


dezbatere 
largă în 
satele țării

Satele României socialiste 
sînt angajate la ora actuală 
într-o vie și largă dezbatere. 
Documentele de însemnătate 
covîrșitoare pentru continua 
înflorire a satului socialist — 
proiectul de Statut al coope
rativei agricole de producție, 
ca și cel al Uniunii Națio
nale, uniunilor regionale și 
uniunilor raionale — sînt 
discutate în amănunțime și 
cu spirit de răspundere de 
milioane de țărani coopera
tori.

în cadrul adunărilor gene
rale unde documentele aces
tea se discută la modul con
cret, la condițiile specifice, 
se fac propuneri bine chib
zuite și se iau măsuri cores
punzătoare pentru dezvoltarea 
tot mai evidentă a unităților 
agricole socialiste.

Printre alte informații sosite 
în sensul acesta la redacția 
noastră semnalăm una pri
mită din raionul Videle. Pînă 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
proiectele de statut au fost 
discutate în 40 de coopera
tive agricole de producție din 
raion. La dezbatere au par
ticipat peste 32 000 de țărani 
cooperatori. Cei care au luat 
cuvîntul s-au referit la pro
bleme de mare interes eco
nomic și organizatoric, printre 
care : dezvoltarea averii ob
ștești, organizarea producției 
și retribuirea muncii, rapor
tul dintre fondul de acumu
lare și fondul de consum, 
rolul specialiștilor și relațiile 
lor cu conducerea cooperati
vei etc. în atenția discuțiilor 
pe marginea proiectului de 
statut au fost și capitolele 
și articolele referitoare la 
retribuirea suplimentară,' la 
pensia de bătrînețe, de in
capacitate de muncă sau la 

cea de urmaș pentru copiii 
minori. Țăranii cooperatori 
au subliniat și cu acest pri
lej grija plină de atenție 
pentru cei care se află în 
pragul bătrîneții. Referindu-se 
la proiectul de Statut al coo
perativei agricole de produc
ție ei au arătat că pensia 
de bază, la care se adaugă 
produsele primite de la co
operativă și cele recoltate de 
pe lotul aflat în folosință 
personală vor asigura celor 
ce nu pot munci produsele 
și veniturile bănești necesare 
existenței.

în aceste zile cooperati
vele agricole de produc
ție pun temelie recoltelor din 
primul an al cincinalului : 
definitivează planurile de pro
ducție pentru 1966. Proiectele 
de statut le ajută să sta
bilească direcțiile principale 
pentru ca agricultura Româ
niei socialiste să urce pe noi 
trepte ale belșugului.

G. MINIȘAN

milioane de 
spectatori

De curînd în întreaga țară 
a început Festivalul filmu
lui la sate. Desfășurîndu-se 
de-a lungul a peste două 

Juni, manifestarea aceasta 
culturală va întruni și de 
data aceasta participarea en
tuziastă a milioane de oa
meni. De reținut faptul că 
la manifestările prilejuite 
anul trecut de Festivalul fil
mului la sate numărul spec
tatorilor a fost de circa 
11 milioane. E și aceasta o 
dovadă elocventă de felul în 
care este prețuită în satul 

contemporan cea de-a șaptea 
artă.

în cadrul celor aproape 
6 000 cinematografe sătești 
rulează zeci de filme artis
tice românești și străine și 
cîteva sute, de scurt-metraje. 
Un loc de seamă în reper
toriul cinematografelor să
tești îl ocupă documentarele 
agricole. Este un. foarte ni
merit prilej pentru oamenii 
muncii din agricultură de a-și 
îmbogăți cunoștințele, avînd 
în vedere faptul că la ora 
actuală dispunem de nume
roase documentare care în
fățișează experiența bogată, 
înaintată din multe ramuri 
ale agriculturii. Documenta
rele agricole sînt de un real 
folos sutelor de mii de 
oameni ai muncii din agri
cultură care urmează cursu
rile învățămîntului agrozoo
tehnic de masă.

Ținînd seama de toate da
tele, există perspectiva ca 
Festivalul filmului la sate din 
anul acesta să se desfășoare 
cu deosebit succes.

G. DUMBRĂVEANU

pe locurile 
unde a trăit 
poetul

Ne strecuram printre dea
luri în sus. Trecem apa Mol
dovei și Suha și undeva mai 
departe se ivesc Mălinii lui 
Nicolae Labiș. Refacem cu 
emoție drumul de atîtea ori 
parcurs de poet, elev fiind 
la Fălticeni, ori, măi tîrziu, 
în întoarcerile lui repetate de 
la București. în sfîrșit, pri
mele case ale acestui sat fru
mos, durat parcă pentru poe
zie, și primele chipuri de 
munteni trăitori pe aceste 
meleaguri. Pe aici, pe aproa
pe, pe undeva, trebuie să 
fie locul unde s-a petrecut 
moartea căprioarei.

Ticsită pînă la refuz, sala 
căminului cultural ascultă în 
tăcere. S-au adunat oamenii din 
Mălini să asculte cuvintele 
calde de omagiu pentru băia
tul înzestrat care s-a ridicat 
dintre ei. Pe scenă, prozatori 
și poeți mai vîrstnici și mulți 
colegi din aceeași generație cu 
cel care ar fi avut azi 30 de ani. 
Vorbesc despre poet și citesc 
versuri ale lui Nicolae Labiș : 
Ion Horea, Alexandru Andri- 
țoiu, Gheorghe Tomozei, Ana 
Blandiana, Platon Pardău. Sala 
e mută.

E pe scenă o femeie cu 
trăsături blînde, încărunțită 
prematur, care își înăbușă 
un suspin cînd se recită 
„Scrisoare mamei“. Lingă ea, 
un bărbat scund și slăbuț, 
cu o figură tipică de dascăl 
de țară, care-și strivește sub 
pleoape o lacrimă bărbătească. 
Mama și tatăl poetului.

într-o încăpere alăturată, o 
expoziție ad-hoc cuprinde o- 
biecte ale poetului folosite la 
diferite vîrste : jucării din 
anii primei copilării, cărți 
pe care poetul și-a făcut 
însemnări, unelte de scris 
și cîteva manuscrise, o jucă
rie pentru Dorina, sora mai 
mică a poetului, fotografii 
de copil și din vremea cînd 
era elev la școala de litera
tură, o legitimație de redac
tor la „Gazeta literară* și, 
în sfîrșit, obiecte care se 
aflau asupra sa în momentul 
dureroasei întîmplări care i-a 
stins viața tînară.

Casa părinteasca din Mălini.

La casa părintească, pe o 
placă de marmură albă, ver
surile poetului :

„Arde o stea între multele
stele, 

Arde pe ceruri și pe drapele 
Capăt de osie — roșia stea 
Osia trece prin inima mea“.

în casă, odăița curată, păs
trată cu grijă de mama poe
tului. Tot ce se află în 
această odăiță, în care Labiș 
revenea să-și scrie o mare 
parte din poeziile sale, amin
tește astăzi de el : cărțile pe 
care au trecut înfrigurate mîi- 
nile subțiri ale lui Nicolae 
Labiș, autoportretul, patul pe 
care se odihnea 1 cufundîn- 
du-se în lectură.

Tr. PROSAN

prin poienile 
retezatului

în anul 1958 s-au adus din 
Polonia doi zimbri : Podarek și 
Polonka. Pentru adăpostirea lor 
— și a viitorilor fii și nepoți — 
s-a amenajat în masivul Re
tezat, pe o suprafață de 
700 ha, o rezervație îm
prejmuită •— ca o cetate în
tărită cu metereze — de 
cîteva rînduri de garduri din 
bîme zdravene și sîrmă. Si
tuată la o altitudine de 
300-400 m, rezervația este 
amplasată pe un teren fo
restier, acoperit cu arborete 
de stejar, împoienit, bogat în 

vegetație erbacee și ârbustică 
ce asigură o bună parte din 
hrana zimbrilor. Iar pentru 
ca foamea nobilelor animale 
să nu ducă la distrugerea 
acestei vegetații, rezervația a 
fost împărțită în cîteva loturi, 
zimbrii fiind lăsați în liber
tate, prin aplicarea unei ro
tații, cînd pe un lot, cînd 
pe celălalt.

Cu ce se hrănesc zimbrii 
însă acum, în timpul iernii ? 
Hrana lor — asigurată de în
grijitori — constă în cartofi, 
sfeclă, tărîțe, uruială de po
rumb, ovăz, fîn și sare. Dar 
ceea ce este poate mai im
portant decît hrana e apa.

Podarek singur bea pînă 
la 300 1 apă pex zi ! Ținînd 
seama însă de faptul că 
acum la poalele Retezatului 
se află nu doi, ci zece zim
bri, e ușor de înțeles cît are de 
lucru personalul rezervației, 
într-adevăr, Podarek și Polonka 
au avut grija an de an să 
aducă pe lume urmași. încă 
în primul an după sosirea lor 
aici s-a născut prima lor fiică: 
Romanca. Acum cîteva săptă- 
mîni Romanca și-a făcut pă
rinții bunici, dînd la rîndul 
ei naștere unui pui de zimbru 
ce poartă numărul 10 în foaia 
matricolă din rezervație 1

Cei mulți înainte !

Carol BORA

anticipări 
editoriale 
(V)

In numărul de față prezen
tăm cititorilor „Flăcării* pro
iectele Editurii pentru litera
tură universală pe anul 1966. 
Interlocutorul nostru, tovară
șul CONSTANTIN MĂCIUCĂ, 
directorul E.L.U., ne-a răs
puns cu amabilitate la urmă
toarele întrebări :

— Care sînt cele mai im
portanțe opere clasice ale li
teraturii universale ce vor 
apărea în anul care vine ?

— Lucrările din literatura 
clasică universală incluse în 
planurile noastre cuprind, evi
dent, numeroase titluri. Mă 
voi referi la cele mai impor
tante. Ținînd seama de solici
tările multor cititori, vom re
edita pe hîrtie pelur capodo
pera lui Cervantes „Don Qui- 
jote*. Alte reeditări : Maupa
ssant, „Opere*, în trei volu
me; „Mirgorod* de N. V. Go
gol ; primele două volum- hn 
seria de „Opere* (8 voi de 
lui F. M. Dostoievski etc. Vor 
mai vedea lumina tiparului ur
mătoarele cărți : H. Ibsen, 
„Teatru* (care va cuprinde 
cele mai cunoscute piese ale 
dramaturgului norvegian) ; 
Doamna de La Fayette : 
„Prințesa de Cleves* ; Le 
Sage : „Diavolul șchiop* ; H. 
Fielding : „Joseph Andrews* , 
Doamna de Stael: „Opere ale
se* (1 voi.) ; un volum „Pro
ză istorică greacă* (lucrări și 
fragmente din Herodot, Tuci- 
dide, Xenofon, Polibiu etc.), 
epopeea sumeriană „Ghilga- 
meș*, cea germană ,,Gudrun* 
și multe altele,
. — Ce autori vor reprezenta 

literatura mondială contempo
rană ?

— Din literatura secolului 
al XX-lea rețin — din 
foarte multe titluri — cîteva 
care mi se par mai impor
tante : celebrul roman al 
lui Thomas Mann „Doctor 
Faustus* ; W. Faulkner, „Că
tunul* ; E. Hemingway, „Os
păț continuu* ; celebrele schițe 
ale Iui James Joyce „Oameni 
din Dublin* ; o selecție din 
ciclul „Ubu* al cunoscutu
lui scriitor francez Alfred 
Jarry ; Italo Svevo, „Conști
ința lui Zeno* ; F. Scott-Fitz- 
gerald, „Marele Gatsby* ; Alan 
Sillitoe, „Sîmbătă seara și 
duminică dimineața* ; Jean 
Giono, „Husarul de pe acope
riș* ; A. Daninos, „Un oare
care domn Blot* ; H. Boli, 
„O partidă de biliard la ora 
9Vt“, unul din cele mai valo
roase romane ale scriitorului 
german ; K. Simonov, „Ni
meni nu se naște soldat* (voi. 
II) ; I. Bondarev, „Ultimele 
salve* ; B. Giopic, „A 8-a 
ofensivă* ; Magda Szabo, „Gă- 
prioarâ* și „Pomana porcu
lui* etc.

— Ce lucrări de critică și 
istorie literară vor apărea ?

— Sectorul de critică și is
torie literară al editurii noas
tre își orientează activitatea 
în patru direcții, concretizate 
fiecare prin cîte o serie. A- 
mintim seria Monografii, în 
care vor apărea: R. Lupan, „E. 
Hemingway* ; R. Munteanu, 
,,Bertolt Brecht* ; M. Șora, 
„H. Mann* ; V. Buranelli, „E. 
A. Poe* etc. în seria Studii : 
lucrări postume de T. Vianu ; 
Nina Fațon, „Intelectualul și 
epoca sa* ; Fr. Păcurariu. 
„Portrete latino-americane* 
etc. Menționez în mod spe
cial „Mimesis*, cartea repu
tatului umanist german Erich 
Auerbach și „Istoria teatrului 
universal* (vol. II) de I. Zam- 
firescu.

— Ce ati dori să comuni
cati cititorilor prin intermediul 
„Flăcării* ?

— Vești bune pentru iubi
torii de teatru și de poezie. 
Este vorba de două colecții 
noi, una de Teatru, în care 
vor apărea, printre altele, 
o „Antologie a teatrului ame
rican contemporan* (2 voi.) , 
„Teatru* de Max Frisch etc. 
și altă colecție Poesis în 
care vom publica volume de 
versuri de Saint-John Perse, 
Jacques Pre vert, Brecht etc.

Horatiu STĂTESCU



știință și producție 

proiecte 
i nteresante 
la i. p. a.

„Aplicarea in practică a 
rezultatelor sale face ca știința 
să devină o însemnată forță 
de producție../4 a arătat tova
rășul Nicolae Geaușescu în 
expunerea cu privire la îm
bunătățirea organizării și în
drumării activității de cerce
tare științifică făcută la re
centa sesiune a Marii Adu
nări Naționale.

