sînt 
printre cele mai bine organizate și 
mai combative din lumea capitalis
tă, ele nu cuprind decât 7 din cele 
24 milioane salariați. Binecunoscu
tele „ofensive muncitorești" de pri
măvară și toamnă își spun cuvîntul 
și, dacă avem în vedere costul relativ 
moderat al obiectelor de primă ne
cesitate, s-ar putea considera că pu
terea reală de cumpărare a mun
citorului japonez din marile uzine 
se apropie azi de aceea a italia
nului.

Majoritatea muncitorilor continuă 
să lucreze însă în micile întreprin
deri, multe din ele „familiare", pa
tronul folosind forța de muncă a 
rudelor. Aici exploatarea este neîn
grădită în nici un fel, salariile re- 
prezentînd pînă la 50% din cele ale 
muncitorilor din marea industrie.

.PRINCIPIUL BICICLETEI* 
ÎN ECONOMIE

Azi, după 20 de ani de dezvolta
re într-un ritm care o situa pe pri
mul plan printre marile țări ca
pitaliste, economia Japoniei cunoaș
te o criză gravă. Depinzînd de cre
dite care reprezintă 85% din acti
vul marilor societăți (numai dato
riile către băncile americane se ri
dică la 6 miliarde dolari), econo
mia japoneză a continuat să se dez
volte pe „principiul bicicletei". Ea 
trebuia să avanseze în ritm rapid 
ca să mențină încrederea în vitali
tatea ei și să obțină neîncetat noi 
credite. In momentul cînd acest 
ritm încetinește, creditele seacă și 
economia începe să se clatine — 
pe bicicletă nu se poate sta în loc! 
— ori este tocmai ceea ce se în
tâmplă în ultimele luni.

Valul de falimente nu mai lo
vește ca în trecut micile firme care 
sucombă în lupta cu marile mono
poluri, ci monopolurile înșiși. După 
prăbușirea neașteptată a societății 
„Sanyo", a doua producătoare de 
oțeluri speciale din Japonia, lăsând 
pe drumuri 3 500 muncitori și 
137 000 000 dolari datorii neacope
rite, a urmat societatea de asigurări 
„lamaichi", cu 120 000 000 dolari 
daitorii. Aceste prăbușiri au avut ca 
rezultat o adevărată panică la bursa 
din Tokio, valorile japoneze scă- 
zînd cu 15% de la începutul anu
lui, iar indicele de producție cobo
rând în același răstimp cu 4% față 
de anul trecut. Soluții, deocamdată, 
nu se întrevăd...

BICIVILIZAJlt

Japonia a exercitat dintotdeauna 
o adevărată fascinație asupra călă
torilor, atât în perioada primelor na
vigatori portughezi care au eșuat pe 
țărmurile ei în 1542, cât și în aceea 
4 izolației totale în care a fost ți
nută timp de peste două secole — 
străinilor fiindu-le interzis să acos
teze la țărmurile ei, iar japonezilor 
s-o părăsească. In treacăt fie spus, 
datorăm călătorului român spătarul 
Milescu, care a vizitat China în anii 
1675-1676, date importante asupra

Japoniei, culese din izvoare chine
zești tocmai în perioada ei de izo
lare.

Cu toată literatura bogată despre 
Japonia, ajuns la fața locului, am 
constatat, ca și alții înaintea mea, 
că cele citite nu m-au ajutat prea 
mult la înțelegerea resorturilor in
time ale vieții acestui mare popor, 
a mentalității, a structurii sale su
fletești.

E o lume aparte Japonia, comple
xă, curioasă, greu de sesizat, și mai 
greu de redat prin noțiuni euro
pene. Nu e vorba de exotism fol
cloric, ci de o cultură specifică, 
multilaterală, adîncă, care se între
pătrunde cu modernismul cel mai 
avansat în aspectele sale exterioare, 
atît în viața de zi cu zi a omului 
simplu, cît și în manifestările cul
turale cele mai rafinate.

Intr-un fel, folosind o comparație 
poate nereușită, japonezii par „bici- 
vilizați", așa cum unii oameni sînt 
bilingvi, ei încălzind și animînd 
continuu universul tehnic, modern, 
în care trăiesc, prin tradiția mereu 
vie a culturii lor milenare.

In seara sosirii mele, ieșind pe 
Ginza, prima mea impresie a fost 
aceea a unui centru modem al 
unei mari capitale occidentale.

Temple ? Kimonouri ? Gheișe ? 
Templele trebuie să le cauți cu 
ajutorul ghidului. Kimonouri se în- 
tîlnesc mai puțin frecvent în cen
tru decât costumele naționale la noi, 
în ziua unui concurs de dansuri 
populare. Gheișe sînt cîteva sute 
în întreg Tokio. Peste tot — mu
zică de jaz, baruri, cinematografe 
cu filme provenite din toate colțu
rile lumii.

E de ajuns însă să ieși din Tokio 
— capitală relativ nouă, distrusă și 
refăcută după cutremure și război 
— și să vizitezi vechile capitale 
Nara, Kioto, Nikko, ca să te cu
funzi în Japonia veche, milenară, să 
iei contact cu rafinamentul cultu
rii japoneze tradiționale.

Nu poți părăsi țara fără să treci 
prin Kioto, această Florență a Ja
poniei, cu anticarii și meseriașii ei, 
cu templele vechi și parcuri în care 
circulă în libertate cerbi, cu canale 
șerpuind prin cartierele gheișelor, cu 
palate care — spre deosebire de 
opulenta somptuoasă a celor euro
pene din aceeași perioadă — sînt 
toate numai discreție, simplitate, 
sugerarea frumosului și nu impune
rea lui, cu muzee adăpostind opere 
de artă în care spiritualitatea și gus
tul pentru ornamentație stilizată se 
îmbină cu un realism plin de vi
oiciune, de vitalitate, amintind cu
rios gravura dureriană.

DIN VIATA ZILNICĂ 
A JAPONEZULUI

Tot astfel, pentru a cunoaște ja
ponezul în viața lui de zi cu zi, 
trebuie să renunți la hotelurile și 
restaurantele occidentalizate, să te 
duci să stai în „ryocan", casă de 
oaspeți japoneză, să mănînci în 
restaurantele japoneze, să fii invi
tat de japonezi la ei acasă.

Am fost primit de prieteni japo
nezi in așa-zisa cameră „tatami", 
după numele unor rogojini simple 
așezate pe dușumeaua lustruită ca 
oglinda, pe care calci în ciorapi. 
O astfel de cameră n-are ca mo
bilă decât o măsuță joasă și uneori 
fotolii fără picioare. In condițiile 
înghesuielii îngrozitoare din Tokio, 
o locuință formată din asemenea 
încăperi e foarte practică, fiecare 
dintre ele jucând rol de cameră 
de zi, de sufragerie si de dormi
tor — japonezii culcîndu-se pe 
jos pe niște saltele, întinse pe aces
te tatami. Japonezul rezistă stoic

(Continuare în pag. 21)



SPORT
James era un tînăr subțirel și simpatic. Dar Je

remiah Watson nu-1 putea suferi. Era, poate, la mij
loc diferența de vîrstă sau invidia față de o sănă
tate robustă și radioasă. Cine știe ? Ceea ce însă vă 
poate confirma oricine este că, în toate conferințele 
profesorale, Jeremiah Watson nu pierdea ocazia să-l 
înțepe pe James. îl ajuta o anume înmagazinare de 
cultură, care motiva, sau mai bine spus sprijinea, 
intervențiile sale caustice. Jeremiah Watson era nu 
numai un profesor de istorie doct și de aceea pisă
log (cum pretindeau elevii), ci și un mare etnograf 
ratat. își petrecea vacanțele în Texas, aproape de 
graniță, cotrobăind și bucurîndu-se ca un copil dacă 
găsea o pietricică brăzdată de trei zgîrieturi, care îl 
făceau să creadă că a dat peste comoara lui Aztu- 
pequilpa. în schimb, în sala ornată cu panouri di
dactice, la masa lungă prezidată de directorul cole
giului, își lua poza severă și pronunța cuvintele aca
demic, ca o sentință: „Seriozitatea este mama înțe
lepciunii. Se pare că elevii domnului Naismith au 
uitat această deviză a școlii noastre". James nu-și 
permitea să zîmbească. El nu putea să se arate de 
partea elevilor în plin consiliu. Cu fața imobilă, surî- 
dea doar în acea regiune pe care o numim în mod 
convențional suflet. îl furnica însă un permanent 
neastîmpăr fizic, nepotrivit în atmosfera sobră a sălii 
de consiliu. „Mercurul e nimerit să șadă în epru- 
betele de laborator, domnule Naismith, nu în picioa
rele elevilor". James trăgea cu coada ochiului spre 
ferestrele înalte, ogivale, și nu pricepea de ce aluzia 
aceasta îl ducea cu gîndul la seva vie a copacilor ce 
umbreau geamurile. Abia aștepta să o zbughească 
afară, în curte, la aer, să-și scoată jacheta, să respite 
profund și, închizînd o clipă ochii, să se închipuie pe 
pajiștile verzi din Canada lui natală.

Tom, Billy, Joe și Strudelbacker (căruia nimeni nu-i 
spunea Richard, nici Bob, pentru că era mai nostim 
să-i spună Strudelbacker) se aflau de mult acolo, în 
curtea școlii, scobind găuri în care aveau să-și rosto
golească bilele de sticlă colorată sau de pămînt ars. 
Țineau la bilele acestea cu gelozie și le disputau cu 
ardoare juvenilă. Cu o singură excepție, care 
ține de sadismul specific vîrstei copilăriei. Tom, Billy, 
Joe și Strudelbacker (căruia nimeni nu-i spunea altfel) 
pîndeau cu nerăbdare trecerea prin curte a spălătore- 
sei. Elsy era obligată, pornind de la spălătorie spre 
internat, să traverseze spațiul de joc, purtînd coșul cu 
rufe pe cap. Prietenii noștri se făceau că nu o observă, 
pînă în clipa cînd Elsy își unduia șoldurile planturoase 
în dreptul lor, depășindu-i cu nepăsare.