Activitatea Institutului de 
cercetări și proiectări în dome
niul automatizării (I.P.A.), ca 
și planurile lui de perspec
tivă, constituie o ilustrare 
concludentă a acestui prin
cipiu, definind rolul hotărî- 
tor pe care știința îl joacă 
în viața modernă. înseși cri
teriile de organizare a insti
tutului subliniază legătura in
destructibilă pe care el tre
buie s-o realizeze între cer
cetarea științifică fundamentală 
și cea aplicativă, între teorie 
și valorificarea ei în produc
ția bunurilor materiale. în- 
tr-adevăr, din punct de ve
dere organizatoric acest insti
tut face parte integrantă, ca 
unitate de concepție, din 
grupul de uzine și fabrici 
producătoare de utilaj de au
tomatizare. Spre deosebire de 
toate celelalte institute de 
cercetare, acesta este legat, 
prin specificul său, nu de o 
ramură sau de un sector al 
economiei, ci de întregul 
complex economic al țării ; 
lucrările sale de studiu, cer
cetare, proiectare a introdu
cerii mijloacelor moderne de 
automatizare au în vedere 
deopotrivă ramura extracției 
miniere sau a construcțiilor 
de mașini, a siderurgiei sau 
transporturilor, a utilajului 
chimic sau bunurilor de larg 
consum. Colaborarea institu
tului cu toate celelalte insti
tute de cercetări pe ramuri 
este de aceea o condiție fun
damentală a activității pe care 
o depune. Proiectele institu
tului pe anul 1966 exprimă 
tocmai aceste trăsături carac
teristice. Spicuim dintre ele 
doar cîteva.

în sectorul de proiectare 
vor fi elaborate proiectele 
unor instalații de automati
zare în domeniul extracției 
miniere (instalația de auto
matizare a flotației centrale 
de la Baia-Mare și cea a dis- 
pecerizării în subteran la 
Leșul Ursului). Proiectele 
unor instalații de automati
zare au în vedere rafinăriile 
de petrol, liniile de ciment, 
producția de mașini-unelte, 
cazane, tractoare etc., ca și 
întreprinderi producătoare de 
bunuri de larg consum (linii 
de pîine, mori, silozuri pen
tru cereale, sere legumicole). 
Ample și interesante proiecte 
de automatizare privesc ma
rile noastre combinate side
rurgice — cel de la Hune
doara și cel de la Galați — 
unde, printre altele, se 
prevede automatizarea condu
cerii economice cu ajutorul 
calculatoarelor electronice.

în domeniul studiilor și cer
cetărilor, institutul își pro
pune de asemenea cîteva 
obiective majore, printre care : 
să înceapă acțiunea de asi
milare a unui calculator nu
meric industrial, să elaboreze 
aparaturi de telemecanică pen
tru coordonarea transporturi
lor în comun în orașul 
București, pentru căile ferate, 
pentru extragerea și transpor
tul de petrol și gaze. Unul 
din obiectivele principale ale 
colectivului de studii rămîne 
însă înlocuirea cu piese pro
duse în țară a unor piese din 
import pentru aparatajele de 
automatizare.

în sfîrșit, colectivul acestui 
institut își propune să stu
dieze si să rezolve o gamă 
de probleme cu caracter mai 
general și cu aplicabilități 
mai largi : introducerea au
tomatizării și obținerea de 
indici calitativi superiori ai 
produselor, măsuri pentru 
creșterea siguranței în func
ționare a instalațiilor de au
tomatizare, probleme legate 
de eficiența economică etc.

E. DÂSCÂLU

A IV-A SESIUNE
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Luni 20 decembrie la Palatul 
Marii Adunări Naționale și-a în
ceput lucrările cea de-a IV-a se
siune a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

în prima zi a lucrărilor sesiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
făcut o cuprinzătoare și documen
tată expunere cu privire la îmbună
tățirea organizării și îndrumării 
activității de cercetare științifică. 
Măsurile consacrate cercetării știin
țifice, sector de mare importanță în 
viața socială a țării, au făcut obiec
tul unor ample dezbateri. Numeroși 
deputați, analizînd cercetarea știin
țifică din România, precum și mă
surile corespunzătoare privind or
ganizarea și orientarea ei în viitor, 
și-au exprimat deplina lor adeziune 
față de proiectul de lege cu privire 
la înființarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

în continuarea lucrărilor au fost 
supuse spre aprobare o serie de 
proiecte de lege de o deosebită im
portanță pentru viața politică, eco
nomică și socială a țării. După dez
bateri, Ia care au participat un mare 
număr de deputați, Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimi
tate : Legea cu privire la înființa
rea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Legea pentru adoptarea 
planului de stat al economiei națio
nale pe anul 1966, Legea pentru 
adoptarea bugetului de stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 
1966, Legea cu privire la protecția 
muncii, Regulamentul de funcțio
nare a Marii Adunări Naționale, 
propunerile privind componența 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale ; de asemenea, a 
aprobat decretele cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
la tribuna Marii Adunări Naționale.

Aspect de la Marea Adunare Națională, în timpul lucrărilor recentei sesiuni.



memento
«Un eveniment de la înce

putul lunii ianuarie se cuvine 
anunțat din timp : Marco Polo, 
adică celebrul lui interpret, Luis 
Mariano, navighează către Bucu
rești, unde va putea fi văzut și 
auzit între 6 și 13 ianuarie (sala 
Palatului).

e La Teatrul de operă și balet 
doi artiști din R. P. Ungară în 
turneu : mezzo-soprana Erzsebet 
Komlossy o interpretează pe 
Azucena din „Trubadurul" de 
Verdi (28 decembrie) ; spectaco
lul „Rigoletto" (25 decembrie) 
va fi dirijat de cel de-al doilea 
oaspete maghiar — Ervin Lukâcs.

• în cadrul obișnuitului concert 
al Filarmonicii de stat „George 
Enescu", cu Paul Popescu la pu
pitru, ascultăm Partita pentru 
orchestră de Dumitru Bughici, 

Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră în La minor de Liszt 
(pentru a doua oară în stagiune 
solistul Alexandru Demetriad) și 
,,Mathis pictorul" de Paul Hinde
mith.

a O.S.T.A. prezintă la patinoa
rul „23 August" (25 și 26 decem
brie) un mare spectacol muzical- 
sportiv „Muzică și sport pe 
gheață" cu participarea unor cîn- 
tăreți și a unor orchestre de 
muzică ușoară dintre cele mai 
bune. Cel puțin așa ni se pro
mite...

muzica
« Recomandăm cititorilor, în

deosebi celor cu preocu
pări de artă și literatură, con
sultarea Revistei de istorie și te
orie literară. Condusă timp de 
14 ani de G. Călinescu căruia 
îi succede acum Al. Dim a, re
vista (pînă de curînd se nu
mea Studii și cercetări din is
toria literara și folclor), a publicat 
valoroase studii, cercetări, articole,

cartea 

sinteze monografice, material do
cumentar, recenzii etc. privind un 
mare număr de scriitori români 
și străini, folclorul românesc și 
cel universal ș.a.m.d. în ultimele 
ei numere de pildă semnează G. 
Călinescu (un studiu postum de
spre Ion Neculce), Vladimir Strei- 
nu (Prozodii românești), M. No- 
vicov (îndrumarea de către partid 
a literaturii), V. Ciobanu și M. 
Bucur (despre simbolism), O. Pa- 
padima, I. C. Chițimia, George 
Muntean (seria a IlI-a a docu
mentelor provenind de la Emi- 
nescu, descoperite de el, și o 
privire sintetică asupra poeziei 
noastre contemporane), Al. Săn- 
dulescu, T. Vîrgolici, Stan Velea, 
Marcel Duță și I. Oprișan (de

spre proza românească contempo
rană), Eugenia Oprescu, Mihaela 
Schiopu, Viorica Nișcov și alții, 
înscriind revista unei sfere de 
cercetare și cultură cu rezonanțe, 
în continuare ample.

s Cam prea mult Vlahuță, care 
devine, dacă n-a devenit, ca și 
în cazul lui Brăescu, un balast al 
bibliotecilor, iar editurile ar tre
bui să potolească în vreun fel 
elanul zeloșilor care uită al ți 
scriitori mult mai valoroși. Apa
riția unor noi ediții din România 
pitorească și Dan ni se parc 
totuși cam prea mult (mai ales 
că la aceeași Editură pentru lite
ratură a apărut și o Iubire în 
Biblioteca pentru toți, iar prin 
librării se văd destule Scrieri 

vlahuțiene scoase nu demult tot 
acolo !).

■ De asemenea, un efort de 
temperare în direcția editării lui 
Cezar Petrescu ar fi iarăși bine
venit. Se poate încerca. Am avea 
atunci, alături de Calea Victo
riei și Duminica Orbului, recent 
apărute, și ceva mai mult loc 
pentru alți autori, cel puțin la 
fel de merituoși.

■ Cu O singură iubire sculpto
rul și pictorul (și scriitorul deci) 
Ion Vlasiu își continuă ciclul său 
mai vechi de scrieri cu caracter 
autobiografic (Am plecat din sat, 
Drum spre oameni), interesante, 
pline de observații proaspete, utile 
și pentru înțelegerea mai nuan
țată a artistului și a timpului pe 

cared are în vedere.
■ Au apărut Ia Editura Meri

diane bune versiuni în engleză 
și franceză ale studiului mo
nografic al lui Al. Pi.ru despre 
Liviu Rebreanu. E un notabil ser
viciu adus cunoașterii mai largi 
a marelui nostru scriitor, cu atît 
mai mult cu cît autorul cărții 
este un eminent cunoscător și in
terpret al său.

■ Tot la Meridiane un cuvenit 
ghid al lașului, cu un text agrea
bil semnat de Aurel Leon.

■ Binevenită ediția a Il-a a 
Vrancei lui Eusebiu Camilar, v/e 
care a scos-o Editura tineretului. 
E o carte pe care cititorii mici 
și tineri o pot parcurge cu folos 
real.

Aurelian Andreescu.

DUMINICĂ 26 DECEMBRIE. 
Program duminical lipsit de ten
siune. Pesemne că apropiata 
noapte de revelion a concentrat 
toate forțele. Ce ni se oferă to
tuși ? O rereîntîlnire cu frumo
sul Robin Hood (19.15) • Un re
portaj filmat La vînătoare. S-ar 
putea să ne placă (19.45) • Un 
document arheologic pe peliculă : 
Cetatea dacică Sarmisegetuza 
(20.00) • Iar o peliculă (și tot 
documentară) : Scafandrii (20.30) 
• Și, în fine, un Concert de es
tradă cu cîțiva tineri soliști 
(21.00). Se poate încerca și o 
plimbare Ia șosea (mai ales dacă 
va ninge).

LUNI 27 DECEMBRIE. Cu 
concursul academicianului Gr. 
Moisil, al profesorului Nistor Ș an

ta și al fizicianului Victor Sta- 
vinski — O emisiune științifică, 
ca de obicei, diversă : Centrul de 
calcul, La hotarul a două lumi 
— animală și vegetală. Timp și 
calendar, Caleidoscop științific 
(20.00) • Trei tablouri pe săp- 
tămînă comentate de Ion Frun
zei ti face parte din emisiunile

televiziune 

care nu au nevoie de recoman
dări speciale (20.45) • Un ex
celent film francez Goupi — mina 
roșie, pe care nici o antologie 
a cinematografiei mondiale nu-1 
poate trece cu vederea (21.00).

MIERCURI 29 DECEMBRIE. 
Nici că se putea o denumire mai 
îmbietoare la turism decît Valea 
Frumoasei. Operatorii studiou
lui de televiziune s-au străduit 
să ne-o înfățișeze cît mai fidel 
pe peliculă (20.00) • Actorii
amatori ai Teatrului popular din 
Mediaș invită pe telespectatori 
să vadă spectacolul cu Hangița 
de Carlo Goldoni pe care l-au 
prezentat la recenta bienală 
(20.45).

JOI 30 DECEMBRIE. Un spec
tacol prezentat de Ansamblul ar

tistic al Uniunii Tineretului Co
munist. Avem temeiuri să reco
mandăm această manifestare ar
tistică multilaterală (muzică și 
joc popular, coruri, muzică ușoa
ră) cu multă căldură (21.15).

VINERI 31 DECEMBRIE. Pro
gram special de revelion (22.00- 
3.30). Rubrica „Memento" vă do
rește : petrecere frumoasă !

SÎMBĂTĂ 1 IANUARIE 1966. 
Pe micul ecran : jongleri, acro- 
bați, iluzioniști, dresori într-un 
Spectacol de circ, din totdeauna 
agreat de mici și mari (20.30) • 
Cine a petrecut revelionul fără 
televizor e despăgubit de o emi
siune de Selecțiuni din progra
mul prezentat cu o seară înainte 
(21.15) • Varietăți pe... peliculă 
(22.00).

• PATIMA ROȘIE. Au trecut 
50 de ani de la prima reprezen
tație a acestei piese — „comedia 
tragică" — așa cum o numește 
autorul ei, Mihail Sorbu. Firesc, 
spectacolul a intrat în repertoriul 
primei noastre scene, Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale". Tînărul 
regizor Cornel Todea își face un 
inspirat debut pe aceasfă scenă 
într-un spectacol gîndit unitar cu 
un patos modem și de bună ca
litate, relevînd cu acuitate sensu
rile tragice ale textului într-un 
ritm dinamic. Tofana : Carmen 
Stan eseu.

« Actori de limbă germană. 
Trebuie aplaudată munca entu
ziastă, plină de dăruire a regi
zorului Ion Olteanu, care de astă 
dată în calitate de profesor la 

Institutul de teatru a condus o 
clasă de studenți care vor deveni 
actori ai teatrelor de limbă ger
mană (Timișoara, Sibiu). După 
patru ani de studii, calificate, 
tinerii interpreți s-au prezentat 
excelent în fața publicului pe 
scena studioului Institutului de 
teatru.

Patru piese în spectacol : VOR
BEȘTE-MI CA PLOAIA și PRO
PRIETATE CONDAMNATĂ, am
bele de Tennessee Williams, 
DOAMNA CU CĂȚELUL, după 
Cehov, și MANTAUA, după Go
gol. Foarte bun spectacol. Regi- 
zorul-pedagog și-a afirmat și aici 
maturitatea personalității sale 
creatoare. Citabili în bloc toți 
interprețiî.

■ Ștefan Berciu... redivivus : 

INSULA SPIONILOR în pre
mieră la Teatrul de stat din 
Baia-Mare — spionaj, crime, mis
ter. Pînă la sfîrșit vinovății își 
primesc pedeapsa binemeritată. 
Regia : Istvan Farkas. Același 
teatru va înfățișa încă o pre
mieră pe țară : CINE-L SAL
VEAZĂ PE ALBERT COBB, de 
Frank Gilrog.

* Ca de obicei. Teatrul de stat 
din Timișoara e îndrăzneț. Recent 
a adus la rampă un spectacol al 
tinerilor actori cu piesa POGOA
RĂ IARNA, o cunoscută tragedie 
modernă a lui. Maxwell Anderson. 
Regizorul Emil Reus a înmănun
cheat într-un spectacol de un 
sobru dramatism pe tinerii Ga
briela Marinescu, Ovidiu Moldo
van, Eftimie Popovici, Daniel Pe- Carmen Stânescu.

trescu, Spiridon Cojocaru, Adriana 
Popovici, Dora Cherteș. Scenogra
fia e semnată de tînăra pictoriță 
Emilia Jivanov.

* în sala Palatului, Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" se în
fățișează cu spectacolul de revistă 
prezentat în turneu peste hotare. 
Aceasta sporadic. Ce ne facem 
însă cu spectacolele din cele două 
săli, a căror calitate, și așa me
diocră, mai suferă pe parcurs o 
sensibilă degradare ?

teatru
« PROCESUL DE LA NURN

BERG —- un film. în fața căruia 
nu ne este teamă de superlative, 
un film copleșitor prin forța 
adevărurilor umane pe care le 
reamintește regizorul Stanley Kra
mer (Lanțul, Procesul maimuțe
lor). Sutele de întrebări și răs
punsuri din care se compune 
scenariul (scris de Abby Mann) 
au un singur, mare și emoțio
nant echivalent : acela de a fi 
o chemare Ia luciditate adresată 
omenirii. Distribuția este monu
mentală : Spencer Tracy, Marlene 
Dietrich, Maximilian Schell, Ri

cinema Burt Lancaster.

chard Widmark, Judy Garland, 
Montgomery Clift și Burt Lan
caster (Trapez, Omul care aduce 
ploaie, Ghepardul), acest unic 
Lancaster. Mergeți să vedeți fil
mul și priviți cu atenție ochii 
lui Burt Lancaster.

•*  COLINA ne prilejuiește cu
noștința cu un regizor al cărui 
nume trebuia să se afle de mult 
în universul nostru de cultură 
cinematografică : Sidney Lumet 
(autor al filmelor Doisprezece 
oameni furioși. Vedere de pe 
pod, Omul în piele de șarpe). 
Oricum, mai bine mai tîrziu de
cît niciodată. „Colina", ultimul 
său film (prezentat în acest an 
la Cannes), este o poveste aspră, 
dură ca piatra, despre soarta 
unor bărbați care duc una din 
cele mai sfinte lupte : aceea 

* în sfîrșit o seară de varietăți 
muzicale (de calitate). Pe un sin
gur disc 1 Ce e drept, de mare 
format, dar și d3 anvergură. Lip
sea o asemenea înregistrare din 
catalogul casei noastre de discuri. 
Conducătorul de orchestră Iosif 
Conta, în fruntea. Orchestrei, sim
fonice a 'Rad io televiziunii, (omo
genă, strălucitoare, sonoră) ne 
oferă un program extrem de bo

pentru demnitate umană. în ro
lul principal — Sean Connery, 
faimosul interpret al lui James 
Bond. Partenerii săi : Michael 
Redgrave, Harry Andrews, Ossie 
Davis, Alfred Lvnch.

■ OAMENI ȘI DRAPELE — 
ecranizare respectuoasă după ro
manul lui Jokai M6r, realizată 
de regizorul maghiar Vârkony 
Zoltan (Asasinul din umbră. Foto 
Haber). într-un rol, nu princi
pal, actorul Pager Antal, al că
rui talent îl cunoaștem de mult 
(E permis să calci pe iarbă. Foto 
Haber, Drama Ciocîrliei).

■ MUNCILE LUI HERCULE. 
Numai cu bicepșii bine între
ținuți ai lui Steve Reeves (Ro
mulus și Remus), numai cu leul 
din Nemeia, cu taurul din Insula 
Creta și cu Silva Koscina în 

tunică antică nu se poate face 
nimic. Nici măcar o peliculă de 
duzină din familia Teodorei și a 
Cartaginei în flăcări.

a Ecranele ne oferă un adevă
rat ciclu „ecranizări după Karl 
May" ; rulează la ora de față : 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT, WINNETOU, OLD SHAT- 
TERHAND și se mai anunță un 
altul : WINNETOU NR. 2. Nu 
e totuși prea mult ? Ba da !

* Filmul românesc este bogat 
reprezentat prin ecranizări după 
opere valoroase : AMINTIRI DIN 
COPILĂRIE, DE-AȘ FI... HA- 
RAP-ALB, NEAMUL ȘOIMĂRES- 
TILOR, DINCOLO DE BA
RIERĂ. Dar de la carte la ecran 
este o cale lungă, pe care numai 
Gopo a reușit s-o străbată cu 
succes reial.

gat și divers. Așa că puteți as
culta lucrările simfonice de mare 
popularitate: „Menuetul" lui Boc
cherini, „Marșul turc" al lui Mo
zart, „Humoresca" lui Dvorak, 
„Pe o piața persană" de Ketelbey, 
uvertura la „Cavaleria ușoară" de 
Suppe, „Momentul muzical." de 
Schubert, „Dansurile ungare", nr. 
5 și 6, de Brahms, precum și 
„Preludiile" lui Liszt. Un. întreg 

concert ! Cîte discuri nu s-ar 
mai putea înregistra pe aceeași 
formulă î Ar completa de minune 
colecția „Discoteca pentru toți".

« Alin Noreanu poate fi recu
noscut oricînd prin timbrul foarte 
personal al vocii sale plăcute, ra- 
diogenice (și discogenice, mai 
ales). Ascultați-1 cîntînd : „Le 
stelle d’oro", „In der. Sommer- 
nacht", „Lets make the Memories" 

și, mai ales, „On the street where 
you live" (din opereta „My fair 
lajdy").

« Există un solist (Jean laco- 
bescu) specializat în „branșa" mu
zicii ușoare vieneze. Mînuiește

discul 

bine, dacă se poate spune așa, 
dialectul vienez, așa că ne place. 
Cîntă (cu autenticitate) „Ich muss 
wieder einmal in Grinzing sein". 
..Fîakerlied", „Ich hab mir fur 
Grinzing ein’n Dienstmann en- 
gagiert" și „Heut hab’i schon 
mein Fahn’l". Traducerea titlu
rilor de mai sus rămîne să ne-o 
comunice Electrecordul cu alt 
nrilei ! ? 1 (EDC-597).

Notă. Redacția nu-și asuma răspunderea pentru eventuale 
modificări de ultim moment în programarea spectacolelor

Pi.ru


■ AUTOMATIZAREA Șl HRA
NA PĂSĂRILOR ■ NUTREȚU
RILE, O CHESTIUNE LA ORDI
NEA ZILEI ■ AVANTAJELE 
INDUSTRIALIZĂRII ÎN ZOO
TEHNIE SAU CUM SE OBȚIN 
11OOOOOO LEI BENEFICIU ■ 
PORCI PE „BANDĂ RULANTĂ'1

ZOOTEHNIA 
INDUSTRIALĂ

Combinatele avicole, al căror aport la sporirea producției animale este deosebit de important, vor 
fi extinse în viitorii ani, iar numărul lor va spori substanțial. In fotografie : aspect dintr-o secție de 
producție a Combinatului avicol Mihăilețti, regiunea București.

Tn domeniul agriculturii pătrund tot mai masiv metodele industriale, 
rezultat al procesului continuu de dezvoltare intensivă și multilaterală a 
acestei importante ramuri a economiei naționale. Este vorba de marile 
combinate avicole, combinate de creștere a porcilor sau cele pentru tau
rine, care în viitor vor avea o pondere tot mai mare în volumul total al 
producției animale. Potrivit prevederilor înscrise în proiectul de Directive 
ale Congresului al IX-lea al partidului, pînă în 1970, din producția totală 
pe care o vor realiza gospodăriile agricole de stat în unitățile care folo
sesc metode industriale de creștere a animalelor se vor obține peste 50 la 
sută din producția de carne de porc, circa 25 la sută din producția de lapte 
și aproape întreaga producție ae ouă. Se poate spune că extinderea me
todelor industriale în zootehnie interesează pe fiecare cetățean, deoarece 
fiecare este consumator de produse cum sînt carnea, laptele, ouăle.

Să pătrundem prin labirintul de 
probleme care alcătuiesc specificul 
zootehniei industriale, făcînd un 
prim popas la Combinatul avicol 
de la Crevedia. Ceea ce întîlnim 
aici ilustrează cum nu se poate mai 
pregnant felul cum au fost rezol
vate un șir întreg de probleme care 
vizează mărirea producției și a pro
ductivității muncii.

PĂSĂRILE SE CRESC 
CU AJUTORUL

UTILAJELOR MECANICE
De la înălțimea de peste 20 metri 

cit are Fabrica de nutrețuri com
binate, zărim, întinse pe zeci de 
hectare, clădiri modeme cu mai 
multe etaje asemănătoare în multe 
privințe cu blocurile de locuit. 
Numai că în locul obișnuitelor bal
coane cu flori se pot vedea păsări 
de un alb imaculat, mirate parcă 
de înălțimea la care au fost urcate 
să privească lumea înconjurătoare. 
Suim la etajul al patrulea al unuia 
din blocuri. Ne convingem „pe viu“ 
că gradul înalt de mecanizare a lu- 
crărilor în hale, organizarea știin
țifică a fluxului tehnologic în creș
terea păsărilor, utilizarea furajelor 
combinate au dus la ușurarea și 
mărirea productivității muncii. Fie
care îngrijitoare de aici are în pri
mire câte 5 000 găini outoare. Multe 
obțin peste 1200 000 ouă pe an. 
Chiar și numai această cifră ne 
arată că una din principalele lor 
atribuții este strângerea ouălor. 
Poate că unii cititori se vor mira 
cum poate o îngrijitoare de aici să 
aibă în seamă 5 000 de păsări.

Explicația ne e^te oferită cu multă 
amabilitate de către tov. ing. Gheor
ghe Marin, directorul combinatului: 
„Apăsați pe acest buton — ne 
spune el — și urmăriți cum sutele 
de metri, de lanțuri cu radeți trans
portă furajele în jgheaburi. Intrarea 
acestora în funcțiune, ca și oprirea, 
pot fi făcute automat, pe bază de 
program. Așadar, hrănirea păsărilor 
poate fi considerată ca una din lu
crările care necesită cea mai puțină 
muncă. La fel de ușoară este și 
asigurarea apei care este adusă în 
jgheaburi suspendate prin conducte 
centrale. Alte instalații simple sus
pendate de tavan sînt pline cu pie
triș cernut, ceea ce arată că prefe
rințele găinilor crescute în condiții 
naturale n-au fost uitate. Dar cum 
este posibilă efectuarea curățeniei la 
ațîtea mii de păsări ? Totul se re
zolvă în mod ingenios prin adop
tarea unei metode simple și prac
tice : întreținerea păsărilor pe așter
nut permanent. Așternutul format 
din coji de floarea-soarelui este 
completat și afinat, scoțîndu-se

(Continuare în pag. 6)
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zilnic numai cel umed din junii 
jgheaburilor".

Specialiștii care lucrează în cadrul 
combinatelor avicole se preocupă de 
îmbunătățirea sistemului de între
ținere a păsărilor. O problemă im
portantă o constituie îmbunătățirea 
condițiilor de igienă. In acest sens 
are mare însemnătate introducerea 
sistemului de curățire cu racleți. De 
primă urgență este și asigurarea 
unei mai bune ventilații în hale, 
atît pentru reglarea temperaturii cît 
și pentru eliminarea aerului viciat.

GĂINILE
Șl ASISTENȚA SANITARĂ

Dar cum se asigură starea de 
sănătate la un număr atît de mare 
de păsări și ce probleme se ridică 
în această privință ? Răspunsul îl 
primim de la medicul veterinar Ve
ronica Mihalache. „La noi, ca și în 
celelalte combinate avicole din țară, 
prima problemă de care trebuie să 
ținem seama este de a avea cît mai 
puțini vizitatori. Oricine intră în 
combinat trece în mod obligatoriu 
prin filtrele sanitare. Acestea sînt de 
rapt încăperi unde îmbrăcămintea 
obișnuită se completează cu halate 
și galoși, iar primii pași în interiorul 
combinatului se opresc în cutiile cu 
burete din material plastic îmbibat 
cu soluții dezinfectante. Desigur că 
avem și un laborator veterinar bine 
dotat, unde facem felurite examene 
bacteriologice și microbiologice, ana
lize chimice etc. Se pun și cîteva 
probleme mai noi privind apărarea 
sănătății păsărilor. Este vorba de 
intensificarea studiilor și cercetărilor 
asupra unor boli care apar în con
dițiile cînd există aglomerări mari 
de păsări — așa cum este cazul în 
combinatele avicole — ridicarea efi
cienței materialelor biologice pentru 
imunizări, precum și a celor nece
sare în prevenirea unor afecțiuni 
respiratorii".