„Biata femeie — rostea răspicat Jeremiah Watson — 
se plînge mereu de neobrăzarea elevilor domnului 
Naismith. Dacă ar fi vorba de cine știe ce gesturi in
decente, încă n-ar fi nimic, căci domnul pastor ar 
găsi antidotul. Dar să-i păteze lenjeria..." Profesorul 
de engleză, tînăr și superficial, era să pufnească în 
rîs. Numai James rămase cu gîndul la pajiștile lui 
verzi, umbrite de arțari. în definitiv, ce li se repro
șează acestor copii ? Dorul de libertate ? Pofta de 
joacă ? Mișcarea e o tendință care nu poate fi stă
vilită. Cel mult dirijată. Da, da, asta e I

Erau toți ciuciuliți lîngă groapă. Tom făcu cu co
tul lui Billy, acesta lui Joe și Joe lui Strudelbacker, 
ca într-o reacție în lanț, pînă cînd ultimul căzu în- 
tr-o rînă. Apoi începu bombardamentul. Pietricele, 
sîmburi de fructe, ba chiar bilele de pămînt ars (nici
odată cele de sticlă, prețioase) zburau spre coșul de 
nuiele de pe capul bietei Elsy. Pînă să prindă ea de 
veste, să se întoarcă greoi și să blesteme: „Basta, 
afurisiților!“, băieții se prefăceau cuminți ca îngerii, 
fugărindu-se nevinovat prin curte.

James ședea în ușă, cu jacheta aruncată neglijent 
pe umăr. Urmărise, amuzat, toată scena. Așadar, ast
fel se petrec lucrurile. Bine, zvăpăiaților, o să vă dau 
ceea ce doriți! „Tom, vino !“ Tom era capul răutăților, 
cu tot aerul lui de falsă ingenuitate. Ceilalți îl ur
mau cu oarecare timiditate. Profesorii de la colegiul 
din Springfield erau îndeobște severi.

—- De ce ați lipsit ?
— Groaznic ne plictisim, sir, cu gimnastica!
în spatele lui Tom, încurajați, Billy și Joe înce

puseră să mimeze : mîinile la șold, mîinile sus, mîi- 
nile jos, mîinile în cruce, mîinile sus, mîinile jos... Iar 
Strudelbacker, privind în pămînt, reluă : „Groaznic 
ne plictisim, sir I'

— Dar la asta cine cîștigă ?
— Cine nimerește mai multe în coșul cu rufe.
—• Ia stați, ia stați...
Și se așezară toți pe o bancă.
Peste cîteva zile apăru într-un colț al curții un 

stîlp avînd în vîrf un coș din rafie; evident, coșul cu 
care Elsy culegea piersicile din grădină. Evenimentul 
stîmise vîlvă și băieții se strînseseră ciorchine în jurul 
celor care își încercau iscusința aruncînd mingea spre 
coșul din rafie. Strigăte de „A nimerit I A nimerit!“ 
însoțeau aruncările reușite. Cîte un băiețaș se cățăra 
pe stîlp să scoată mingea din coș. Asta doar pînă să 
le vină ideea de a sparge fundul coșului. Elsy se 
plînse din nou, dar, oricum, nimeni nu-i mai murdă
rea rufăria. Numărul solicitanților la aruncări crescu. 
Se ivii nevoia de a ridica alt stîlp cu coșul spart. Se 
creară tabere. „Ăsta-i coșul nostru !“ Nemulțumiți! 
se împotriveau: „Dar noi vă vom împiedica să 
aruncați!“

De la fereastra culoarului, James Naismith își pri
vea satisfăcut opera. Eliberase pe copii de rigiditatea 
sistemului vechi de educație fizică. Nu mai rămăsese 
decît un pas de făcut pînă la reglementarea jocului, 
care primise și un nume : „mingea la coș". Toată lu
mea părea mulțumită, în afară de Jeremiah Watson, 
care nu scăpă ocazia, în consiliul profesoral, de a-1 în
țepa pe James : „Dînd unui coș de fructe virtutea 
unui precept pedagogic, domnul Naismith se crede 
original. Spre dezamăgirea Iul, trebuie să vă comunic 
că jocul acesta stupid, fără nici un viitor, a fost 
practicat, cu sute de ani în urmă, de azteci, sub nu
mele, dacă-mi permiteți să vă galii urechile, de pot- 
ta-pok ! Așa că..."

Dar toate acestea nimeni nu le mai ține minte. In 
toamna aceea a anuluîf 1891 baschetbalul — singurul 
sport de proveniență pur americană — se născuse.

Victor BĂNCIULESCU

Meciurile pentru centura mon
dială de box la categoria grea 
au pasionat întotdeauna pe ama
torii „nobilei arte**. Este cunoscut 
că forul mondial profesionist de 
box (WBA) nu a recunoscut ca 
oficial meciul Cassius Clay-Sonny 
Uston pentru titlul suprem, în 
prezent centura oficială fiind deți
nută de un alt boxer negru, 
Ernie Terrel.

Recent, la New York, cu prile
jul unei conferințe de presă, ac
tualul campion mondial neoficial 
Cassius Clay a semnat un con
tract prin care se angajează să-l 
recunoască „șalanger" la titlu pe 
fostul campion al lumii Floyd 
Patersson. Meciul pentru titlul 
mondial ar urma să aibă loc în 
orașul Las Vegas la 22 noiem
brie a.c. In cadrul aceleiași con
ferințe de presă, în care s-au 
fotografiat împreună (în fotogra
fia noastră Clay pozează „spec
taculos** pentru reclamă, prefăctn-

In goană după senzații „tari" 
unii cicliști se aventurează pen
tru a stabili recorduri mondiale 
fantastice realizate prin antrena
ment mecanic, dar nu cu însoți
tor motociclist, ci automobilist.

meci. Comisia tehnică a WBA 
urmează să se întrunească la 10 
octombrie Ia Houston, pentru a-și

spusda avizul. Cert este
purtătorul de cuvînt Deskin — că 
WBA nu va accepta meciul 
Clay-Petersson direct pentru tit
lul mondial. După părerea sa 
meciul Clay-Petersson poate fi
gura ca o semifinală la titlul 
mondial, iar cea de-a doua semi
finală va fi cea dintre Ernie 
Terrel-Chuvalo, care va avea 
loc la 26 octombrie la Toronto.

— Acum vă voi arăta o lovitură celebră...
—-* Mol bine ne-al învâța lovitura de la 11 metrii IH

Pe lista neoficială a unor astfel 
de recorduri figurează și ciclistul 
belgian Leon Vanders tuyft, care, 
în 1928, a realizat o viteză medie 
orară de 125,812 km. Recordul lui 
se află însă în mare pericol. In 
prezent face intense pregătiri 
francezul Josă Meiffret, care ru- 
lînd la antrenamente în spatele 
unei mașini de curse „Talbot 4 
1/500" a obținut o medie orară 
de peste 160 km. Meiffret utili
zează o bicicletă specială cu o 
placă a lanțului foarte mare, pen
tru ca „velo“-ul său să răspundă 
cerințelor tehnice necesare unei 
asemenea viteze.

Iată-1 în fotografia noastră pe 
Meiffret punînd la punct, împre
ună cu pilotul mașinii „Talbot", o 
serie de amănunte tn vederea 
tentativei sale. de-a rîndul lovitura libera peste zid III



LADRUM!
DE-A CURMEZIȘUL 
DELTEI

Acum, cînd toamna s-a instalat 
din plin. Delta Dunării cunoaște fră- 
mîntarea pasajului păsărilor călă
toare spre țărmurile calde ale su
dului. In timp ce pelicanii își fac 
bagajele de plecare (aceste păsări 
obișnuiesc să plece în a doua jumă
tate a lui octombrie) mai de la nord 
sosesc sitarii, pentru a face aici 
popas de o lună. Dinspre aceeași 
zonă geografică mai vin în octom
brie și în noiembrie și alte păsări 
călătoare ce vor ierna în Deltă: 
mai multe specii de rațe (pitică, mo
țată, sunătoare), corcodelul aripat, 
cristeiul de baltă, lebăda cîntătoare 
și altele.

De-ar fi numai acest du-te-vino 
de păsări și încă nu am avea motiv 
să stăm în cumpănă și să ne mai 
întrebăm dacă merită sau nu să fa
cem excursie în Deltă în octombrie. 
Mai ales dacă vremea se menține 
frumoasă ! Iar dacă nu vreți să vă 
limitați la principalele brațe pe care 
circulă vasele de pasageri în curse 
obișnuite, vă dăm o sugestie de iti
nerar cu multe atracții.

De la Tulcea, „poarta Deltei", 
pornim cu vasul de pasageri pe 
brațul Chilia spre Periprava. Sînt 
102 km de mers pe un curs de apă 
larg (circa 1 km), cu multe cotituri, 
printre sălcii bătrîne. De-a lungul 
apei, trecem pe lingă cîteva așezări, 
măsurînd adesea pînă la 6-7 km 
lungime. Mai importante sînt: Par- 
dina (la 46 km de Tulcea), Tatanir 
(la 60 km), cu locuințe ascunse după 
perdeaua de sălcii pe ambele ma
luri, Chilia Veche (la 79 km), cea 
mai mare comună din interiorul 
Deltei. Chilia Veche continuă aici 
un lung fir de yiață, al cărui început 
îl aflăm în antica Licostroma — 
Gura lupului, în traducere româ
nească — o veche cetate grecească ; 
ea se afla la gura Dunării, dar în 
ultimele cinci veacuri fluviul și-a

impus locul de vărsare mai spre ră
sărit și azi locuitorii Chiliei trebuie 
să străbată vreo 40 de km ca să 
poată vedea marea.

Ajunși la Periprava (102 km de 
Tulcea), coborîm de pe vas și, mer- 
gînd pe un scurt drum de țară, a- 
jungem în sat. Pe unul din canalu- 
rile ce se îndreaptă spre sud, vom 
continua călătoria — cu o barcă 
pescărească — pînă la Letea (18 
km), un sat care, fiind situat pe un 
grind larg, s-a dezvoltat nu numai 
pe o dimensiune ca marea majoritate 
a satelor din Deltă, ci în toate di
recțiile. în apropiere se află pădu
rea Letea care ne va oferi o pri
veliște neobișnuită pentru continen
tul nostru : stejarii, plopii, frasinii și 
ceilalți arbori care o alcătuiesc sînt 
înlănțuiți de liane (liana meditera
neană, curpenul ș.a.) ca în pădurile 
din preajma ecuatorului.

Vom continua călătoria de-a 
curmezișul Deltei, trecînd pe la Ma- 
tița (cu barca) apoi pe la mila 23 
cu ospitalierii săi locuitori (cu barca 
sau cu vase pescărești cu motor), 
de aici pe un braț al Dunării pînă 
la Crișan, un sat de pe brațul Su- 
lina considerat drept nod turistic al 
Deltei.

De la Crișan, mergînd tot spre 
sud cu barca sau cu căruța, în apro
ximativ o oră ajungem la Caraor- 
man, sat așezat pe un alt grind 
mare, lîngă o pădure de stejari în 
care acum obișnuiesc să poposească 
sitarii.

Vom încheia călătoria noastră, 
coborînd tot pe canalul Perivolovca 
pînă la brațul Sf. Gheorghe, pe unde 
trec în mod obișnuit vase de pasa
geri. Și dacă timpul nu ne grăbește 
să ne înapoiem acasă, e bine să ne 
ducem mai întîi pînă la Sf. Gheor
ghe, cu pitoreasca sa așezare lîngă 
apele Dunării și ale mării.

S. BON IFACIU

16 SUS CORTINA!
ORIZONTAL : 1) Prezentă pe afișele și în pro

gramele teatrale — și Eva", comedie de Aurel 
Baranga. 2) „A fi sau a nu fi ?“ (Hamlet) — 
„...roșiei dramă de Mihail Sorbul. 3) Scaun teatral
— Renumit scriitor francez, autorul piesei „Ne
înțelegerea", aflată în pregătire la Teatrul „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad. 4) Verbul cortinei — „Este 
vinovată... piesă de Laurențiu Fulga. 5) Dimi
nutiv feminin — Pamflet dramatic al scriitorului 
Victor Eftimiu — Notă muzicală. 6) Susțin vița 
— Articol — A aștepta (reg.). 7) întrebare — 
Eroii piesei „Cetatea de foc" de Mihail Davi- 

doglu (sing.) — Atomi încărcați cu electricitate. 8) Piesă de Mircea 
Ștefănescu (Teatrul Național „I. L. Caragiale") — „... din Vladimiri" 
de Mihnea Gheorghiu. 9) Poftim — Insulă scoțiană — Haini — 
Celebru gimnast japonez. 10) Autorul piesei „îndrăzneala" — Originar 
din Letonia — Poposit peste noapte (reg.). 11) Roșeață maladivă — 
Piesă de Eugen Ionescu (neart.). 12) Documente teatrale — „Nota... 
la purtare", comedie de Virgil Stoienescu și Octavian Sava — Articol 
(abr.) — Unu la jocul de table. 13) Literă grecească — Remedii 
împotriva leșinului — Rîu în Spania. 14) Părăsit — Mihai Ciucă în 
rolul lui Gr. Vasiliu-Birlic. 15) Pauze teatrale — Artiști în timpul 
liber. 16) Murat — Suspin (înv.) — Nicolae Florin — Abanos. 
17) „Casa cu păpuși" și „Rața sălbatică" de Ibsen, de exemplu — 
Simbol poetic — Acum. 18) Usturoi — Anul trecut (abr.) — Părți 
ale unei piese de teatru. 19) Văzduh — Cupă ! — Cunoscut actor 
bucureștean, interpretul lui „Macbeth" din piesa cu același titlu 
de Shakespeare. 20) Rîu în U.R.S.S. — Reprezentație festivă — 
Lei ! — Interjecție. 21) Prezent în sălile de spectacol — Fibră sin
tetică. 22) Spectacole — în glumă ! 23) „Ultima...", de Mihail Sebastian 
— Misiune — Pe cea a fericirii ne-o oferă Aurel Baranga în titlul unei 
piese. 24) Spre — Capitală europeană unde Teatrul de Comedie 
a obținut un frumos succes cu piesele „Troilus și Cresida", „Rinocerii" 
și „Umbra" — Piesă de decor la teatru.

VERTICAL ; 1) Spectacol de revistă — Chemați la rampă — în dis
tribuție. 2) Una pentru actori și alta pentru spectatori — Scriitor cla
sic, unul^ din promotorii teatrului românesc, creatorul faimoasei Chirița 
— Dramă lirică. 3) E mare într-un film al lui Bardem și fără adjectiv 
într-un altul al lui Fellini — Actor — Colectiv de actori. 4) Spectacol 
unic, te face să rîzi și să plîngi — Miros — Abreviație... abreviată. 
5) înainte de premieră — „... nevăzută", piesă de Paul Everac — 
Oraș în Italia. 6) s Oraș în Nigeria — Peripețiile învățării acestei limbi 
au stat la baza primei versiuni a piesei „Cîntăreața cheală" de Eugen 
Ionescu — Cete ! — Creierul spectacolului. 7) „O femeie cu piesă 
de G. B. Shaw — Articol — Titlu acordat unor artiști cu merite deose
bite — Indiferentă (pl.). 8) Din curte ! — Și-a găsit locul cu ajutorul 
plasatoarei — înroșit — Oraș în Iugoslavia. 9) Jgheab — Rece ! — 
Se petrec în multe din tragediile antice — Impresionante. 11) Eroina 
din „Casa cu păpuși" de Ibsen — A mișca — Se încurcă uneori (sing.) 
— Postav țărănesc — Una și una ! 11) Elena Petreanu — Studenta din piesa 
„Oameni care tac" de AI. Voitin — Natriu — A iubi (înv.) — Un sfert 
de kilogram. 12) Satirică (fig.) — înspăimîntată, așa cum poate fi și o 
actriță cuprinsă de trac — Face parte din recuzită. 13) Actor de la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Niki) — Artiste — 
Diftong — Mioară. 14) Actriță din trupa Naționalului bucureștean (Cela) 
— Avarul din piesa lui Delavrancea — Interpretul lui Fred din piesa 
„Mașina de scris" de Jean Cocteau (2 cuv.), piesă ce se joacă pe 
scena Teatrului Național „I. L. Caragiale", sala Studio — Secol. 15) 
Acum la Iași — Operă de Jules Massenet, în repertoriul Teatrului de 
operă și balet — „Iarbă piesă de Aurel Baranga — A declama 
— Cîntec de leagăn. 16) Accesorii în teatrul antic — înțepător — 
Timidul îndrăgostit din piesa „Titanic vals" de Tudor Mușatescu — 
Conducătorul unui grup de pescari.
Cuvinte rare : ARGA, IORA, IBO, LESA.

N. MUNTEANU
Dezlegarea jocului »LA CULES DE Vll“, apărut în nr. trecut

ORIZONTAL : 1) VALEA LUI MIHAI — SP. 2) AMAN — 
ARVA — URLATI. 3) LAC — MESE — ASA — VIN. 4) ERORI 
— ISTRITA — LC. 5) A — MANA — TUG — ALEPO. 6) CAISI 
— TIFESTI — IT. 7) AM — UȘOR — 1ST — GA — A. 8) LEAR — 
DANS — ATOLI. 9) UT — AROMA — ȘNIȚELE. 10) GIN — ABA 
— MOCREA — X. 11) ATINSE — MORUN — SIP. 12) R — CEASLA 
— T — ARACI. 13) ENOT — TEMA — AVI — AR, 14) AUR — 
ȚIGARETE — ARA. 15) SCENA — ALENE — OP — T. 16) CASE 
— STI — ENCLAVA. 17) A — TRIL — GOSTAT — I. 18) AIUD — 
MUSCAT — ANI. 19) OF — DANUT — U — ROMAN. 20) CUPA 
— ASAI — SEC — TE. 21) UZI — ATT — ANANAS — L. 22) 
PANCIU — USITE — ACA. 23) ALOE — RUGINI — CLOR — 
24) TITULARI — ARAMITE.



dialog gu ciTiToni
„Doresc să aflu cîteva date mai importante din viața

activitatea lui Badea Cîrțan\
Gri^ora MARCU C ÎRTAH

Za!â«. str. RapabHcii 70

Răspunde lector univ. I.D. BĂLAN, critic literar.
Badea Cîrțan este una din acele figuri luminoase de țărani 

români care prin viața lor închinata unui ideal au trecut 
dintro istorie zbuciumata într-o legenda nepieritoare. Badea 
Gheorghe Cîrțan, un autodidact cu sufletul însetat de cultură, 
animat de puternice sentimente patriotice, a ajuns, la răs
crucea dintre ultimele doua veacuri, unul din numele cele 
mai populare în discuțiile publice, în presă, fiind amintit 
chiar și în unele romane.

S-a născut în anul 1849 în comuna Cîrțișoana. din actualul 
raion Făgăraș, regiunea Brașov, și a murit în 1911, după o 
viață pasionată, dăruită fără rezerve înaltelor idealuri patrio
tice. El a fost un țăran luminat, stăpînit de o imensă în
credere în rosturile culturii. De aceea a trecut în repetate 
rinduri. în ’fara Românească, de unde transporta peste munți 
desagi cu cărți românești, pe care le răspîndea prin satele 
Transilvaniei.

Badea Cîrțan a fost un luptător pentru eliberarea națională 
și socială a românilor din Transilvania, și nu numai de acolo, 
răci în 1877 s-a înrolat voluntar în războiul pentru cucerirea 
independenței de stat a României. Țăranul acesta inimos și 
luminat avea foarte dezvoltată conștiința unității noastre na
ționale, conștiința obîrșiilor latine ale limbii noastre și a 
romanității poporului nostru. însuflețit de asemenea idei el 
a pornit pe jos pînâ la Roma, bătind drumul neobosit timp 
de 45 de zile. Ajuns acolo a rămas uimit, într-o nemărginită 
admirație pentru Columna lui Traian și a vegheat o noapte 
întreagă Kngă această nepieritoare opera. De la Roma a plecat 
cu aceleași gînduri la Paris, pentru a cunoaște o altă ramură 
a romanității. întors în țară, Badea Cîrțan a bătut în repe
tate rinduri pe la ușile diverșilor miniștri pentru a cere ^cârți 
pentru popor. într-o bună zi a fost răpus de o oboseală înde
lungată și a adormit, pentru prima dată liniștit, acoperit de 
umbra eternității.

.LIEDUL
„A? vrea să știu ce este liedul fi care din marii compozi 

tori au scris lieduri
Ana BENEA

Sighișoara

lului o părăsește, căsătorindu-se cu altă lînără, de data aceasta 
din Bacău (divorțează apoi de aceasta). Dezamăgită, Violeta 
peregrinează din oraș în oraș : Fălticeni, Piatra-Neamț, Hune
doara, București, purtîndu-și pretutindeni copilul și tristețea... 
Ultimul popas : pe malul Trotușului. Aici lucrează la început Ia 
construcția combinatului de cauciuc. Urmează recalificarea ca 
laborantă. I se da casă într-un bloc nou î este apreciată. 
Copilul e iubit de tovarășii ei de munca și îngrijit cu căl
dură în căminul de zi al combinatului. Intre timp (în iama 
lui ”63} își face reapariția și autorul necazurilor prin care a 
trecut Violeta. „Acum ne căsătorim — i-a zis el — trebuie 
doar să ne creștem împreună băiatul*.

Pe copil (are acum 5 ani și ceva) îl crește însă tot mama 
lui — și-î crește bine, din munca ei. Fiindcă tatăl lui a avut 
grijă să-și facă bagajele și să plece din nou. Nu se știe pe 
unde umblă acum...