11000000 LEI BENEFICIU
După cum se vede, au fost create 

condițiile necesare creșterii și dez
voltării păsărilor, astfel ca acestea 
să *fiu aibă altceva de făcut decît 
să consume furaje combinate, pe 
care să le transforme în cantități 
cît mai mari de ouă și came. De 
fapt, acest lucru se și întâmplă. 
Rezultatele de pînă acum arată că 
aici se realizează o eficiență econo
mică ridicată. în cursul anului trecut 
combinatul a livrat 800 000 ouă 
peste plan. Specialiștii ne-au relatat 
că în medie s-au obținut cîte 258 
ouă de fiecare găină, față de 240 
cît a fost planificat. Este interesant 
de remarcat că,i în medie, pentru 
fiecare ou s-au consumat numai 185 
grame de nutrețuri combinate. Re
zultate la fel de bune s-au obținut 
în creșterea puilor, care au atins 
greutatea de 1 kg la vîrsta de 54 
zile. Aceeași greutate, în primii ani 
de activitate ai combinatului, era 
realizată în 75 zile. Pentru a ne da 
seama cît de importantă este această 
realizare, amintim că în unitățile cu 
sistem de creștere gospodăresc în 
mod obișnuit puii ating greutatea 
de 1 kg în circa, 100 de zile. Con

cludent este și un allt indice econo
mic : consumul specific de furaje pe 
unitatea de produs. La Crevedia 
s-au consumat numai 2,6 kg de nu
trețuri combinate pe kilogramul de 
came, față de 3,8 cît a fost plani
ficat. Toate acestea au avut drept 
rezultat anul trecut obținerea unui 
beneficiu de 11 000 000 lei, din care 
4 500 000 lei peste plan.

Rezultate asemănătoare se obțin 
și la combinatele și complexele avi
cole din regiunile Dobrogea, Plo
iești, Banat și altele, care contribuie 
substanțial la îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu ouă și came 
de pasăre.

— Rezultatele obținute pînă în 
prezent în combinatele avicole nu 
reprezintă desigur o limită.

— Nicidecum — ne spune ingi
nerul Gheorghe Vamvu de la Com
binatul avicol Crevedia — se cer însă 
rezolvate cîteva probleme între care 
de însemnătate primordială este îm
bunătățirea calității furajelor com
binate. Este vorba de asigurarea 
unui raport optim între diferitele 
substanțe nutritive la nivelul cerin
țelor fiecărei categorii de păsări și 
mai ales echilibrarea cît mai per
fectă a conținutului în proteină 
(între care și a raportului dintre di
feriți aminoacizi), vitamine, săruri 
minerale, microelemente etc. în 
afară de aceasta, sporirea efective
lor de păsări crescute după metode 
industriale necesită mărirea conti
nuă a cantităților de nutrețuri com
binate.

TEHNICĂ Șl MATEMATICĂ 
ÎN CREȘTEREA PORCILOR

N-a trecut decît ceva mai mult 
de un deceniu de cînd în unele 
locuri, și îndeosebi în bălțile Dună
rii, se întîlneau porci Stocii și Băl
tăreți de o conformație și cu carac
teristici în multe privințe asemănă
toare semenilor lor sălbatici, mistre
ții. Cine și-ar fi imaginat pe atunci 
că sute de mii de porci vor ajunge 
să fie crescuți în combinate mo
deme de tipul celor intrate în pre
zent în funcțiune sau aflate încă în 
curs de construcție ? Să ne oprim 
la Combinatul de creștere și îngră
șate a porcilor de lîngă Călărași, 
unde metodele industriale sînt de 
dată atît de recentă încît nici nu 
au avut timpul să fie descrise în 
cărți. Ceea ce impresionează în 
primul rînd aici este simetria con
strucțiilor amplasate pe o suprafață 
de aproape 100 hectare. De o parte 
și alta a celor 20 km de drumuri 
și alei asfaltate zărim pomi și ar
buști tineri care arată că vîrsta 
combinatului în nici un caz nu de
pășește un an.

Dar tocmai tinerețea noilor com
binate impune cunoașterea și rezol
varea unor probleme importante. 
Prima o considerăm termina
rea și darea în funcțiune cu în
treaga capacitate a combinatelor 
aflate încă în curs de construcție. 
La Călărași, pentru a se cîștiga un 
timp prețios, intrarea în funcțiune a 
combinatului s-a făcut concomitent 
cu efectuarea unor lucrări de pro
porții care urmează să asigure folo
sirea lui cu întreaga capacitate. Este 
lesne de înțeles ce înseamnă a 

cîștiga cîteva săptămîni sau luni 
dacă ne gîndim că în acest com
binat se vor crește anual peste 
100 000 porci. De pe acum locatarii 
— porcinele de diferite categorii — 
au condiții de hrănire și îngrijire 
calculate în amănunțime de un mare 
număr de specialiști, proiectanți etc. 
De altfel întregul flux tehnologic a 
fost stabilit pe baza calculelor ma
tematice și a cunoașterii cerințelor 
fiziologice ale fiecărei categorii de 
animale. Interesant este îndeosebi 
felul cum a fost rezolvată hrănirea 
unui atît de mare număr de porci. 
Pentru a înțelege complexitatea 
problemelor rezolvate de proiectanți 
și constructori, să ne oprim la una 
din imensele bucătării care domină 
în înălțime întregul combinat. Urcăm 
la 26 metri înălțime, acolo unde 
furajele combinate ajung printr-un 
întreg sistem de conducte, buncăre,

eîntare automate, cazane de mărimi 
respectabile. Călătoria nutrețurilor 
combinate se face aproape fără nici 
un fel de eforturi fizice din partea 
oamenilor. Totul este dirijat de 
la un tablou de comandă care ne 
sugerează pe cele ale modemelor 
uzine ale țării noastre. Dar nu nu
mai aici, ci în întregul sistem de 
alimentație a porcinelor a fost com
plet înlăturat efortul fizic privind 
transportul și distribuirea furajelor. 
Din bucătării nutrețurile combinate, 
diluate cu apă, iau calea conducte
lor pînă în interiorul adăposturilor. 
Este suficient ca un muncitor să 
apese pe o manetă pentru ca hrana 
să curgă în jgheaburi.

Dar cu toate că porcii și păsările 
sînt specii deosebite, ele au totuși 
o serie de cerințe comune. Este 
vorba înainte de toate de a le asi
gura furaje combinate de calitate 

tot mai bună și în cantități cores
punzătoare. Rețetele acestora diferă 
de la o specie și categorie la alta, 
dar asigurarea raportului optim din
tre diferitele substanțe nutritive își 
păstrează însemnătatea și pentru 
creșterea porcilor.

PUNCTUL DE PLECARE
In acest modem combinat punctul 

de plecare al întregului flux tehno
logic îl constituie obținerea purcei
lor. Ne oprim în sectorul materni
tăți de scroafe, unde cei mai tineri 
locatari — purceii — nu au desigur 
de unde bănui că data venirii lor 
pe lume este calculată de către spe
cialiști cu multe luni în urmă.

— Ne dau încă bătaie de cap 
aceste calcule — ne spune tov. ing. 
Cristian Peneș, directorul combina

tului. Ele se referă la planificarea 
minuțioasă a montelor și fătărilor 
fiecărui grup de scroafe, la eșa
lonarea acestora în timp. Tot pe 
bază de calcule ne străduim să 
stabilim cu cît mai multă precizie 
perioada de gestație și de fătare a 
fiecărei scroafe, zilele cît trebuie 
să stea în sălașe comune sau în 
boxe. în cele nouă sălașe comune, 
cu o lungime de cîte 215 metri fie
care, scroafele stau cea mai mare 
parte a timpului, de la înțărcarea 
purceilor și pînă aproape de fătare. 
întreținerea lor pe grupe mici, în 
compartimente separate, s-a dovedit 
foarte avantajoasă.

în maternitățile de scroafe nu se 
simte nici un fel de miros neplă
cut. Condițiile de igienă sînt asigu
rate cu ajutorul unor instalații mo
deme. Prin conducte aeroterme se 
asigură în interior o temperatură



i

constantă de 24-26 grade, atît vara 
cît și iama. Sursa suplimentară de 
căldură este asigurată de becurile 
infraroșii. Toate acestea sînt bune. 
Există condiții ca purceii să crească 
dolofani și sănătoși pentru ca, după 
înțărcare, să urmeze calea altor linii 
tehnologice pînă cînd ajung la greu
tatea de peste 100 kg numai buni 
de tăiat și de transformat în calta
boși, șunci și alte produse. Amintim 
că livrările primelor serii de porci 
grași au început sau sînt pe cale de 
a începe de la combinatele din 
Oltenița, Caracal, Călărași și Căză- 
nești. Se pune de pe acum problema 
livrării lor ritmice, transportului ra
pid și fără nici un fel de pierderi. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît o 
parte din porci vor asigura producția 
de bacon, produs de calitate supe
rioară pentru obținerea căruia nici 

n Unul dintre factorii cei mai 
“ eficienti de sporire a pro

ducției de came este creș
terea porcilor în mari 
combinate zootehnice. în 
fotografie : la Combinatul 
de creștere și îngrășare a 
porcilor, de ia Călărași.

El Extinderea capacității com- 
binatelor avicole este me
nită să asigure în viitor 
creșterea sistematică și sub
stanțială a producției de 
ouă. Datorita mecanizării 
și folosirii pe scară largă a 
unor metode de mare pro
ductivitate, prețul de cost 
în acest sector va scădea 
simțitor.

o măsură de precauție nu este de 
prisos.

IGIENA CELOR 100 000
Cei 100 000 de porci, cîți se cresc 

și se îngrașă anual numai la Com
binatul de la Călărași, trebuie să 
aibă în orice moment. asigurată 
igiena necesară. In acest scop a fost 
creat un întreg sistem de colectare 
care ușurează munca oamenilor. Mii 
de metri cubi de apă reziduală cir
culă pe căi văzute și nevăzute, dar 
mai ales prin canalele colectoare 
subterane. Zilnic se consumă circa 
3 000 mc de apă. Cu ajutorul furtu
nurilor cu jeturi de apă sub pre
siune efectuarea curățeniei pare un 
fel de joacă de copil. Amintim că, 
datorită sistemului de construcții 
adoptat, în întregul combinat nu este 
necesar nici un kilogram de paie de 
așternut. Muncitorii de aici ne spun 
că inima combinatului este de fapt 
stația de pompare a cărei capacitate 
însumează 90-100 mo/oră. Forța 
stației de pompare este desigur im
presionantă, dar ea este absolut 
necesară pentru a colecta și duce în 
bazine apele reziduale de pe rețeaua 
de conducte subterane care măsoară 
în lungime peste 25 km. Din bazi
nele decantoare apa încărcată cu 
substanțe fertilizante este trimisă pe 
terenurile învecinate și utilizată la 
irigarea culturilor.

In asemenea condiții în combina
tele de acest fel se obțin rezultate 
remarcabile. Este suficient să amin
tim că un muncitor de la îngrășă- 
torie îngrijește 1 200 porci. Un sin
gur muncitor, în două serii anuale, 
îngrașă 2 760 porci a căror greutate 
vie totală însumează 322000 kg.

ÎNTÎRZIERILE 
ÎNSEAMNĂ PAGUBĂ

Datorită posibilităților create pen
tru mărirea substanțială a produc

ției și productivității muncii și pen
tru reducerea prețului de cost com
binatele zootehnice au un rol tot 
mai important în îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu produse 
animale de mare valoare alimentară. 
Multe dintre acestea sînt în curs de 
construcție. Este lesne de înțeles că 
luarea tuturor măsurilor care să asi
gure terminarea și darea lor în 
funcțiune la termen, cu întreaga ca
pacitate, are o importanță econo
mică deosebită. Faptele arată că nu 
peste tot se ține seama de aceste 
cerințe. Există încă serioase rămî- 
neri în urmă îndeosebi în ce pri
vește construcția unor complexe 
pentru îngrășarea taurinelor. La 
complexul de îngrășare a taurinelor 
de la Mahîru, regiunea București, 
ritmul de lucru prevăzut nu s-a 
realizat Din această cauză darea în 
funcțiune a unor obiective a fost 
mereu amînată. A fost fixat un ultim 
termen la 30 august, care nu s-a 
respectat. Abia între 1 octombrie și 
11 noiembrie s-au recepționat și 
populat cele 24 de grajduri exis
tente. Rămîneri în urmă există și pe 
alte șantiere ale viitoarelor combi
nate de creștere industrială a ani
malelor. Pînă la 1 noiembrie a.c. 
Trustul regional de construcții Bucu
rești a realizat numai 66 la sută 
din planul valoric. întârzierile amin
tite, ca și altele, au drept cauze tă
răgănarea întocmirii documentației 
necesare, lipsurile în aprovizionarea 
cu materiale, organizarea defec
tuoasă a lucrărilor pe unele șan
tiere. Se simte nevoia ca pe toate 
șantierele să fie luate măsuri care 
să asigure desfășurarea ritmică a lu
crărilor, respectarea cu strictețe a 
graficelor întocmite, astfel ca noile 
combinate și complexe de creștere 
industrială a animalelor să poată fi 
date în funcțiune în cel mai scurt 
•tâmp.

Carnet de scriitor

C. BORDEIANU

ATA 
SAU 
BIBELOU?
de Eugen FRUNZĂ

Nu spun nimic nou. S-a 
tot vorbit și scris despre ne
cesitatea ca, în noile car
tiere, să fie amplasate din 
timp unități comerciale, po
trivit cu nevoile populației 
respective. Se cuvine proiec
tarea unui număr suficient de 
magazine la parterul blocu
rilor care iau ființă, profi
larea lor corespunzătoare și, 
firește, punerea lor în func
țiune.

Dar un locatar al frumoasei 
Magistrale Nord-Sud mi se 
plîngea deunăzi că acolo lu
crurile ar sta cam anapoda 
în această privință.

— Pentru un mosor de ață 
trebuie să mergi pînă în cen
tru, fiindcă la noi să dai 
cu pușca nu găsești mercerie.

— Cum așa ? Parcă nu-mi 
vine să cred.

— Mă știi dumneata că 
vînd brașoave, tovarășe ? Vor
besc adevărul curat — sub- 
linie cetățeanul cu glas do
jenitor.

Și totuși, mărturisesc, am 
înregistrat afirmația sa cu 
multă rezervă. Aș fi vrut chiar 
să-1 dezmint — fapt pentru 
care am luat-o frumușel de-a 
lungul magistralei, doar-doar 
voi descoperi o mercerie. în 
zadar, omul nu exagerase cu 
nimic.