POVESTEA 
SPIONAJULUI

CITITORII ► 
CĂTRE 

CITITORI

„Citesc cu interes revista «Flacăra». Printre altele mi-aa 
plăcut materialele intitulate File din istoria spionajului. Aș 
dori să știu care carte cuprinde tot istoricul spionajului ?“

$ te fon MOLDOVAN
•ucurești. Drumul Taberei 2« bl. F

O carte care să cuprindă toată istoria spionajului, după dte 
știm, nu a apărut în limba română.

Iată însă cîteva titluri dc cărți care vă vor interesa ; majori
tatea tor nu se mai găsesc în librării. Le puteți găsi in biblioteci. 
Roman Kim : „Citește și pune pe foc...44, Ed. pentru literatură 
universală, 1964 — spionaj și contraspionaj japonez și american. 
L. A. Bezîmenski : „Generalii germani cu și fără Hitler", Ed. 
științifică, 1962. Jacques Delarue : „Istoria Gestapoului", Ed. 
jjolitică, 1964. Julius Mader : „Mîna cenușie", Ed. politică,

Răspunde J.-V. PANDELESCU, critic muzical.
Lied este cuvinte! german care desemnează atît poemul 

strofic, în general sentimental, destinat a fi cîntat, cît și 
cîntecul scris pe acest poem ; este, în general, o poezie cîn- 
tată vocal și acompaniată de un singur instrument.

Liedul cere o corespondență, daca se poate desăvîrșită, în
tre cuvinte și muzică.

Există un lied popular anonim, transmis prin tradiție 
orală, după cum exista unul artistic, pe care îl creează com
pozitorii.

In veacul al XVin-lea liedul era o melodie de salon acom
paniată de lăută sau de clavecin ; mai tîrziu, în secolul 
următor, el este acompaniat de pian. în secolul al XIX-lea 
apare, de asemenea, liedul acompaniat de orchestră.

Beethoven este cel dinții care a scris lieduri pe un an
samblu de poeme, constituind cicluri (Mult iubitei, de de
parte), dar marele creator al liedului modem este Schubert 
(1797-18281. Rolul său a fost asemuit celui ocupat de Goethe 
în istoria poeziei lirice. El a dat liedului o formă bazată pe 
însăși arhitectura poemului, msuflîndu-i o viață intensă și 
profundă, adesea dramatică (Craiul ielelor. Margareta la vâr

telniță etc., etc.). Schubert a scris de asemenea și cicluri de 
lieduri (Călătorie de iarnă și Frumoasa morăriță) pline de idei 
pătrunse de sentimente puternice și într-o formă îngrijită. El 
a pus în muzică 85 poeți germani în frunte cu Goethe, Grili- 
parzer, Heine ș.a.

După Schubert au scris lieduri Schumann (ciclurile. *. Iubirile 
poetului, Dragoste fi viață de femeie), Brahms, Liszt, Mu- 
sorgaid, Richard Strauss, Mahler și încă muiți alți compozitori. 
Mendclssohn-Bartholdy a compus lieduri fără cuvinte.

Unul dintre cei înai înzestrați compozitori de lieduri a 
fost Hugo Wolf (1860-1903). El a scris exclusiv lieduri (peste 
250) inspirindu-se din poeme de o înaltă valoare artistică. 
Muzica sa reprezintă adesea un fel de declamație a textului, 
iar pianului îi încredințează un acompaniament extrem de 
șlefuit și de o anumită independență — care merge pînă la 
a socoti unele dintre liedurile sale drept lucrări instrumentale 
cu... acompaniament vocal.

La noi au scris lieduri apreciate Enescu, Jora, Ciortea, Dom 
Popovic: ș.a.

In muzica instrumentală sub denumirea de lied se înțelege 
acea formă ce se sprijină pe două teme, două melodii, care 
se succed în ordinea următoare A—B—A (prima. A, deci, re- 
petîndu-se).

Următorii cititori doresc să corespondeze : Lucian Lazăr, 
elev. Giurgiu, str. 23 August 30 : teme diverse, ilustrate ; 
Nicolae Vrinceanu. muncitor, București, str. Latină 12, rn. 
1 Mai : literatura, muzica, ilustrate ; Eta Stanuța, elevă. 
București, șoseaua lancului 51 : cinema, filatelie ; Stoiana 
Iulian, elevă. Brăila, șoseaua Vizirului, km. i : ilustrate; 
Irina Magheran, elevă. Rădăuți, str. Prieteniei 73 : ilustrate ; 
Oltita Percec, profesoară, com. Sarmisegetuza, m. Hațeg t 
sport, ilustrate ; Dorina Minea, elevă, Urziceni, str. 23 Au
gust 40 : ilustrate ; Valeriu Lumeniuc, Vică Mehi și Gigi 
Tauc, muncitori. Hunedoara, C.M. 3 : literatură, ilustrate; 
Comeliu Rusu, educator, Jucu, m. Gherla, reg. Cluj, Căminul 
școlii nr. 9: teme diverse ; Mihai Dron, profesor suplinitor, 
Școala generala Stînca, comuna George Enescu, m. Dorohoi : 
teme diverse, ilustrate; Lazăr Ștefan, oțelar, și laneu Pasu. 
strungar. Brașov, str. Vîlcele S : teme diverse : Georgeta 
Holbm, elevă. Focșani, str. Muncitori 5 : ilustrate ; Dinu 
Socaci, sudor. Petroșani, cartierul Aeroport, bl. 48, sc. V, et. 3, 
ap. 27 : cinema, muzică, ilustrate ; Virgîliu Dinu, elev. 
Școala generală, Segarcea : filatelie, ilustrate ; Alina Vi- 
terman, elevă. Focșani, str. Constituției 87 : ilustrate ; Vasile 
Iriza, radiotelegrafist, Craiova, str. Săvinești 4 : ilustrate; 
Nelu Russan, Căminul studențesc nr. 3, Petroșani ; literatură, 
sport ; Lenormanda Florentin, elevă, Focșani, str. Bistri
ței 25 : ilustrate.

Toy. ing. Stelian Medianu din Brașov, str. Luca Arbore 14, 
ne informează că atît numele său cît și al colegului său 
ing. Alexandru Vuiculescu au apărut m numele 8 și 32 
ale revistei noastre, în rubrica „Cititorii către cititori", fără 
dorința și fără aprobarea tor.

POȘTA 
NOASTRĂ ►

Apariția în „Flacăra" nr. 31 a notei intitulate „Se caută 
un... tată*' continuă sa provoace noi ecouri în rîndul citito
rilor. Unii îșî manifestă — pe drept cuvînt — indignarea în 
legătură cu cazul semnalat de noi la Brăila (cazul tînărului 
Ion B... care și-a părăsit familia înainte de nașterea fiului 
sau) ; alții reiatîndu-ne, cu aceeași indignare, cazuri asemănă
toare. In acest sens, printre altele, am primit o scrisoare 
impresionantă de la o tinara din București (semnează doar 
M. Mihaela), alta de la un copil din Iași (L.G.), părăsit de 
tatăl său, șofer, acum domiciliat într-o localitate de lingă 
Brașov ; una de Ia un tehnician din Reșița (Radu Teodor) 
care ne semnalează și el un caz grav de neomenie în co
muna Nădrag, rn. Lugoj, precum și scrisoarea unei tinere 
laborante de la Combinatul de cauciuc din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Scrisoarea din urmă (a laborantei Violeta S..„ 
24 de ani) ne pune în fața unei drame personale a cărei 
geneză trebuie căutată în ușurința cu care uneori tinerele fete 
acordă încrederea (și chiar dragostea) tor unor tineri pe care 
nu-i cunosc îndeajuns. „...Orfană de război fiind, am crescut 
prin mai multe orfelinate : «Elena Doamna» din București, 
apoi U cel din Sibiu și în cele din urmă la Botoșani. Aici la 
Botoșani (aveam 16 ani) am devenit țesătoare la o mare în
treprindere textilă din oraș — ne serie laboranta. Totul era 
bine și ar fi continuat sa fto bine dacă..."

...Și de aici începe drama. O redăm telegrafic : Violeta l-a 
cunoscut pe tînărul DJH... (17 ani) ; s-au îndrăgostit unul 
de altul și au hotărît să s© căsătorească. Un an mai tîrziu 
(1959). Violeta părăsește orașul Botoșani, necăsătorită, urmînd 
însă ca peste câteva luni să dea naștere unui copil. „Te voi 
urma — i-a făgăduit «iubitul» pe peronul gării Botoșani — 
acum nu mă lasă părinții*4. într-adevăr, un timp a
urmat-o. Dar de aici începe odiseea ei... Iata-i împreună în- 
tr-o comună lîngă Tg. Ocna, unde îndată după nașterea cops-

◄ UN ALT 
COPIL 
î$l 
CAUTĂ 
TATĂL

PETRE LEPĂDATU, Brașov. 1) Ne pare foarte rău că tre
buie să vă dezamăgim, dar nu publicăm adresele artiștilor de 
cinema de peste hotare. 2) Vă mărturisim ca ne-ap' pus în 
încurcătură : habar n-avem unde se poate cumpăra o mai
muță. Cîîni, pisici, broaște țestoase, canari, ba chiar și pa
pagali am mai aflat nos pe ici pe colo, dar maimuțe...

V. ZAVĂDA, Orșova. 1) Citiți în revista noastră nr. 36 din 
4 septembrie a.c. documentarul „Tinerețe fără bătrinete". 2) 
Cercetătorii din acest domeniu consideră că un vis durează 
doar cîteva secunde — și nu minute în șir, S) Ați scris li
brăriei „Discul prin poștă" și nu vi s-au livrat discurile co
mandate ? Faceți o revenire, trimițîndu-ne și nouă o copie 
a ei, pentru a urmări executarea comenzii.

FILIP CiRLEA. Cuca, m. Pitești. 1) Noutăți științifice și 
tehnice am publicat și vom mai publica. 2) Interpretele de 
muzică ușoră Sara Montie! și Brigitte Bardot pe care le-ați 
ascultat în cadrul unor emisiuni radiofonice sînt, desigur, bine
cunoscutele artiste de cinema. 3) Exista o lege biologică : cînd 
dmtr-o specie biologică derivă, pe calea unei lungi evoluții 
naturale, o alta, superioară primei, specia originară dispare. 
Strămoșul comun omului și maimuțelor, din care în urmă cu 
mâlte milioane de ani au derivat ambele specii, a dispărut 
de mult. Ca atare, această specie nu poate genera astăzi 
nici un fel de urmași, ea însăși fiind dispărută. Nu mai 
vorbim de faptul că «semenea transformări ale speciilor sînt 
rezultatul unor evoluții ce durează zeci și sute de mii dc 
anii 4) 'Despre ploaia artificială v<h» publica ua material 
separat.

M.* STANESCU, București. Materialul dv. nu este rău scrist 
totuși nu-î putem publica. în primul nnd pentru ca lucru
rile pe care le scrieți sînt foarte binecunoscute, ziarele din 
care v-ați informat fiind accesibile oricui. în al doilea rînd. 
pentru că noi avem gata pregătit un material mult mai 
amplu ca documentare — și. ca atare, mult mai interesant 
■—* despre traversările Atlanticului. Și care, în plus, mai are 
și avantajul de a fi însoțit de ilustrații. Sperăm că în cu- 
rînd va vedea lumina tiparului (crcdeți-ne că așteaptă de 
foarte multă vreme și mereu a trebuit să fie completat cu 
lucruri nou ivite în acest domeniu) și vă va arăta și dv. 
ca numai informarea din doua ziare este insuficienta pentru 
tratarea unei asemenea teme.

FERDINAND ALTMAN, Timișoara. La rubrica „Cititorii 
fotografiază" publicăm cele mai bune fotografii primite de 
la cititori, fără a limita într-un fel sau altul tematica: prin
cipalul este ca fotografiile să fie interesante dm pu&ct de 
vedere al conținutului, corecte din punct de vedere tehnic, 
izbutite din punct de vedere artistic. Așteptam și fotogra
fiile dv.

MARIANA TÎRNAVEANU, Ocna Mureș. Vă felicităm și vă 
urăm succese în viața studențească pe care o începeți acum, 
în ce privește cele cerate redacției, iată răspunsurile noastre : 
1) Asemenea probleme tratam permanent la rubrica „Po
vestea vorbei*, pe care o semnează colaboratorul nostra Sorin 
Stati, cercetător la Institutul de lingvistică ai Academiei. 2) 
Compoziția dv, dovedește că mînuiți eu dragoste condead 
Ea nu este tusa publicabilă în presă, nefimd decît o descrieri 
de felul exercițulor de compunere școlărești.

V- SHVIAN
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EXTREMUL ORIENT sau
EXTREMUL OCCIDENT ? COLȚUL AUTOMOBILISTULUI

ama — iar iernile în regiunea 
’okioului sînt relativ reci — în 
amere încălzite, pe vremuri, doar 
u un ceaun cu tăciuni, „kotatsu", 
șezat în mijlocul încăperii și aco- 
>erit cu o plapumă sub care lumea 
șezată în jur își băga picioarele, 
(zi, se răspândesc tot mai mult so- 
>ele electrice și plăpumile încălzite 
■lectric. In schimb, rar întâlnești 
ăsuță, oricît de mică, care să nu 
dbă baia sa proprie — și baia zil- 
lică, fierbinte, „furo“, e o adevă- 
ată instituție națională. Mîncarea 
aponezului are la bază peștele și 
Jte vietăți marine, legumele, ore- 
ul și diversei făinoase. Carnea 
le orice fel, untul, brînzeturile sînt 
raportate, foarte scumpe și apar 
ar pe masa omului simplu. Bucă- 
ăria japoneză s-a desprins de bu
cătăria chineză, creîndu-și propriile 
ale specialități, printre care figu- 
ează la loc de cinste Tempura, 
netăți marine prăjite în ulei clo
cotit și servite cu un sos special; 
îukiaki, felii subțiri de carne gătite 
năbușit cu salată de zarzavat; Yo- 
Mori, frigărui din bucățele de 
jasăre și măruntaie : Fugu, pește 
țlob, otrăvitor dacă nu e preparat 
ntr-un anumit mod de un bucă- 
ar cu licență specială pentru acest 
jen de mîncare. Și totul — stropit 
cu „Sake“, rachiu de orez servit 
călduț.

...Șl JAPONEZUL ÎNSUȘI

Nimic nu e mai controversat în 
iteratura despre Japonia decît în- 
inși chipul japonezului — poate 
fiindcă majoritatea celor care au 
icris despre Japonia au încercat 
îă-i aplice criteriile și măsura lor 
rroprie. Or japonezul nu intră în 
năsuri străine. Secole de feu- 
lalism întîrziat, care au ținut țara 
zolată de restul lumii, au frînat 
imp îndelungat dezvoltarea civili- 
sației ei materiale, avînd ca rezul
tat statornicirea unui anumit tip de 
relații sociale, păstrat în bună mă- 
■ură și în viața Japoniei moderne. 
Astfel: preceptele On și Giri — 
ientimentul onoarei de a-și înde
plini fidel obligațiile față de su- 
seran și sentimentul datoriei de 
supunere și ascultare necondiționată 
— ambele caracteristice relațiilor 
feudale, continuă și azi să se ma- 
rifeste, într-o anumită măsură, în 
•elațiile dintre patroni și muncitorii 
leorganizați, dintre șefi și subal- 
emi în administrație sau armată. 
Tot ele au stat la baza disciplinei 
mpuse pînă la fanatism a soldaților 
japonezi în timpul celui de-al doilea 
ăzboi mondial.

Rămășițele feudale în mentalita- 
:ea japonezului reprezintă însă tre
cutul. Generațiile noi, tineretul mun
citoresc, călit în școala luptelor de 
clasă, tineretul studențesc situat 
cractic în întregimea \ sa pe poziții 
le stînga și extrema stîngă, își fac 
simțit cuvîntul în problemele poli- 
:ice de interes general, ca lupta îm- 
cotriva „Tratatului de securitate" 
imericano-japonez, împotriva baze- 
or americane, a tratatului încheiat 
ecent cu regimul reacționar din 
Coreea de sud, a încercărilor de 

a antrena, într-un fel sau altul, Ja
ponia, în agresiunea americană îm
potriva Vietnamului.

Rafinamentul tradițional în rela
țiile sociale, produs în mare măsură 
al unei reglementări extrem de mi
nuțioase a vieții japonezului pe 
timpul feudalității, se manifestă în
tr-o complexitate extraordinară în 
ce privește regulile de bună pur
tare. Această proverbială politețe 
japoneză poate crea atît o atmosferă 
încîntătoare în relațiile umane, cît 
și constitui o pavăză ermetică îm
potriva intrushlui inoportun.

Contactul străinului cu japonezul 
este îngreuiat și de bariera limbii 
japoneze foarte bogată în nuanțe, 
dar în același timp neînchipuit de 
complicată, posedînd trei feluri de 
scrieri, două silabice, Hiragana și 
Katakana — cu cîte 48 de semne 
— și una ieroglifică, Kanji — cu 
30 000 de semne. Limba folosită 
de bărbați diferă într-o anumită 
măsură de aceea întrebuințată de 
femei, există o multitudine de for
mule de politețe obligatorii, artico
lul, genul, numărul și pronumele re
lativ lipsesc, ordinea cuvintelor în 
frază este, foarte complicată...

SUMAR CULTURAL

Și în cultura, și în arta japoneză 
sîntem puși, ca nicăieri în lume, în 
fața unor aspecte deosebit de largi, 
de la arta neîntrecută a aranjamen
tului florilor, „Ikebana", care se 
studiază ani de-a rîndul și căreia 
îi sînt consacrate tratate monumen
tale, la ceremonia ceaiului — mi
nunată școală de ținută ; de la pa
siunea pentru caligrafie, împărtășită 
chiar și de unii studenți de la po
litehnică pe care i-am cunoscut — 
pînă la spectacolele modeme de re
vistă și muzică de jaz de înalt ni
vel. în teatru, gama cuprinde piese 
de Ionescu și Durrenmatt jucate în 
teatre ultramoderne, ca și dramele 
neschimbate de șapte secole ale 
teatrului vechi aristocratic „Noh“, 
teatrul medieval burghez „Kabuki" 
sau originalul teatru de păpuși 
„Bunraku", datînd tot din evul 
mediu.

în general, din punct de vedere 
al bogăției vieții artistice, Tokio nu 
are de invidiat alte capitale. Orașul 
posedă trei orchestre simfonice de 
înaltă ținută, la ale căror concerte 
asistă anual 11 milioane de per
soane, număr care se apropie de 
acel al publicului stadioanelor. A- 
mănunt interesant — există nume
roase cafenele în care nu se cîntă 
decât muzică simfonică — și sînt 
permanent pline. în ce privește 
muzica modernă, 74 milioane de 
discuri, de două orT mai multe de
cât în Franța, au fost imprimate 
numai în 1964...

Vechea și marea țară se prezintă 
sub prea multe și variate aspecte 
ca un călător străin să le poată 
epuiza, chiar și enumerîndu-le. Fie
care contact direct însă cu Japonia 
aruncă o punte de înțelegere între 
lumile noastre atât de diferite și 
contribuie, în oricît de mică măsură, 
la cunoașterea reciprocă a popoare
lor noastre.

LA SOSIREA DIN VOIAJ 
LA PLECAREA IN VOIAJ

Plimbările cu autoturis
mul nu s-au terminat o 
dată cu concediul.

„Parcă»! un făcut". A 
venit astăzi la mine un 
prieten cu o propunere 
extrem de tentantă : să 
facem o excursie de două 
zile numai pe malul Dună
rii, de la Călărași la Ca
lafat. Poți să-i reziști ? 
Spuneți șl dv. : peisajul e 
minunat, panglica Dunării 
mereu tovarășă de drum. 
La un popas, o ciorbă de 
pește 1...

Tentația e mare. Sînt însă 
puțin cam încurcat : abia 
am venit din concediu și 
n-am avut vreme să-mi 
verific autoturismul. Nu 
este însă o situație de 
nerezolvat. Pornesc imediat 
spre o stație de între
ținere și m-apuc de lucru: 
ulei curat în motor, în 
cutia de viteze, în dife
rențial, în caseta de di
recție ; electrolit la nivel 
în baterie și rezervorul cu 
liebid de irînă plin. Mai 
umplu cu apă și rezervo
rul instalației de curățire 
a parbrizului.

Dar cu asta nu sînt 
gata. Mai am de făcut 
controlul tehnic general al 
automobilului. După-amia- 
za de astăzi îmi a- 
junge. De altfel știu bine 
că grija acordată automo
bilului înaintea plecării 
este invers proporțională 
cu grijile ce le-aș putea 
avea pe parcurs (bineîn

țeles, cele provocate de 
mașină...).

Pot să vă relatez ce am 
de gînd să controlez și 
să știți că nu e mare filo
zofie...