în plus, plimbarea m-a îm
bogățit și cu alte cunoștințe 
din același domeniu. Am con
statat de pildă că pe lungul 
traseu al magistralei nu se 
află nici un atelier de ciz
mărie (cel puțin eu, cu toată 
osteneala depusă, n-am reușit 
să-1 descopăr) ca și cînd oa
menii de acolo n-ar călca pă- 
mîntul și nu și-ar toci pin
gelele ca orice muritor.

Era cît pe ce să mă-nfurii, 
dar tocmai atunci îmi ieși în 
cale îngerul cel bun, mă luă 
de mînă și mă conduse pînă 
în dreptul unei vitrine.

— Privește și te calmează . 
— mi-a spus cu Mîndețe.

f Am privit, m-am liniștit și 
mi-am luat de grijă. Mă 
aflam în fața unui magazin 
de... artizanat.

— Așa'da ! — am exclamat 
euforic. Dați-le naibii de ace 
și de pingele ! Astea sînt 
mărunțișuri curente. Le gă
siți, la urma urmei, în Lip
scani. Pe cînd articole de ar
tizanat, ehei, sînt cu totul 
altceva. Te pomenești că o 
dată pe semestru mai și 
cumpărați cîte un obiect de la 
magazinul cu pricina. Și a- 
tunci, vedeți, nu e nevoie de 
alergătură. Aveți marfa Ia în- 
demînă. Vă împodobiți casa. 
Vă cultivați gustul artistic. 
Așa da ! E o plăcere. E și 
civilizat. E tot ce vrei...

Numai bine nu e 1
Pentru că există o scara 

a necesităților zilnice, pe care 
acul și pingica ocupă un loc 
mai important decît bibeloul 
cu surîs de faianță.

Așadar, mai întîț merceria 
și atelierul de cizmărie, pe 
urmă magazinul de artizanat. 
Sau — dacă e posibil — con
comitent.

Ordinea inversă nu se justi
fică prin nimic. Decît, poate, 
prin lipsă de spirit gospodă
resc și prin ceva nepăsare 
față de nevoile reale ale cum
părătorilor.



NIMIC NOU
după arul geofizic irteraatmal. «etHrile in- 

ireprihse in prezert, in cadrul arilor irterratio- 
HAU Al SOARELUI CALIO S1RT MERITE Si COMPLETEZE 
CUHOSIMTELE HOASTRE DESPRE... PMlRT.

IN SOARE ?

Cum va fi vremea ? Vom avea 
o iarnă grea, cu viscole și geruri 
năprasnice ori, dimpotrivă, o iarnă 
blindă ? Sau poate o iarnă „cu 
toane", schimbătoare și imprevi
zibilă ? Problemă strict meteoro
logică — vor afirma unii... Așa și 
este ! Numai că, la urma urmei, cel 
care hotărăște soarta vremii rămîne 
tot Helios, zeul temut de altă
dată. Nu întâmplător una dintre 
problemele abordate în cadrul 
Anilor Internaționali ai Soarelui 
Calm (A.I.S.C.), adică în perioada 
1 ianuarie 1964 și 31 decembrie 
1965, a fost tocmai influența pe 
care o exercită astrul zilei asupra 
mersului vremii. De altfel numărul 

temelor din cadrul acestei bogate 
campanii internaționale de cercetare 
științifică este imens.

Mai înainte de a ne referi la ulti
mele rezultate, să amintim pe scurt 
cîteva date din „fișa personală" a 
astrului care pentru noi este cea 
mai apropiată stea și care, uneori 
calm, alteori tulburat, rămîne „ani
matorul" principal al vieții pe 
Pămînt.

Se știe că, asemenea oricărei 
stele, Soarele constituie un glob 
uriaș incandescent, cu un diametru 
depășind de 109 ori pe cel al Pă- 
mîntului. Dacă la suprafața sa tem
peratura atinge 6 000°, spre cen
trul său, la presiuni enorme, ea 

depășește 15 000 000°. în aceste 
condiții are loc transformarea ter
monucleară a hidrogenului în heliu, 
care, prin eliberarea unei enorme 
cantități de energie, asigură de mi
liarde de ani cu lumină și căldură 
sistemul nostru planetar. Suprafața 
giganticei sfere incandescente este 
presărată deseori cu pete luminoase 
și întunecate, rezultat al frămîntă- 
rilor interioare.

în atmosfera Soarelui, și ea incan
descentă, se pot distinge două stra
turi principale : cromosfera (pînă la 
15 000 km altitudine) și coroana, 
care încîntă ochiul în timpul eclip
selor totale de Soare. Din cromo- 
sferă deseori se înalță la sute de 

mii de kilometri protuberanțe ase
menea unor flăcări enorme. Alteori 
însă aceste fenomene capătă un ca
racter exploziv, fiind denumite 
erupții cromosferice.

UNIVERSUL 
ESTE „CONSTRUIT'

DIN PLASMĂ

Cu ani în urmă cercetarea atmos
ferei solare era posibilă numai în 
timpul eclipselor totale de Soare, 
în prezent ansamblul fenomenelor 
solare este studiat continuu de zeci 
de observatoare astronomice dotate 
cu aparatură specială. Straturile 



atmosferei terestre împiedicau totuși 
multe cercetări delicate, impedimen
tele putînd fi înlăturate doar o dată 
cu lansarea unor sateliți artificiali 
speciali — adevărate laboratoare 
solare spațiale. Alimentați cu baterii 
solare, sateliții de acest tip sînt pre- 
văzuți cu un compartiment stabilizat 
în interiorul căruia instrumentele 
științifice sînt orientate în mod con
stant spre centrul discului solar.

în ultimii ani cercetările efec
tuate asupra Soarelui au adus noi 
date în legătură cu structura sa 
complexă. Mai ales în cadrul Anului 
Geofizic Internațional (1957-1958) 
și al Anilor Internaționali ai Soarelui 
Calm (1964-1965) s-au lămurit 
multe probleme importante. Astfel 
s-a stabilit că coroana solară se în
tinde la mari distanțe de Soare și că 
practic ea se pierde în spațiul inter
planetar, ajungînd chiar pînă la Pă- 
mînt și dincolo de acesta. Așa se 
explică multiplele legături dintre fe
nomenele solare (pete, protuberanțe, 
erupții cromosferice etc.) și multe 
fenomene pămîntești (aurore polare, 
furtuni magnetice etc.). Totodată s-a 
st' '-'rit în amănunțime mecanismul 

și electroni. Plasma, a patra stare 
a materiei (după stările solidă, li
chidă și gazoasă), cuprinde de fapt, 
după evaluări recente, circa 99,9% 
din întreaga materie existentă în 
metagalaxie, partea din univers cu
noscută în prezent!

CÎND „BATE" 
VÎNTUL SOLAR

Lumina și cțidura nu sînt singurii 
mesageri pe care ni-i trimite Soa
rele. în adevăr, multe radiații por
nesc în permanență din acest gi
gantic izvor de energie. Deosebit de 
importante sînt radiațiile corpuscu- 
lare provenite în urma dilatării per
manente, în spațiul înconjurător, a 
coroanei solare. Nori groși de par
ticule formate în special din hidro
gen ionizat se desprind din coroană 
și, cu viteze de sute de kilometri 
pe secundă, ajung într-una sau mai 
multe zile la marginile atmosferei 
terestre. Acest flux continuu de ra
diație corpusoulară se numește vînt 
solar. Deși „bate" în permanență, 
puterea lui nu este totdeauna 

vității solare aceste fenomene devin 
mult mai frecvente. De exemplu 
1957 a fost un an de maxim al 
activității solare, iar în prezent ne 
aflăm într-un minim al activității 
Soarelui. Așadar, în timp ce în Anul 
Geofizic Internațional 1957-1958 
oamenii de știință, printr-o rodnică 
colaborare științifică internațională, 
au urmărit fenomenele unui Soare 
în stare de maximă „agitație", cer
cetările sînt în prezent completate 
printr-o observare atentă a „calmu
lui" solar.

PROBLEMA NR. 1: 
LEGĂTURILE 

SOARE-PÂMÎNT
Vîntul solar, asemenea unui vînt 

puternic, cauzează planetei noastre 
adevărate „eroziuni". Unul dintre 
cele mai impresionante fenomene ale 
naturii, aurorele polare — gran
dioase draperii în culori printre ale 
căror falduri se văd lucind stelele 
în noaptea polară — apar în timpul 
exploziilor solare, care intensifică 
puterea vîntului solar. în aceleași

Zonele externe de radiație ale Pă- 
mîntului sînt și ele produse de 
curenții corpusculari solari. Pînă și 
în depunerile anuale de zăpadă ale 
unor ghețari s-a identificat ritmul 
activității Soarelui. Oamenii de ști
ință au putut stabili că grosimea 
variabilă a inelelor anuale din trun
chiul arborilor depinde de aceeași 
perioadă de 11 ani a activității so
lare. Dacă mai adăugăm și faptul 
că uneori Soarele ne bombardează 
cu puternice fluxuri de raze cos
mice, în măsură să influențeze 
direct procesele biologice pe Pămînt, 
ne convingem de uriașa importanță 
practică a elucidării relațiilor per
manente dintre Soare și Pămînt.

Cu toate că lucrările A.I.S.C. nu 
s-au încheiat încă, unele rezultate 
sînt deja cunoscute. Astfel s-a 
stabilit că densitatea atmosferei te
restre înalte se schimbă periodic 
urmînd ciclul activității Soarelui. O 
mare însemnătate teoretică o pre
zintă descoperirea unei legături între 
intensitatea vîntului solar și... va
riația mișcării de rotație a sateliților 
artificiali ai Pămîntuilui.

Alături de alte state, țara noastră

Un măreț fenomen al naturii: protuberantele solare. Cele din 
fotografia noastră au 500 000 km înălțime.

Astrul zilei într-o postură neobișnuită... (Eclipsa totală de Soare 
din 15 februarie 1961.) 

între grosimea inelelor acestui trunchi de molid și fenomenele 
solare, la distanță de milioane de kilometri, există o legătură 
directă.

Legătura dintre activitatea Soarelui și anumite fenomene de pe 
Pămînt: a) periodicitatea petelor solare (1840-1930) ; b) perturba- 
țiile magnetice terestre (1840-1930) ; c) creșterea medie a arborilor 
pentru cîteva țări europene (1840-1930).

formării, radiațiilor cosmice emise 
de Soare.

O cucerire deosebită a științei din 
ultimii ani a fost precizarea naturii 
energiei solare. Aceasta din urmă 
provine din transformarea termo
nucleară a hidrogenului în heliu. 
Mai precis, patru atomi de hidro
gen, unindu-se, se transformă într-un 
atom de heliu prin eliberarea unei 
anumite cantități de energie. Astfel 
s-a putut evalua și vîrsta Soarelui: 
aproximativ 5-6 miliarde de ani.

în sfârșit s-a descoperit că materia 
din Soare se găsește într-o stare 
ionizată, rar întănită pe Pămînt, de
numită plasmă solară și constând 
dintr-un amestec de nuclee atomice 

aceeași; se observă deseori variații 
în viteza și densitatea radiației 
corpusculare, în strânsă legătură cu 
însăși activitatea generală a Soare
lui.

Se știe că petele solare apar pe
riodic, în număr mare, din 11 în 
11 ani ; la fel se produc în cromo- 
sferă, cu aceeași periodicitate, protu- 
beranțele și erupțiile cromosferice, 
perioada de 11 ani fiind cunoscută 
sub numele de ciclul activității so
lare. Or, intensitatea vîntului solar 
manifestă aceeași periodicitate. Exis
tă, așadar, ani de minim ai activi
tății solare, cînd producerea petelor, 
a erupțiilor etc. are loc mai rar, în 
vreme ce în anii de maxim ai acti- 

perioade au loc pe Pămînt furtunile 
magnetice, puternice perturbări ale 
cîmpului magnetic terestru. în pe
rioada exploziilor solare întrebuin
țarea busolelor și a altor aparate cu 
ace magnetice este nesigură, dacă 
momentul producerii fenomenului în 
Soare nu este cunoscut. Evident, 
acest lucru prezintă o deosebită im
portanță în cercetările științifice, în 
măsurătorile magnetice, precum și 
în navigație. Se știe de asemenea că 
activitatea Soarelui perturbă și un
dele de radio și de televiziune. Din 
cauza exploziilor solare, ore în șir 
emisiunile radiofonice sînt întrerupte 
sau tulburate. Dar acesta este nu
mai un aspect.

a participat intens la cercetările 
științifice în cadrul A.I.S.C. Mai 
multe instituții științifice românești, 
printre care Centrul d% cbrcetări 
geofizice al Academiei, Institutul 
meteorologic de cercetări științifice 
din București, Laboratorul de 
fizică a atmosferei al Universității 
București, Observatorul astronomic 
al Academiei, și-au adus contribuția 
la descifrarea complexelor legături 
dintre Pămînt și astrul zilei.

Ion Corvln SÎNGEORZAN 
cercetător științific 

la Observatorul astronomic 
al Academiei 

Republicii Socialiste România



o „Ședință" de lucru : se pregătește un nou spectacol.

Piesa „Vechea poveste", după romanul istoric cu 
același titlu de Ig. Kraszewski (în care este vorba 
despre destinul unei vechi familii poloneze), a fost 
transformată într-un fel de piesă gen western. 
Timp de doi ani și jumătate s-a jucat în Barbakan 
(o veche redută dintre zidurile cetății Cracovia).

Scenă din dramatizarea după Kafka „Scrisorile către 
Milena". Tn prim-plan - Andrzej Skupien.
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TEAM 80 DE Ml
Din vechea piață cu porumbei a 

Cracoviei începe un gang. în fund, 
o ușă mică cu o firmă : „Teatr 38“. 
Cobori într-un demisol — aici e gar
deroba ; mai mergi cîțiva pași și 
intri de-a dreptul în mica sală de 
teatru — 80 de scaune și cîțiva 
metri pătrați de scenă. De aproape 
zece ani își desfășoară aici activita
tea un teatru sui-generis. Are nu
mai doi salariați și nici unul dintre 
regizori, actori sau scenografi nu 
este vreo celebritate. Toți sînt stu- 
denți (pînă și garderobierul!) la di
ferite institute și facultăți, în afară 
de... Institutul de teatru. La fiecare 
reprezentație este îmbulzeală (anul, 
acesta se sărbătorește al o mielea 
spectacol!), teatrul a devenit renu
mit, i-au fost decernate și premii 
internaționale.