Voi începe cu sistemul 
de direcție verificînd î

— fixarea volanului pe 
axul său și jocul liber al 
acestuia (mai mic de 15°) ;

— fixarea casetei de di
recție pe șasiu — să nu 
rămîn pe drum fără ca
setă... ;

— levierele șl barele de 
direcție, capetele de bară, 
jocul acestora, precum și 
siguranțele lor (splintu- 
rile).

Sistemul de frînare :
— cursa liberă a pedalei 

de frînă (7-13 mm) j
— sistemul de comandă 

ce face legătura între pe
dală și pompa centrală de 
frînă ;

— scurgeri de lichid la 
pompa centrală, conducte 
și racorduri de legătură, 
precum și la cilindri re
ceptori de la roți î

— frînă de mînăr ma
neta de acționare și siste
mul de comandă al frînei 
de mină ;

— eficacitatea frînei de 
picior și acționarea uni
formă pe toate roțile 
(după urmele lăsate pe o 
porțiune asfaltată la o frî
nare bruscă) ;

— eficacitatea frînei de 
mînă. Să nu uitați : este 
o frînă auxiliară folosită

MICROFOILETON

ADMINISTRATIVĂ

Tovarășa dinăuntru, adică din partea 
cealaltă a ghișeului, m-a privit cu o can
doare sufocantă.

— Să nu aveți nici o grijă. Mîine la 
11 căpătați banii.

— Vă rog, am biletele cumpărate. Știți, 
orice încurcătură, m-ar pune într-o si
tuație...

—- Nici nu încape vorbă. V-am spus 
special ora 11. Mai tîrziu vine celălalt 
schimb, se face aglomerație.

Am plecat cu un sentiment de senină
tate calmă, odihnitoare. Dac& ar fi așa 
toți funcționarii ! îmi și imaginam niște 
instituții cu glastre de flori, în care oa
menii intră și ies zîmbitori, fericiți, în
tr-un du-te-vino neîntrerupt. în dreapta și 
în stînga, un concert de amabilități : vai, 
lăsați, vă mulțumesc, să nu vă surme
nați...

A doua' zi pe la unsprezece fără un 
sfert m-am prezentat în fața ghișeului, 
ușor stingherit, sfios.

— Am venit. Cumva am întîrziat sau e 
prea devreme ?

— Numai două minute. Luați loc pe 
bancă. îndată, vă rog.

Au trecut douăzeci de minute frumoase, 
relaxate. M-am apropiat din nou. Un nor 
subțire i se așezase pe față. Aproape im
perceptibil.

— V-aș da o idee.
— Sigur că da, vă ascult ’
— Ce-ar fi să treceți mîine pe la 10 ?
Un fior cald m-a străbătut prin tot 

corpul.
— Dar... mi-ați spus că sigur...
— N-a venit confirmarea de la filială. 

Vine însă, o simplă formalitate.
Telefon urgent la instituție, la contabi

litate.
— Ce faceți, tovarășe ? De ce n-ați luat 

măsuri să vie confirmarea mai repede ? 
Uite cum încurcați lucrurile. Puneți func
ționarele de la bancă într-o situație pe
nibilă.

— Ce te enervezi, tovarășe ? Confir
marea e acolo, La tovarășa X.

Alerg din nou în imensul hol cu multe 
și elegante ghișee.

— Mi s-a spus că e la tovarășa X, con
firmarea de care îmi spuneați.

— Nu, nu a venit. E așa cum v-am 
spus prima oară. 

numai la asigurarea ma
șinii în staționare.

Sistemul de iluminat și 
semnalizare :

— farurile — geamurile, 
oglinzile și becurile — 
faza mică, faza mare și 
schimbătorul de fază j

— lanternele de poziție 
— geamurile și becurile 
acestora ;

— semnalizatoarele de 
direcție — lumina intermi
tentă emisă de releul de 
semnalizare ;

—: lumina stop ;
— iluminarea numărului 

de ordine din spate ;
— plafoniera ;
— claxonul — necesar 

în afara localităților și în 
localitățile cu claxonarea 
permisă.

Nu-mi va scăpa să con
trolez și buna funcționare 
a ștergătoarelor de par
briz și a instalației de 
curățire a parbrizului.

Scot capacele de la roți 
și cu cheia potrivită veri
fic dacă piulițele ce fi
xează roțile feînt bine 
strînse, să nu am surprize 
pe parcurs. Sînt optimist 
și vreau să cred că nu 
voi avea nici o pană de 
cauciuc, ca să fiu obligat 
să desfac vreo roată.

Pornesc motorul și mă 
conving dacă funcționează 
normal (rotund), fără 
zgomote suspecte, apoi 
controlez buna funcționare 
a aparatelor de bord. Era 
să uit oglinda retrovi
zoare î am făcut-o să 
strălucească de curățenie.

Sînt gata. Mîine pot 
pleca din nou Ia drum 
fără nici o grijă.

Ing. Lucian STAN

Ca o săgeată mă îndrept spre ghișeul 
tovarășei X.

— De la instituție mi s-a spus că e la 
dv. confirmarea aceea.

— Este. O copie.
— Atunci ?
— Se așteaptă originalul. Așa e dispo

ziția.
Ce inutile sînt copiile. Chiar cu iscăli

tură și ștampilă. Indigoul e un lucru de 
prisos. De ce s-or mai fi făcînd copii ? 
Oare cîte copii zac prin sertare, inutile, 
neputincioase ? Trec iar la ghișeul cu 
amabilitatea.

— Este o copie.
— Nu este, vă spun eu.
Alerg din nou la tovarășa X.
-—Vă rog ajutați-mă, cică nu este 

copie.
— Dacă vă spun eu că este, vă rog 

să mă credeți. Dar nu e gata lucrarea. 
Dincolo, la ghișeul cu...

— E adevărat că nu e gata lucrarea ?
Tovarășa X și tovarășa plină de ama

bilitate s-au întîlnit într-o consultație ta
cită. Insistențele mele le-au tulburat. 
Parcă ar trebui făcut ceva. Așteptam cu 
emoție sentința. O ! Emoția din fața ghi- 
șeelor ! Ce apăsătoare e î Oare ce ho
tărăsc ? în sfîrșit, instanța decide :

— Veniți pe la ora 13.
Imaginați-vă starea mea sufletească între 

orele unsprezece și treisprezece. Ce se va 
mai întîmpla ?

Am căpătat banii ! O parte din ei i-am 
cheltuit la farmacia de serviciu. Calmante, 
întăritoare, vitamina B complex. M-am în
trebat, instalat confortabil în tren :

— Oare de ce a fost nevoie pînă în 
ultima clipă să trăiesc sub semnul in
certitudinii, al unei înfrigurări disperate ? 
Și totul cu o amabilitate înduioșătoare, 
captivantă 1

Am adormit. Se făcea că trenul avea 
în loc de ferestre, copii după acte. Ban
cheta era tapetată cu copii. în loc de per
dele, copii. Conductorul a venit și ne-a 
împărțit la toți copii. Cîte o copie de 
fiecare pasager. La o altă stație, alte 
copii. Mereu se împărțeau copii. Geaman
tanul se umpluse de copii. Prin buzu
nare... M-am trezit ! Un soare ca de 
vară. în minte mi-a venit o întrebare :

— Sînt sau nu sînt valabile copiile 
după acte ?

N-am priceput din conversația tacită a 
tovarășei amabile și a tovarășei X, am
bele de la bancă.

C. N. CONSTANTINIU
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K.K.K.
CONTRA 
W. B. O. X.

Mica sta|ie de radio W.B.O.X. 
din orașul american Bogalusa 
(Louisiana) nu a transmis nici
odată programe care să fi atras în 
mod deosebit atenția. Ea oferea 
ascultătorilor emisiuni tipice pen
tru un oraș de provincie : reclame 
și muzică ușoară întreruptă de 
buletine de știri citite de singu
rul ei crainic. Și cu toate acestea 
vocea destul de slabă a W.B.O.X. 
a intrat în ultimele luni în aten
ția opiniei publice americane : 
Ku-Klux-Klan-ul încearcă să o re
ducă la tăcere.

Greutățile postului de radio au 
început atunci cînd proprietarul 
acestuia, Ralph Blumberg, a în
cercat să întreprindă o acțiune în 
legătură cu tulburările rasiale ce 
au avut loc la Bogalusa în luna 
ianuarie. Blumberg a avut însă 
„îndrăzneala" ca, printre alți oas
peți la o întrunire în care urmau 
să se discute mijloacele prin care 
ar putea fi reglementată problema 
rasială în statul Louisiana, sa 
invite și opt fruntași ai populației 
de culoare din localitate. Acest 
„gest" a fost interpretat de Ku- 
Klux-Klan drept un „ultraj" la 
adresa sa. Liderii locali ai K.K.K. 
au pretins că întrunirea proiectată 
face parte dintr-un ...„complot in- 
tegraționist". Ei au pus m miș
care aparatul lor de intimidare, 
astfel încît Blumberg și prietenii 
săi s-au găsit dintr-o dată în 

imposibilitatea de a afla, în tot 
orașul, o sală în care să se țină 
consfătuirea proiectată. „Aceasta 
situație constituie o adevărată ru
șine" — a declarat directorul pos
tului de radio W.B.O.X. într-un 
interviu publicat de „Bogalusa 
Daily News". „Ne este rușine — 
a continuat el — că teama a pu
tut cuprinde atît de mult comu
nitatea noastră, încît cuvîntul li
ber este strangulat, la fel ca și 
dreptul de a organiza o întrunire 
pașnică".

La aceasta K.K.K. i-a declarat 
război lui Blumberg și a început 
să-1 lovească acolo unde era cel 
mai vulnerabil, efectuînd presiuni 
asupra celor 70 de susținători ai 
postului de radio. „Un susținător 
— a spus directorul lui W.B.O.X. 
— a primit 37 de apeluri telefo
nice intr-o scurtă perioadă de 
timp. Un altul a primit 17, altul 
a fost chemat la telefon din două 
în două minute timp de o oră". 
K.K.K. i-a amenințat cu boicotarea 
produselor sau localurilor lor, iar 
pe alții i-a insultat, „Din acest 
moment v-ați semnat sentința de 
condamnare la moarte" — a fost 
avertizat unul dintre susținătorii 
lui Blumberg. „Ne pregătim să-ți 
ucidem soția și copiii" — a fost 
anunțat un altul. Și astfel, în 
fața amenințărilor și terorii spri
jinitorii postului de radio s-au re
tras unul cîte unul.

Dar „Klanul" a continuat ofen
siva treeînd de la vorbe la fapte. 
Geamurile automobilului lui Blum
berg au fost sparte, iar antena 
postului său de radio a fost ciu
ruită de gloanțe. Cu toate aces
tea, Blumberg a rezistat. Dar pu
țini locuitori ai orașului Bogalusa 
au mai îndrăznit să asculte emi
siunile postului de radio W.B.O.X. 
Veniturile acestuia au scăzut acum 
de la 4 000 de dolari pe lună, la 
800. Amenințările au continuat. 
Recent Blumberg a declarat unui 
ziarist : „Va trebui să părăsesc 
definitiv orașul".

I. RETEGAN

DELINCVENTĂ 
Șl REMEDII

Crima este o plagă a societă
ții. Și, ca orice plagă, trebuie 
prevenită și remediată. Acestei 
teme i-a fost consacrat Congresul 
internațional de criminologie ce 
și-a desfășurat de curînd lucrările 
la Stockholm, sub egida O.N.U. 
Printre altele, o atenție deosebită 
s-a acordat delincvenților din rîn- 
durile tineretului — o chestiune 
acută pentru o serie de țări.

Cele 75 de delegații participante 
la congres (printre care și delega- 
Îia țarii noastre) au căutat să ana- 
izeze condițiile economice, so

ciale, culturale care favorizează 
sau frânează delincvența juvenilă. 
Evident, în cadrul discuțiilor 
s-au exprimat păreri din cele mai 
diferite. Reprezentantul Cambod- 
giei, de pildă, a afirmat că în 
țara sa rolul covîrșitor în pre- 
întîmpinarea delincvenței juvenile 
l-ar avea tradiția religioasă bu
distă. La rîndul său unul dintre 
delegații Statelor Unite a emis 
teoria că criminalitatea în general 
și cea juvenilă în special ar fi o 
fațetă inevitabilă a... democrației 
și a progresului. S-a mai afirmat 
că delincvența juvenilă este spo
rită în mod cvasiparadoxal de in
tensificarea măsurilor polițienești 
împotriva ei și că instituțiile co- 
recționale nu-i reintegrează pe ti
nerii delincvenți în societate, ci îi 
îndepărtează și mai mult de aceas
ta (idee ce a fost de altfel ilus
trată și în remarcabilul film bri
tanic „Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă").

La congres s-a vorbit mult de
spre simțul „frustrării" care cu-

Pollțlști americani aresteazâ la New 
York o tînârâ delincventă.

prinde pe acei tineri care n-au 
posibilitatea să-și utilizeze ener
gia și aptitudinile lor, fie dato
rită șomajului, fie aflîndu-se (în 
ultimă instanță tot datorită șoma
jului) într-un loc de muncă oare 
nu corespunde cu aspirațiile și 
cu înclinațiile lor. Pe de altă 
parte o serie de delegați occi
dentali au vorbit despre așa-nu- 
mita „abandonare socială" a ti
neretului. „Tinerii se simt sin
guri, cu desăvîrșire singuri, ex
cluși din societate", a menționat 
un delegat. Iar un altul a adău
gat : „Tinerii noștri ar trebui să 
se simtă mai siguri și mai inte
grați în societate".

Delegații țărilor socialiste au 
pus accentul în luările lor de 
cuvînt pe factorii economici și so
ciali care au repercusiuni asupra 
delincvenței juvenile ; cultura și 
educația, asistența socială, timpul 
liber — toate sînt legate de struc
tura economică nouă a societății.

Delegația țării noastre a arătat 
că în preîntîmpînarea delincvenței 
un rol extrem de important îl 
joacă în România organizațiile 
extrajudiciare, tovărășești : comi
siile de împăciuire, comitetele 
de stradă, consiliile de judecată 
din întreprinderi. De asemenea, 
există în țara noastră o permanen
tă grijă pentru organizarea tim
pului liber al tineretului. Ca ur
mare a tuturor acestor factori, 
la noi numărul infracțiunilor se 
află în continuă scădere, infrac
torii profesioniști fiind pe cale de 
dispariție.

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor materiale de viață, lărgirea 
rețelei de instituții culturale și 
bineînțeles educarea tineretului în 
spiritul unor principii avansate 
sînt tot atîtea remedii împotriva 
acelui simț de frustrare și aban
donare despre care s-a vorbit la 
congres.

Nadia RĂUTU

ALO, 
ACOLO E 
15 41022 32-1

Cum vom vorbi la telefon în 
anul 2 000 ? Răspunsul îl avem de 
pe acum și nu imul științifico-fan- 
tastic : în loc de cinci sau șase 
cifre, vom forma pe discul apa
ratului nostru telefonic între 13 
și 15 cifre.

Dar mai întîi cîteva informații 
cu caracter statistic. în anul 1954 
existau în lume circa 90 milioane 
de abonați la rețelele telefonice, 
în prezent se numără 170 de mi
lioane de abonați, iar previziunile 
pentru anul 2 000 sînt de circa 
600 de milioane. O asemenea per
spectivă, care implică și dezvol
tarea corespunzătoare a legături

lor telefonice internaționale, a de
terminat Uniunea Internațională a 
Telecomunicațiilor să ia de pe 
acum unele măsuri. Un grup de 
experți au fost însărcinați să stu
dieze problema și să elaboreze un 
sistem de comunicații telefonice 
automate pe plan mondial. Fără 
a putea intra în detaliile tehnicii 
de mare complexitate caracterizînd 
planul elaborat de experți (și în 
care cibernetica joacă, evident, un 
rol de vedetă), să ne oprim puțin 
la sistemul de numerotare, de 
esențială importanță, propus de 
experți.

Potrivit acestui plan, orice abo
nat Ia rețea, fie că locuiește în
tr-o metropolă europeană sau 
americană, fie că trăiește într-o 
așezare polară sau într-o fermă 
din Noua Zeelandă, va putea 
chema direct de la telefonul lui 
pe un abonat din oricare aii 
punct al planetei. Pentru aceasta 
va fi destul să combine pe disc 
— așa cum am arătat — între 13 
și 15 cifre grupate astfel :

1) un prim grup de 2-3 cifre 
îl va lega nemijlocit de rețeaua 
mondială ;

2) un al doilea grup de 2-3 
cifre reprezintă indicativul țări: 
chemate ;

3) al treilea grup, tot de 2-3 ci
fre, reprezintă indicativul in
terurban ;

4) în sfîrșit, grupul de 6 pînă 
la 8 cifre reprezintă obișnuitul nu
măr al abonatului chemat.

Iată și un exemplu : abonatul X. 
locuind într-un oraș californian 
(S.U.A.), dorește să cheme la tele
fon sediul Uniunii Internaționale 
de Telecomunicații din Geneve 
(Elveția). El va forma pe aparat 
mai întîi numărul 15 — să zicem 
— reprezentînd indicativul acce
sului S.U.A. la rețeaua, mondială, 
apoi va forma 41 (indicativul El
veției), apoi 022 (interurbanul Ge
nevei) și în sfîrșit 32 67 10 (tele
fonul abonatului). Recapitulînd, 
californianul nostru va forma pe 
disc 15 41 022 32 67 10.

Daca toate liniile solicitate vor 
fi libere, un beculeț instalat la 
telefonul celui ce cheamă se va 
aprinde imediat, indicînd stabilirea 
legăturii cerute. Dacă, dimpotrivă, 
apelul nu este posibil, deconec
tarea se va face tot automat.

Pe experți îi mai preocupă 
crearea unor „impedimente teh
nice" împotriva formării de nu
mere greșite, fapt care ar pri- 
cinui serioase pagube.

E. O

PREGĂTIRI 
LA GRENOBLE

La Grenoble e haos — scria 
de curînd magazinul american 
„Sport Illustrated". Complet ne
adevărat, au protestat autoritățile 
municipale ale acestui oraș din

La recenta conferință de la Tokio a Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică a participat și o delegație a Republicii Socialiste 
România, condusă de acad. prof. Horia Hulubei. Conducătorul dele
gației române a fost ales vicepreședinte al sesiunii.

O imagine care vorbește de la sine : pe jacheta acestui soldat ame- k 
rican de Ia baza din Da Nang stau înscrise cuvintele : „Știu că « F 
șa ajung de-a dreptul în rai, pentru că stagiul în infern mi l-am 
făcut în Vietnam".

Mii de tineri din regiunile eliberate ale Vietnamului de sud s-au 
înrolat de Ia începutul anului și pînă-n prezent în rândurile Armatei 
de Eliberare. în fotografie : membrii unui nou detașament își iau 
rămas bun de la familiile lor.



In această part® a orașului vor 
fi construite patinoarul pentru 
întrecerile de patinaj-viteza, sta
dionul destinat deschiderii oficiale 
a jocurilor» ca ți noul local al 
primăriei. Pentru toate acestea se 
vor crea noi căi de acces.

sud-estul Franței. Dar îndoieli au 
existat întotdeauna în preajma 
Jocurilor Olimpice, de teamă că 
importantele eforturi financiare pe 
care trebuie să le facă gazdele 
marilor întreceri sportive nu vor 
putea fi susținute pînă la capăt.

în ianuarie anul trecut, la Inns
bruck, Grenoble a obținut găz
duirea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din 1968. Orașul a intrat de pe 
acum în atenția iubitorilor sportu
rilor de iarnă, dar nu numai a 
lor. Căci, profitînd de acest eve
niment, bătrîna capitală a departa
mentului Isere a beneficiat de 
substanțiale ajutoare, lucrările ur
banistice cunoscînd un avans de 
aproape zece ani față de proiec
tele anterioare.

Despre Grenoble se afirmă că 
este unul dintre cele mai dinamice 
orașe ale Franței. în 1947 avea 
100 000 locuitori, în 1962 — 165 000, 
în 1964 — 200 000. Acest ritm rapid 
de creștere se datorește dezvoltării 
industriale și numeroaselor insti
tute de cercetări.

Ce va oferi Grenoble sportivilor 
în anul 1968 ? O pistă de schi 
aproape de Chamrousse sau, în 
eventualitatea lipsei de zăpadă, o 
alta în plin munte Ia Alpe-d’Huez ; 
o trambulină de 75 metri pen
tru sărituri la Vercors și o alta 
de 90 metri în apropierea orașu
lui ; de asemeni piste de bob și 
de săniuțe (primele în Franța) 
și un nou patinoar.

Instalațiile sportive, evident, nu 
sînt totul. O nouă gară, un nou 
aeroport, care să facă față tra
ficului crescut în acea perioadă, 
vor fi construite în acești ani. 
Pentru toate lucrările municipali
tatea dispune de 50 milioane 
franci. Nu-i rămîne contelui de 
Beaumont, din partea Comitetului 
olimpic francez, decît să apere 
orașul, la Madrid, la reuniunea 
Comitetului internațional olimpic 

se va desfășura în cursul 
acestei luni, împotriva tuturor 
scepticilor care se mai îndoiesc 
că Grenoble e în stare să pri
mească în cele mai bune condiții 
pe sportivii veniți din lumea în
treagă.