La cafeneaua organizației studen
țești din Cracovia stăm de vorbă cu 
Andrzej Skupien, student la biologie: 
e unul din cei doi salariați ai 
teatrului, actualul director artistic. 
Din vorbă în vorbă ajungem și la 
începuturile activității acestui teatru.

— După cum vă spuneam, miș
carea teatrală de amatori se bucură 
de o largă răspîndire în mai toate 
centrele universitare din Polonia. 
Prin 1956 artistul plastic Krieger, 
pe atunci student, a propus înfiin
țarea unui teatru studențesc per
manent, în oare să joace cele mai 
talentate elemente ale formațiilor de 
amatori din Universitatea iagellonă 

din Cracovia. într-un fel, mai ales 
cu zece ani în urmă, acest teatru 
tineresc trebuia să reprezinte o în
noire a artei teatrale, o replică dată 
unor rutine și convenționalisme tea
trale în ceea ce privește repertoriul, 
jocul actorilor, scenografia.

O inovație a teatrului — și cu 
aceasta și-a și început activitatea — 
a fost dramatizarea poeziilor, a ro
manelor, a nuvelelor. Spectacolul de 
debut l-a constituit un montaj din 
poeziile lui Galczynski. Nu era vor
ba de un simplu recital de poezie, 
ci de un gen teatral nou, în care 
poeziile au fost alese și grupate 
într-un anume fel, s-a recitat în 
costume, într-un decor adecvat, cu 
muzica și coregrafia noastră proprie. 
Deoarece teatrul și-a început activi
tatea cu a 38-a variantă a montaju
lui din poeziile lui Galczynski, i-a 
rămas numele de „Teatrul 38“. Au 
urmat apoi montaje cu poeziile lui 
Baczynski, Lorca, Esenin, Apolli
naire, Maiakovski.

— îmi spuneați că teatrul a avut 
41 premiere pînă acum. Ce piese 
au fost puse în scenă ?

— Am căutat ca noul să fie 
prezent mai ales în repertoriu. Cele 
mai multe dintre premierele noas
tre au fost și premiere pe țară, din 
autori dramatici contemporani polo
nezi și străini. Să vă dau cîteva 
exemple : Arthur Adamov, Samuel 
Beckett, Michel de Gelderode, Jan 
Potocki, Jacques Audiberti, Jean 

Genet, Tymoteusz Karpowicz, 
Eugen Ionescu, Jerzy Sigeth și 
alții. Am juoat și piese de autori 
dasici polonezi, am jucat din So- 
focle pe „Edip rege“, din Shakes
peare — „Richard al III-lea“.

— Aseară tocihai am văzut‘spec
tacolul dumneavoastră cu „Richard 
al III-lea“. Un singur decor, nici o 
pauză, personaje lipsă — totul n-a 
durat decît cincizeci de minute...

O sorbitură de cafea, un zîmbet 
tineresc și Andrzej Skupien este 
gata să-mi explice :

— Căutăm să fim contemporani. 
Nu vrem ca teatrul nostru să devină 
un muzeu. Ținem să dăm cît mai 
multă prospețime reprezentațiilor 
noastre. Facem teatru pentru un pu
blic tînăr, care vrea să trăiască in
tens. De aceea tăiem scene, facem un 
fel de adaptări, mergem spre esență, 
subliniem referirile la ziua de as
tăzi. Vedeți, despre teatrul nostru 
nu se poate spune că este nici 
clasic, nici absolut novator. Nu 
ținem să fim „moderni" cu orice 
preț. La noi în teatru nu există regi
zori sau actori permanenți. Fiecare 
regizor, împreună cu echipa lui de 
actori, caută ca spectacolul să nu 
fie convențional, plictisitor, ci să 
devină un ferment de discuție, să 
deprindă spectatorul să dea la o 
parte ochelarii de cal și să se uite 
la viață și la el însuși cu o privire 
mai largă, mai intensă, mai lucidă, 

să-1 învețe a distinge esențialul, ceea 
ce este bun sau rău în oameni. 
Desigur că cei care sînt obișnuiți 
cu teatrul convențional, cu jocul 
rutinier, au destule motive să fie 
nemulțumiți de noi. Teatrul nostru 
însă există de aproape zece ani — 
se vede că își îndeplinește un rost 
al lui.

— Jucați numai la Cracovia ?
— Nu. Facem turnee și în alte 

orașe. Adesea jucăm în spitale și 
sanatorii și mai ales în alte centre 
universitare.

— Ați participat la festivaluri in
ternaționale de teatru de amatori. 
Ce distincții ați primit ?

— Am participat, începînd din 
1960, cînd am luat premiul I la 
Zadar. Pe urmă, în 1963, premiul 
V la Erlangen în R.F.G., în 1964 
premiul III la Zagreb și, în sfîrșit, 
anul acesta, premiul II la Nancy, în 
Franța. Anul trecut am fost invitați 
la Moscova unde am jucat cîteva 
spectacole. ;

Discuția, foarte interesantă, a con
tinuat încă mult despre jocul ac
torilor și scenografie, despre iniția
tive, contemporaneitate și, mai ales, 
despre tinerețe. Desigur că și la 
celelalte mese din cafeneaua studen
țească, poate în alt context, era 
vorba tot despre contemporaneitate 
și tinerețe.

Eugen IAROVICI
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[Revelionul

teuri și volovan, friptură de pasăre, 
curcan umplut, vînat, torturi fru
mos decorate, înghețată etc. se suc
ced într-o ordine protocolară.

REVELIONUL 
PREGĂTIT .AD-HOC-

...nu se supune protocolului nici 
în ce privește menuul, nici în ma
terie de decor. El poate fi ușor im
provizat chiar în ziua respectivă și 
promite cel puțin tot atîta distracție 
cît și cele pregătite îndelung. Nu e 
nevoie nici de o față de masă spe
cială : pe o masă improvizată chiar 
dintr-o scîndură pusă pe căpriori 
(dacă e vorba de vreo cabană sau 
o cameră de holtei) se pot fixa coli 

de hîrtie creponată sau lucioasă 
peste care se aștern, în dreptul fie
cărui conviv, șervețele individuale 
cu tacîmul respectiv. Decorul îl 
poate constitui un șir de oameni de 
zăpadă decupați din carton colorat 
sau cîteva mere în care s-a înfipt 
cîte o luminare, sau cîteva sticle 
peste care s-au lipit poze viu colo
rate și în care se fixează luminări 
groase. Menuul, lipsit de pretenții, 
poate merge de la curcanul cum
părat gata umplut de la „Gospo
dina" sau tartele achiziționate de la 
patiserie la sandvișurile preparate 
„prin muncă voluntară" de cîțiva 
dintre oaspeți. Nici băutura nu tre
buie să fie neapărat cea tradițională.

...după guși
în fiece easa același tradițional „La multi ani !“ va răsuna deasupra 

paharelor ia miezul nopții. Dar, în funcție de cadrul, de gustul, de posi
bilitățile fiecăruia, masa de revelion poate avea alt aspect, alt caracter.

REVELIONUL TRADITIONAL

...se sărbătorește în familie, în- 
tr-un cadru intim, fără pretenții prea 
mari de etichetă. Accentul cade aci 
pe abundența și varietatea me
nuului, din care nu lipsesc mîncă- 
rurile tradiționale ale sărbătorii de 
iarnă: toba, caltaboșii, sarmalele, 
curcanul și faimoasa plăcintă cu 
răvașe. Nu poate lipsi nici țuica și 
probabil vinul „Puterea ursului". 
Ca atare, o asemenea masă pretinde 
o față de masă mai puțin fragilă, 
dar în sehimb cere un decor vesel, 
colorat, cu mult brad, globuri colo
rate, beteală etc.

REVELIONUL 
ÎNTR-UN CADRU FESTIV

...se petrece în jurul unei mese 
așternute cu o față de masă de un

alb imaculat, cu veselă, sticlărie și 
tacîmuri scînteietoare (dacă nu sînt 
de cristal sau argint pot străluci și 
de curățenie 1). Centrul mesei se 
poate decora cu o fructieră în care 
poamele să alterneze cu globuri ar
gintate. Aci își găsesc Ioc și lumină
rile în sfeșnice elegante. In dreptul 
fiecărui tacîm un cartonaș cu lista 
menuului pe care se poate înscrie și 
numele fiecărui oaspete, ceea ce-1 
va ajuta să-și găsească locul stabilit 
dinainte de stăpîna casei (cei mai 
însemnați la dreapta gazdei și a 
soțului ei 1). La o asemenea masă 
menuul are cel puțin patru feluri 
de mîncare și accentul se pune pe 
prezentarea estetică a mîncărurilor. 
Antreuri compuse din pescărie, pa

ÎNAINTE DE MASĂ :

LA PEȘTE GĂTIT :
LA PEȘTE PRĂJIT 
ȘI LEGUME, CIUPERCI :
LA CARNE :
LA CARNE ROȘIE, VÎNAT :
LA BRÎNZETURI :
LA PATEURI, TORTE : 
LA CAFEA :

Pentru cei ce-și pun problema adaptării 
băuturilor la diversele capitole ale menuului 
de revelion propunem un

MIC GHID Al BĂUTURILOR

LA ANTREURI :

un aperitiv, de exemplu vermut, 
servit^ în pahare cu un cub de 
gheață și o felie de lămîie, even
tual cu sifon.
vinuri ușoare albe sau vermut (vi
nurile la temperatura de 8-10*, vermu
tul la 16»),
vinuri albe ușoare sau seci.
vinuri albe mai dulci sau roșii
ușoare.
vinuri roșii seci (temperatura 17®).
vinuri roșii și negre.
vinuri albe dulci.
vinuri albe și roșii de desert, vermut.
coniac, lichioruri.

Dacă se servesc la masă mai multe feluri de băuturi, se recomandă 
asigurarea cîte unui pahar pentru fiecare băutură. Pentru apă, apă 
minerală sau sifon — paharele cele mai mari ; pentru vinuri albe *— 
pahare mijlocii ; pentru vin roșu — pahare ceva mai mici, iar pen- 
tru vinul de desert, dacă se poate, pahare cu picior. Lichiorurile se 
servesc în pahare mici, iar coniacul în pahare bombate, cu numai 
două degete de băutură pe fund.

Se știe poate — dar nu e rău să amintim — că băuturile nu se 
toarnă decît atunci cînd paharul e gol. Și numai prin partea dreaptă.



^ELION

adică se poate reduce rația de alcool 
în favoarea voioșiei tinerești. Iată o 
rețetă de cocteil neconformist : 
două gălbenușuri, sucul unei lămâi, 
% 1 de vin alb și zahăr după gust. 
Se amestecă energic, eventual se 
bate cu telul, după care se pune la 
frigider (sau pe fereastră).

REVELiONUL-COCTEIl

...are loc nu în jurul mesei, ci în 
fata „bufetului rece". Decorul trece 
aci pe plan secundar. Esențial e 
ca fiecare să-și găsească gustările 
preferate: pateuri sau cîmăciori 
calzi (da !), sandvișuri și tartine di
verse, măsline marinate, rulouri de 
anșoa, felurite preparate cu icre și 
pescărie, brânzeturi, saleuri, fur

x’oate că fraza aceasta ați auzit-o 
cândva : „Ține, dragă, niște bani și 
cumpără-ți ce-ți place ție mai mult". 
Convins că s-a achitat de obligație, 
soțul uită că poate „cel mai mult" 
i-ar fi plăcut soției să primească un 
dar adevărat: o surpriză. El se lip
sește astfel de una din cele mai 
alese bucurii : aceea de a dărui.

Să nu-1 lăsăm dar în dulcea lui 
neștiință și să oferim celor preocu
pați de problema cadourilor cîteva 
sugestii utile. Căci, o spunea și filo
zoful Seneca, „a dărui nu e lucru 
ușor".

Nici măcar logodnicul nu nime
rește decît în măsura în care senti
mentul proaspăt și reciproc au
reolează fiecare gest, fiecare atenție. 
O floare, o cutie cu bomboane, o

securi, fructe etc. Băuturile indicate 
aci sînt vinul și sifonul, dar în spe
cial cocteilul. Acesta din urmă, ser
vit în pahare givrate (se moaie buza 
paharului în zeamă de lămîie și se 
trece prin zahăr). Gazda va avea 
grijă să se găsească la îndemână 
pahare, farfurii și tacîmuri, precum 
și șervețele în cantități suficiente. 
Ca un semn de atenție pentru oas
peții (în special pentru femei) care 
își supraveghează regimul, stăpîna 
casei poate amenaja și o „secție pen
tru asceți" în care sandvișurile sînt 
preparate nu pe pîine, ci pe felioare 
de brînză, în care gustările sînt mai 
puțin picante și iritante. Tot pentru 
ei va prepara și cocteiluri nealcooii- 
zate, pe bază de sucuri de fructe 
sau de roșii.

rta de a dărui

Sfaturi în pilule
LA REVELIONUL TINERETU

LUI cînd, răpiți de vîrtejul dan
sului, oaspeții își lasă paharele cu 
băutură pe unde apucă, singurul 
mijloc pentru a-i ajuta să și le 
regăsească este să le decorăm 
pe fiecare cu alt motiv — flori, 
figurine nostime, devize — cu o 
pensulă înmuiată în email de di
verse culori sau cu un creion de 
ceară colorată „Vitrocolor" (9 lei 
o cutie cu 8 culori, la magazinele 
Fondului plastic).