I. CORIBAN

COINCIDENȚĂ
CU TiLC

La Bamberg, în R.F.G., și în 
Berlinul occidental a reapărut de 
curînd în timpul nopții pe ziduri 
și în cimitire crucea încîrligată. 
La Montreal, în Canada, partidul 
nazist local a încercat să orga
nizeze un miting „monstru” (dar 
huliganii neonaziști au fost puși 
pe goană de cetățenii indignați) ; 
în orașe engleze, un alt „fuhrer” 
încearcă să agite locuitorii, fără 
succes. Un proces apropiat este 
așteptat în Suedia, în care va 
compărea „fuhrerul” Bjoem 
Lundhal, care în luna iunie a or
ganizat un complot neonazist pen
tru cucerirea puterii.

Au toate acestea vreo legătură 
între ele ? Nu demult, la Bru
xelles, Uniunea internațională a 
participanților la mișcarea de re
zistență și a deportaților (UIRD) 
i-a convocat pe ziariștii locali și 
pe corespondenții presei din 
străinătate pentru a le relata fapte 
pe care opinia publică le igno
rează. Delegatul general al UIRD, 
Hubert Hulin, a înfățișat, bazîn- 
du-se pe documente, un tablou 
stupefiant. El a arătat că numai 
în Belgia își duc activitatea trei 
organizații neonaziste, botezate 
respectiv Uniunea național-so- 
cialistă flamandă, valonă și popu
lară, secțiuniale Uniunii mondiale 
național socialiste conduse de 
americanul Rockwell și de engle
zul Colin Jordan. Se știe de alt
fel despre existența unei astfel de 
organizații cu tentacule în mai 
multe țări din occident. Dar 
grupulețele care se agită în nu
mele unui trecut blestemat de în
treaga omenire nu ar fi în mă
sură firește să existe fără acel 
„nervum rerum” pe care UIRD 
l-a demascat în fața opiniei pu
blice. Are o profundă semnificație 
faptul că UIRD a convocat con
ferința sa de presă în aceeași clă- 

O imagine care redă în mod gră
itor sentimentele populației brita
nice față da organizația neonazistă 
din Anglia și liderul ei Colin 
Jordan (centru).

dire bruxelleză în care, la 10 apri
lie 1944 s-a ținut reuniunea se
cretă a unor căpetenii hitleriste și 
reprezentanți ai principalelor in
dustrii din cel de-al Ill-lea Reich, 
sub președinția unui oarecare 
dr. Scheid. Atunci — a relatat 
Hulin — au fost constituite nu
meroase societăți germane cu fon
duri naziste camuflate sub nume 
împrumutate, urmînd ca după pră
bușire aceste fonduri să contribuie 
la „renașterea unui Reich pu
ternic”.

De-a lungul anilor postbelici, au 
putut fi reperate astfel de firme 
în numeroase țări. în Portugalia, 
de pildă, un număr de 58, în 
Spania — 112 (aci își duce activi
tatea „comercială", printre alții, 
faimosul colonel SS Otto Skor
zeny), în Argentina — 98 (în a- 
ceastă țară își găsise refugiu pre
cum se știe și Adolf Eichman, 
unul dintre cei mai mari criminali 
de război, răspunzător de uci
derea a milioane de deținuți din 
lagărele morții hitleriste), în Elve
ția — 214 etc., etc. După cum s-a 
arătat la conferința de presă de 
la Bruxelles, UIRD este convinsă 
că aceste sume au fost utilizate 
pentru a ușura fuga și adăpostlrea 
unui șir de naziști, iar acum ser
vesc la subvenționarea cheltuie
lilor la procesele intentate crimi
nalilor de război hitleriști. Se 
crede de asemenea că rezerve im
portante din aceste sume au fost 
destinate unei „zile H” care s-ar 
ivi într-o țară sau alta, unde o 
mișcare de extremă dreaptă s-ar 
pregăti pentru un „marș” spre 
putere. Exemplul complotului 
neonazist din Suedia este foarte 
edificator.

Uniunea internațională a rezisten
ței își continuă activitatea spre a 
da în vileag mai departe ce s-a 
întîmplat cu fondurile secrete lă
sate de naziști, care sînt depozi
tarii, mandatarii și cei ce repar
tizează aceste fonduri.

E. MIRONESCU

CINE 
POARTĂ 
VINA?

Accidentele de muncă au deve- 
lit de mult „fapte diverse" în 
presa engleză. Frecvența lor a pro
vocat însă îngrijorarea autorități
lor, care au deschis o anchetă, 
într-un raport întocmit de 
R. K. Christy, inspector șef pen
tru problemele muncii, se rela
tează că în 1964 s-au înregistrat 
268 648 accidente de muncă (cu 
31% mai mult decît în anul pre
cedent) cel mai mare număr din 
întreaga perioadă postbelică. Din
tre acestea numărul accidentelor 

mortale a sporit în 1964 la 655, 
față de 610 în 1963.

Referindu-se la situația din con
strucții, autorul raportului scrie: 
„Prea multe firme nu acordă im
portanță măsurilor de securitate 
a muncii... Securitatea muncii este 
subordonată intereselor produc
ției, deși în practică efectele eco
nomice ale accidentelor nu trebuie 
neglijate”. Cu toate că răspun
derea patronilor, care vor obține 
profituri sporite din intensificarea 
ritmului muncii, reiese cu preg
nanță, totuși raportul caută prin 
unele exemple să demonstreze că 
vinovați ar fi chiar... victimele. 
Astfel, relatînd tragedia unui tînăr 
de 17 ani, scalpat de o mașină 
care i-a prins părul, inspectorul 
șef încearcă să demonstreze că 
vinovat de accidentul respectiv a 
fost părul prea lung al tînărului 
și nicidecum lipsa unor rețele de 
protecție care să împiedice apro
pierea de mașină.

în ansamblu raportul consem
nează printre cauzele accidentelor 
de muncă cele de ordin tehnic, 
social și psihologic. Desigur că 
aceste cauze nu pot fi separate 
între ele. Accidentele de muncă 
sînt datorate refuzului patronilor 
de a face investiții suplimentare 
pentru protecția muncii, insufi
cientei instruiri a celor ce mî- 
nuiesc instalații primejdioase ca 
și ritmului de muncă tot mai 
intens.

Care sînt însă consecințele pu
blicării raportului ? în afară de 
instituirea unor posturi suplimen
tare de inspector pentru securita
tea muncii, pînă în prezent nu s-a 
preconizat adoptarea altor măsuri...

Z. FLOREA

ÎNTRECEREA 
BĂRCILOR- 
ȘARPE

Kerala, cel mai mic dintre sta
tele indiene, se află pe coasta 
de sud-vest a peninsulei. Un lucru 

se găsește aci cu prisosință : apa. 
în Kerala se află mai multe ca
nale decît străzi, se întîlnesc mai 
multe bărci decît vehicule rutiere. 
Cele mai vestite dintre aceste 
bărci joacă un rol la fel de în
semnat în festivitățile religioase 
cît și în cursele de viteză : este 
vorba despre bărcile-șarpe.

Ele au o lungime de cincispre
zece metri, sînt construite din 
lemn negru, iar prova lor se 
avîntă în sus, aproape pe verti
cală. Bordajul e însă foarte scund. 
De fiecare parte șade cîte un 
rînd de vîslași, iar la mijloc se 
află un șir de oameni care, bătînd 
ritmic din palme, dau vîslașilor 
tactul. Atunci cînd se ivesc din de
părtare, aceste bărci arată într-a- 
devăr întocmai ca niște uriași și 
înfricoșători șerpi de mare.

La origine bărcile erau destinate 
doar pentru a duce la temple 
ofrande zeilor. Pentru asemenea 
călătorii, bărcile sînt împodobite 
cu baldachine sacre, galbene și 
roșii, „echipa ritmică” intonează 
o muzică solemnă acompaniată de 
gonguri și harfe, iar vîslașii im
primă bărcii o mișcare maiestuoasă 
și cît se poate de tăcută.

Cînd vine însă vorba despre 
cursele de viteză, se renunță cu 
totul la decor, iar membrii echi
pajului poartă cel mai adesea, 
în locul solemnelor togi albe, nu
mai cîte un șorț și un turban. 
Cursa se desfășoară pe o lungime 
de două mile, în sensul contrar 
curentului. De îndată ce s-a dat 
startul, echipa ritmică a fiecăreia 
din cele 3-4 bărci ce se întrec 
începe să bată din palme și din 
picioare. Zgomotul produs te face 
să crezi că a fost pornit un 
motor.

Și atunci începe frenezia ! Dacă 
vreuna din bărci ia conducerea, 
membrii echipei ritmice din cele
lalte bărci se dezlănțuie. Ei strigă 
și bat din palme, iar vîslașii țipă 
și ei.

Cu și mai multă pasiune — dacă 
e posibil — reacționează specta
torii, care urmăresc cursa de pe 
mal. Mii de palme și de glasuri 
bat și strigă în cadență, cîntă și 
urla din răsputeri. Iar atunci cînd 
cursa s-a încheiat, sute dintre ei 
se aruncă în apă pentru a-i feli
cita pe învingători la fața locului.

Ram PANJABI

După cum transmitea corespondentul din Leopoldville al agenției 
americane U.P.L, spre estul Congoulul au fost trimise detașamente 
de mercenari pentru a întreprinde ,,'o ofensivă desfășurata" care 
să înăbușe mișcarea de eliberare națională a poporului con
gelez. Fotografia înfățișează un mercenar tîrind după el doi 
răsculati făcuți prizonieri.

2 000 de victime — morți sau dispăruți — iată tra
gicul bilanț de pînă acum al erupției vulcanului 
Taal din insula Lake (Filipine) care, potrivit ști
rilor „dă din nou semnele unei violente activități". 

Aspect de la cel de-al IH-lea Festival de șah orga
nizat la Suhumi (U.R.S.S.). Cu aceste „piese" originale 
se desfășoară o partidă între șahiștii sovietici Taimanov 
și Polugaievski.
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UZINELE 
DE
VAGOANE
ARAD
EXECUTĂ:

VAGON DE CĂLĂTORI 

80 locuri 
viteza max. — 160 km oro

VAGON DE MARFĂ ACOPERIT
capacitatea — 60 tone 
viteza max. — 100-120 km'orâ

VAGON DE MARFĂ DESCOPERIT 
capacitatea — 60 tone 
viteza max. — 100-120 km'orâ