ATMOSFERA e unul din ele
mentele esențiale ale revelionului 
și se obține în mare măsură cu 
ajutorul iluminării. Dar, atențiune J 
O lumină prea stridentă, revărsată 
direct din tavan, e necruțătoare 
cu frumusețea femeilor. Mai avan
tajoasă și mai plăcută e lumina 
difuzată din surse indirecte 
și mai ales cea a luminări
lor. Cu precauțiile de rigoare îm
potriva riscurilor, plasați pe masă 
sau pe bufet sfeșnice sau, în lipsă, 
sticle de o formă plăcută în care 
ați înfipt luminări. Magazinele 
Fondului plastic au pus în vînzare 
și o serie de asemenea surse de 
lumină : figuri de ceară modelate 
în diverse forme și vase de cera
mică sau sticlă conținînd ceară de 
luminări, prevăzute cu un fitil.

NU UITAȚI VESTIARUL. O 
gazdă prevenitoare se îngrijește 
din vreme de locul necesar pen
tru depunerea hainelor. în timp ce 
stăpîna casei salută la intrare pe 
fiecare oaspete nou-sosit și îl in
troduce în cercul celorlalți musa
firi — eventual prezentîndu-1 celor 
ce nu-1 cunosc — soțul gazdei, 
care a luat în primire hainele 
groase, le plasează pe cuier sau, 
cînd nu mai e loc, într-o încăpere 
unde a fixat o bară cu umerașe.

GESTUL DE ATENȚIE pe 
care-1 reprezintă o invitație la re
velion pretinde din partea celui 
invitat un minimum de politețe 
care înseamnă sosirea la vreme, 
într-o ținută corespunzătoare și, 
dacă se poate, nu cu mîna goală. 
Un dar proporțional cu mijloacele 
fiecăruia, cîteva flori (care se 
înmînează stăpînei casei fără am
balaj !), cîteva bancuri bune și de 
preferință neuzate, cel mai nou 
dans modern sau cel puțin o 
bună dispoziție contagioasă dar 
discretă în manifestări asigură o 
eventuală invitație și pentru reve
lionul viitor !

RESPONSABILUL CU AMBI
ANȚA poate fi băiatul sau fiica 
mai mare sau chiar un oaspete 
mai îndatoritor, care a luat în pri
mire magnetofonul, picupul cu 
discurile sau radioul. El are grijă 
să alterneze ritmurile muzicale 
mai vii cu cele sentimentale, 
pentru satisfacerea tuturor gustu
rilor și întreținerea bunei dispo
ziții generale. Tot lui i se poate 
încredința organizarea jocurilor de 
societate. Dacă nu vreți să^ vă 
vedeți musafirii moțăind după ce 
s-au ospătat copios, e bine să 
nrevedeți o serie de surprize : o

podoabă fac plăcere oricînd. Dar 
un cadou ales cu grija de a satis
face o preferință, de a răspunde 
unei preocupări speciale, de a în
frumuseța existența, de a aminti 
anumite momente plăcute ale tre
cutului comun va avea totdeauna 
un efect înzecit, indiferent de va
loarea în sine a obiectului. Și, prin 
aceasta, justifică efortul de a-1 „in- 
venta", a-1 căuta sau a-1 făuri — în 
caz de nevoie — cu propria mînă, 
de a-i imprima nota personală de 
obiect destinat cuiva anume.

Aci intră, firește, în joc sentimen
tul care prezidează acest moment, 
tactul sau chiar talentul cu care 
dăruim, căldura și recunoștința cu 
care primim. Dar poate că ar mai 
trebui amintite și o seamă de reguli 
*

tombolă avînd drept lozuri obiecte 
nostime, pălării de cotilion, păcă
leli ; un joc de pantomimă, con
cursuri gen „cine știe, cîștigă" 
sau deghizări.

DACA AȚI PETRECUT atît de 
bine la revelionul unde ați fost 
invitat, poate că n-ar strica să-i 
mulțumiți gazdei mai tîrziu prin- 
tr-un bilețel sau un telefon. E o 
foarte modestă consolare pentru 
oboseala pe care o reprezintă re
punerea în ordine a casei după un 
asemenea deranj.

de politețe în legătură cu oferirea 
și întâmpinarea cadourilor.

Există, de exemplu, anumite ca
douri de etichetă. Ne simțim obli
gați față de anumite persoane mai 
puțin apropiate. La alegerea acestor 
daruri trebuie ținut cont atît de 
calitatea persoanei,, cît și de cali
tatea raporturilor pe care le între
ținem cu ea. Astfel, nu s-ar cuveni 
să dăruim unei persoane căreia îi 
sîntem subordonați un cadou cu 
caracter prea intim. Profesorului îi 
dăruim așadar o carte sau un obiect 
de artă, colegei o cutie cu bom
boane, prietenului o reproducere de 
artă și soției sale un buchet de flori, 
iar obiectele de îmbrăcăminte — 
cravată, portofel, lenjerie de nailon

(Continuare în pag. 14)



cei dragi e uneori mai de preț

Bijuteria, un dar oricînd binevenit.

Plăcerea de a alege un dar pentru 
decît aceea de a primi.

‘ Niciodată nu e prea devreme 
pentru a învăța bucuria de e dărui.

Sfaturi 
în pilule

$T»TI 
SA ALEGEțl 

UN PARFUM l
E una din pietrele de în

cercare a gustului. Nu e lu
cru ușor, deoarece același 
parfum capătă nuanțe diferite 
în funcție de persoana care-1 
utilizează. în general, parfu
mul poate sublinia sau con
trazice tipul și temperamentul 
acesteia. Armonizarea esenței 
alese cu întreaga personalitate 
dă mult căutata notă indivi
duală. Iată cîteva indicații 
pentru alegerea parfumului 
(valabile și pentru cei ce n-au 
cumpărat încă darul de Anul 
nou).

Bărbații folosesc de obicei 
doar ape de toaletă slab parfu
mate, pe bază de esență de 
levănțică (Lavandă fină, La
vandă ambrată. Tabac, Ha
vana, Cypres, Călin).

Din gama largă de parfu- 
muri destinate femeilor se pot 
deosebi nuanțele proaspete 
răcoritoare, delicate, indicate 
în special pentru blonde și 
fetele tinere (Flori de mai, 
Lăcrimioare de pădure. Vio
leta, Vera), și aromele exotice, 
insistente, care subliniază tipul 
de brună (Traviata, Darclee, 
Rouă, Habanera, Rusalka, 
Doina, Manon, Carmen).

Un temperament dinamic nu 
se poate împăca ușor cu parfu- 
muri dulcege (va prefera deci 
Lavanda fina, Farina dublă, 
Jubileu, Sanda), iar femeile 
gingașe, cu înclinații spre vi
sare, evită mirosurile prea pi
cante, agresive (vor alege deci 
Do-Re-Mi, Ada, București). O 
persoană cochetă se va 
parfuma, cînd merge Ia un 
spectacol, cu Cristal sau Car
men. Cereți așadar vînzătoa- 
relor să va ofere parfumul 
sau colonia potrivită genu
lui dv.

ÎNGRIJIȚI 
AMBALAJUL l

Modeste sau luxoase, cum
părate sau făurite cu dragoste, 
darurile se înșiră la piciorul 
pomului de iarnă. Un ambalaj 
le ascunde ochilor nerăbdători. 
Nu e nevoie neapărat de o 
hîrtie poleită sau de panglici 
scumpe. La nevoie ajunge și 
o foaie de hîrtie colorată pe 
care am aplicat steluțe de 
poleială, o crenguță de brad 
sau un glob scînteietor pen
tru a face din modestul pachet 
,, darul" picat din tolba Iui 
Moș Gerilă. Nu economisiți 
ingeniozitatea și timpul ; pri
virile aprinse de curiozitate și 
plăcere vă vor răsplăti.

— le păstrăm pentru membrii fa
miliei.

Ar fi greșit să presupunem că 
plăcerea pe care o provoacă un 
cadou ar fi direct proporțională cu 
valoarea lui. Dar în legătură cu 
factorul valoare e bine să precizăm 
că darul e menit să facă și plăcere ; 
să nu-1 transformăm așadar într-o 
ocazie de a satisface anumite nece
sități. Dacă Anul nou a coincis — să 
zicem — cu momentul în care fiul 
dumneavoastră a avut nevoie de un 
palton, nu vă mulțumiți cu acest 
„cadou util", fie el rât de scump, 
ci puneți-i la piciorul bradului și 
discul de muzică ușoară pe care 
și-l dorește de mult. Sau dacă i-ați 
făcut soției o surpriză cu ... un 
aragaz nou, nu uitați că i-ar face 
plăcere să primească și un dar per
sonal cît de mic („Bijuteria" oferă 
podoabe la prețuri foarte accesibile.). 
Tocmai acest „superflu" aduce 
dispoziția de sărbătoare : fie că e 

vorba de o sticluță de colonie 
adăugată la pachetul conținînd un 
șal de lînă pentru bunica sau de 
noul model de musculițe din plastic 
strecurat în papucii de blană dăruiți 
bunicului pescar amator.

Cum se primesc darurile — e un 
lucru știut: a-ți arăta recunoștința 
pentru darul primit, a reține cu 
grijă eventuala dezamăgire provo
cată de un dar inoportun sau de... 
inconsistența lui — iată niște datorii 
elementare. Căci, în fond, intenția 
contează.

Și să nu uităm a-i învăța pe copii 
să facă daruri ! Să le cumpere din 
micile lor economii, să le confec
ționeze cu mîinile lor mai mult sau 
mai puțin îndemînatice (și cu com
plicitatea unuia dintre cei mari)... 
Dar să cunoască neapărat, cu un 
ceas mai devreme, emoția pregătit..' 
darurilor, bucuria de a descoperi pe 
chipul celor dragi fiorul surprizei 1

Pagini alcătuit* de 
Ana ROMAN Aveți grijă de ambalaj I
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popas 
în împărăția 
stufului

în acest sezon răsăritul 
soarelui ia mila 20 din Delta 
Dunării este marcat de înce
putul unei noi zile de recol
tare a stufului.

Pe canalele Șontea, Baba- 
rada, Păpădia Veche au pă
truns puternice agregate ce 
tulbură liniștea obișnuită a 
locurilor. însoțind o coloană 
de agregate în inima Deltei 
am aflat cîteva noutăți cu 
privire Ia actuala campanie 
de recoltare a stufului.

Astfel, alături de cei ce 
duc marea bătălie pentru re
coltarea stufului va participa 
nemijlocit și Stațiunea de ex
perimentare de la Maliuc, 
care verifică parametrii unor 
noi utilaje menite a efectua 
în viitor recoltarea stufului 
pe plauri și în zone acoperite 
de apă. în planul tematic 
al stațiunii s-a prevăzut me
canizarea operațiilor cu vo
lum mare de lucru și în spe
cial mecanizarea manipulării 
stufului în depozite.

Deși condițiile hidrologice 
în cursul anului 1965 au fost 
nefavorabile și au creat greu
tăți atît în dezvoltarea stufu
lui cît și în ce privește Con
dițiile de acces în teren, lu
crătorii exploatărilor din Deltă 
au recoltat pînă la finele 
lunii noiembrie peste 55 000 
tone de stuf. Ele se vor 
transforma în celuloză pentru 
hîrtie, pentru fibre artificiale, 
pentru fabricarea plăcilor de 
construcție.

S. STEINER

Discuție, într-o pauza a lu
crului, la punctul de recoltare 
Babarada. Participă: șeful de 
coloana Marin Sara, brigadie
rul Gheorghe Frașteinl și condu
cătorii de agregate Andrei Ma- 
nole și Vasile Panțu.

recensăm Intui 
populației 
și locuințelor

în luna martie 1966 va avea 
loc un nou recensămînt al 
populației și locuințelor. In 
legătură cu acest fapt am so
licitat un interviu tovarășului 
ION MARINESCU, director în 
Direcția centrală de statistică, 
șeful secretariatului tehnic al 
Comisiei centrale de recensă
mînt.

— In ce consta noutatea 
viitorului recensămînt ?

— Ultimul recensămînt ai 
populației, ne-a răspuns tova
rășul Ion Marinescu, a avut loc 
în februarie 1956. în decursul 
ultimilor zece ani s-au înre
gistrat transformări substanțiale 
din punct de vedere economic, 
social și cultural care au 
atras după ele și modificări în 
structura populației țării noas
tre (stare civilă, ocupație, stu
dii etc.), care nu pot fi cu
noscute numai pe baza datelor 
din statistica demografică cu
rentă. De aceea apare imperios 
necesară efectuarea unui nou 
recensămînt în vederea cu
noașterii amănunțite a numă
rului locuitorilor și caracteris
ticilor de structură ale popu
lației țării noastre, date care 
vor sta la baza elaborării pla
nurilor cincinale și de perspec
tivă. Datele recensămîntului 
populației vor fi folosite peritru 
întocmirea balanței forței de 
muncă pe întreaga economie, 
pe ramuri și pe regiuni, pen
tru planificarea producției de 
bunuri de larg consum, a re
țelei comerciale, a rețelei de 
școli ș.a.m.d. Spre deosebire 
de recensămîntul anterior, cel 
din 1966 se va efectua paralel 
cu recensămîntul locuințelor, 
deoarece în prezent se simte 
necesitatea unei cunoașteri mai 
exacte a fondului de locuințe 
și a condițiilor de locuit ale 
populației pe localități, medii, 
raioane, regiuni.

— Care sînt obiectivele con
crete ale noului recensămînt ?

— Vor face obiectul înregis
trării la recensămînt persoa
nele de cetățenie română aflate 
în țară sau temporar în străi
nătate la data recensămîntului, 
persoanele de altă cetățenie 
sau fără cetățenie cu domici
liul în Republica Socialistă 
România, clădirile de locuit 
și clădirile cu altă destinație 
în care se află locuințe, clădirile 
ocupate de unitățile de locuit 
în comun (tip hotel și tip in
ternat) și locuințele situate în 
clădiri și construcții de orice 
fel.

— Ce pregătiri ați făcut în 
acest sens ?

— Conform H.C.M. nr. 60 din 
februarie 1965, pe linia comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare s-au efectuat o serie 
de acțiuni cu caracter pregă
titor pentru desfășurarea re
censămîntului. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru revizuirea nu
merelor de casă din toate lo
calitățile, s-au verificat denu
mirile străzilor, s-au întocmit 
materialele cartografice nece
sare pentru împărțirea terito
riului localităților în sectoare 
de recensămînt.

în a doua jumătate a lunii 
octombrie 1965 s-a efectuat un 
recensămînt experimental al 
populației și locuințelor (nu
mai în cîteva localități ale 
țării), datele acestuia fiind 
folosite pentru îmbunătățirea 
și definitivarea programului, a 
formularelor de înregistrare și 
a instrucțiunilor necesare des
fășurării recensămîntului din 
anul viitor.

— Cum se va efectua în 
mod practic viitorul recensă
mînt ?

— La viitorul recensămînt 
vor fi înregistrate aproximativ 
19 milioane persoane, peste 
4,5 milioane clădiri, aproape 
5,5 milioane locuințe. Este 
lesne de înțeles că înregistra
rea acestora implică un volum 
de muncă considerabil. De 
aceea va fi necesar să se an
treneze în această acțiune 
circa 100 000 de recenzori, re- 
cenzori șefi și responsabili de 
circumscripții care vor fi re
crutați dintre funcționarii din 
întreprinderi, instituții, G.A.S., 
S.M.T., cadre didactice '«etc.

înregistrarea se va face de 
către recenzori pe baza decla

rațiilor populației și pe baza 
măsurătorilor în cazul supra
fețelor la clădiri și locuințe. 
Recenzarea se va face în pe
rioada 15-22 martie pe baza 
situației existente la ora 0 în 
noaptea de 14 spre 15 martie 
1966.

Cu alte cuvinte, copilul care 
se va naște la orele 23 și 55 
minute din ziua de 14 martie 
1966 va fi înregistrat.

Pentru a asigura calitatea co
respunzătoare a datelor viito
rului recensămînt este necesar 
ca fiecare cetățean să răs
pundă sincer la întrebările din 
formulare, cunoscînd că re
censămîntul este o acțiune a 
întregului popor, care se efec
tuează cu sprijinul și în in
teresul tuturor cetățenilor, pen
tru ridicarea continuă a ni
velului de trai material și cul
tural al populației din țara 
noastră.

Interviu realizat da 
Paul TUTUNGIU

peste
911 000 
consultații

...peste 106 000 fișe de car
diologie, 374 619 examene ra- 
diologice, 239 810 examene 
Olectrocardiologice, 142 210 exa
mene de fund de ochi» 552 889 
diverse analize medicale, 
21301 explorări funcționale 
(în ultimii opt ani), iată cî
teva date spicuite dintr-un 
bilanț ce marchează stadiul 
de dezvoltare a Centrului de 
asistență a cardiacilor, ASCAR, 
care a împlinit recent 20 de 
ani de rodnică existență.

De unde la început nu 
poseda decît două cabinete 
de consultații la policlinica 
„Bucur" și un mic număr de 
medici, azi Centrul de asis
tentă a cardiacilor, instalat 
într-un impozant local propriu, 
își desfășoară activitatea în
tr-o policlinică (ambulatoriu) 
cu 14 cabinete de consultații 
de cardiologie, două de oftal
mologie și un cabinet de sto
matologie. dispunînd de nu
meroase laboratoare, cum sînt 
de pildă cele de electrocar
diografie, radiologie, de bio
chimie, hematologie și bacte
riologic, de explorări funcțio
nale și de anatomie patolo
gică.

Pentru ca medicii specialiști 
să aibă la îndemînă un sta
ționar utilat în care să poată 
rezolva unele cazuri-problemă 
dirijate din rețea, a luat 
ființă spitalul ASCAR cu 120 
de locuri, care în cei șase 
ani de existentă a tratat peste 
10 000 de bolnavi.

Baza tehnkxf-materială și 
experiența acumulată de Cen
trul de asistență a cardiacilor 
este folosită în pregătirea me
dicilor specialiști necesari re
țelei de cardiologie din țară.

ASCAR, această importantă 
instituție medicală de interes 
republican, este astăzi un for 
metodologic care controlează 
și îndrumează tehnic servi
ciile regionale de cardiologie 
din țară.

Din bilanțul activității de
puse în cele două decenii de 
existență rezultă strădaniile 
colectivului de muncitori 
sanitari sub conducerea aca
demicianului profesor dr. 
C. C. Iliescu, directorul 
ASCAR, de a traduce în viață 
sarcinile înscrise în actul de 
naștere al Centrului de asis
tență a cardiacilor și anume 
„de a depista, a examina și 
a trata afecțiunile cardio
vasculare, precum și de a 
forma specialiști".

Rezolvarea acestor probleme 
rămîne în continuare un țel 
permanent al ASCAR, ca și 
rezolvarea cu succes a sar
cinilor trasate de Congresul 
al IXdea al P.C.R. privind 
aplicarea largă a măsurilor 
de profilaxie și combatere a 
maladiilor.

R. RODA

șantierele 
In această 
iarnă

Chiar dacă zăpezile au in- 
tîrziat, sîntem în plină iarnă. 
Frigul și ninsoarea creează o 
ambianță mai puțin propice 
pentru desfășurarea construc
țiilor. Și totuși pe șantiere 
munca este în toi. Cum de
curg în această iarnă lucră
rile de construcții de lo
cuințe și obiective social-cul- 
turale ? Desigur, mulți din
tre cititorii noștri sînt inte
resați s-o afle. De aceea 
ne-am adresat tovarășului OC
TAVIAN BÎRSAN, director teh
nic în Direcția construcții 
montaj a Sfatului popular al 
orașului București.

—• Ultimul trimestru e pe 
sfîrșite. Vă rugăm să ne spu
neți ce construcții au rămas 
să mai fie predate ?

— Un număr de 3 852 
apartamente, Policlinica de 
tip IV — T. Vladimirescu, 
cinematograful cu 650 locuri 
din Balta Alba, stația de 
salvare, cantina cu 3 000 locuri 
la Institutul agronomic, trei 
complexe comerciale (în Dru
mul Taberei - microraionul II 
Jiului-Scînteia și Balta Albă).

— Dar în anul 1966 ?
— în primul an al noului 

plan cincinal sarcinile noas
tre sînt sporite. Volumul lu
crărilor de construcții montaj 
va crește cu 14% față de 
1965. Vor fi date în folosință 
410 000 mp suprafață locuibilă, 
reprezentînd circa 13 700 
apartamente convenționale.

— Care sînt măsurile care 
au fost luate pentru buna 
desfășurare a lucrărilor în 
condițiile iernii ?

—La obiectivele aflate în 
curs de executare au fost 
luate o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să 
asigure continuitatea lucrului 
și folosirea întregii capacități 
a întreprinderilor. La cele 
3 852 apartamente au fost exe
cutate închiderile la exterior, 
astfel că în luna decembrie 
au rămas de executat numai 
lucrări de ultim finisaj : zu
grăveli, vopsitorii, parchete, 
instalații sanitare etc. In ceea 
ce privește predările pe anul 
1966, spre deosebire de anii 
precedenți, în urma indica
țiilor Comitetului executiv și 
a măsurilor luate de D.G.C.M., 
față de un front prevăzut în 
plan de 7 083 apartamente 
reale, au și început lucrările 
la 8 063 apartamente și ur
mează ca pînă la finele anu
lui să se mai atace un nu
măr de circa 900 apartamen
te, ceea ce reprezintă 70% din 
sarcina de predări pe anul 
1966.

— Ce lucrări vor fi termi
nate în primul trimestru al 
anului 1966 ?

— Prin concentrarea echi
pelor de finisori lax. blocurile 
care se închid pînă la sfîr- 
șitul acestui an, urmează să 
se termine în cursul primelor 
trei 1 uni ale anului care vine 
lucrările la circa 1300 apar
tamente care vor fi prezentate 
la recepție, eșalonat, pînă la 
finele lunii martie. La restul 
lucrărilor (complexe comer
ciale, școli etc.) care se con
tinuă în anul viitor s-au luat 
măsuri de închidere și s-au 
stabilit soluțiile de încălzire 
a spațiilor, fixîndu-se terme
ne precise de execuție și pu
nere în funcțiune a insta
lațiilor de încălzire pentru 
fiecare obiectiv în parte.

Al. ANTIM

Noua construcție a stației de 
salvare.
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In toamna anului 1916, cînd Mata- 
Hari sosește în „capitala spionilor", 
la Madrid, bătălia dintre serviciile 
secrete era în teri. Departe de to
rentul de fier al frontului, în liniștea 
capitalei Spaniei neutre, se desfă
șura o luptă fără îndoială mai pu
țin ucigătoare ca cea de pe cîmpul 
de bătălie, dar nu mai puțin aprigă. 
Rețeaua serviciilor secrete pornea 
de la ambasadele și consulatele ță
rilor beligerante, din birourile ata- 
șaților militari sau ale diploma- 
ților, și cuprindea hotelurile de lux 
din Madrid și din celelalte mari 
orașe, porturile și stațiunile balne
are de pe coasta spaniolă. Și, bine
înțeles, înainte de toate, curtea re
gală. Antanta, ca și Puterile cen
trale, voiau să afle cu orice preț un 
răspuns sigur și hotărît la între
barea : Spania va rămîne oare 
neutră ?

Francezii au organizat la Madrid 
un „Comitet internațional de pro
pagandă", apoi „Institutul francez", 
iar la Paris „Comitetul de propa
gandă catolică". Dar cu toată vasta 
activitate propagandistică desfășu
rată de francezi, Germania avea 
mai mulți simpatizanți la curtea re
gală, și în prima parte a războiului 
ea a primit chiar sprijinul cercurilor 
militare spaniole, concretizat între 
altele prin adăpostirea și aprovizio
narea secretă a submarinelor ger
mane. Se spune că simpatiile regi- 
nei-mame a Spaniei, care era au
striacă, se îndreptau firesc spre 
Austria și Germania. „Și pentru a fi 
pe placul reginei, de care depind 
invitațiile la curte și care exercită o 
mare influență asupra miniștrilor, 
cei interesați împărtășesc simpatiile 
ei" — mărturisea în 1915 o ducesă 
spaniolă ambasadorului francez 
Georges Louis.

în schimb, regelui Spaniei, Alfons 
al XlII-lea, îi plăcea Parisul. Mai 
bine zis, localurile de noapte din „O- 
rașul-lumină", și mai precis, „Mou
lin rouge"... Blasco Ibanez, cunos
cutul romancier spaniol care trăia 
pe atunci în exil în Franța, a scris 
și un pamflet pe această temă, inti
tulat „Alfons al XlII-lea demascat", 
în puține pagini scriitorul a reușit 
să descrie amănunțit viața de des- 
frîu pe care o ducea regele, incog
nito, în localurile de noapte pari
ziene.

Slăbiciunea lui Alfons al XlII-lea 
pentru aceste localuri și pentru 
„companiile galante" era cunoscută 
și la Berlin. La propunerea ambasa
dorului german, guvernul kaiseru- 
lui l-a trimis la Madrid, în postul 
de atașat militar, pe von Kalle, un 
tînăr „cuceritor și inteligent" care 
în scurtă vreme a devenit tovară
șul de petreceri al regelui. Se în
țelegeau perfect și, se pare, lui von

Mata-Hari în una din primele apariții în fața publicului parizian (foto 
stînga) și Mata-Hari în 1917. Nu așa cum ne-au înfățișat-o autorii de 
romane-foileton, ci așa cum era în realitate (foto dreapta).

Kalle nu-i era greu să obțină unele 
informații importante chiar din gura 
maiestății sale.

Să reluăm firul povestirii noastre 
cu Mata-Hari. Știm că aceasta a 
sosit la Madrid după conversația 
avută cu căpitanul Ladoux de la 
contraspionajul francez, care o bă
nuia de activitate în favoarea ger
manilor și voia s-o „încerce". Mata- 
Hari, știindu-se „mare artistă" și 
fiind foarte sigură de sine, fixase 
ea însăși prețul serviciilor sale : un 
milion de franci! Suma era plăti- 
bilă la livrarea „mărfii", adică la 
furnizarea de informații demne de 
acest preț. Mata-Hari a venit la 
Madrid să caute această „marfă". 
Și unde putea fi sursa de aprovi
zionare ? La atașatul german von 
Kalle. Să vedem cum .a făcut cunoș
tință dansatoarea cu acest diplomat.

Mata-Hari deschide un anuar de 
adrese și scrie o scrisoare căpitanu
lui von Kalle. Acesta, la primirea 
mesajului prin care o „doamnă ne
cunoscută" îi cere o întâlnire, zîm- 
bește ironic. Invitația parfumată 
vine probabil din partea unei spi- 
oane inamice. S-o primească ? No
rocul îi surîde încă o dată dansa
toarei. în anuar von Kalle figu
rează încă cu gradul de căpitan. Or, 
de cîteva luni el a fost avansat 
maior. Von Kalle se întreabă : ser
viciul secret al aliaților ar fi făcut 
oare o asemenea gafă ? Nu se 
poate! Von Kalle o primește deci 
pe Mata-Hari.

Mai întîi o conversație pe teme 
generale. (Ah! Ce frumoasă era 
viața pe vremuri, ,1a Berlin !) Apoi 
se ivesc teme mai intime. („Cunoaș
teți pe locotenentul Kiepert ? A fost 

prietenul meu la Berlin"! Mata-Hari 
pune la bătaie armele ei obișnuite 
de seducție.

Pe scurt, rezultatele „jocului" ei 
sînt: un inel în valoare de 3 500 
pesetas și două informații : 1) ger
manii pregătesc o debarcare cu sub
marine în Maroc ; 2) serviciile se
crete germane au descifrat unul din 
codurile secrete ale aliaților.

La prima vedere aceste două in
formații valorează foarte mult. Chiar 
un milion. De fapt...

INTRĂ ÎN SCENĂ 
„CIOCÎRL1A*

în acest an greu pentru Antantă, 
anul 1916, nici Intelligence Service, 
nici Biroul II francez nu au rămas 
în expectativă în Spania. Rețeaua 
lor de informatori de acolo a de
venit din ce în ce mai deasă. Era 
tocmai perioada cînd la Verdun se 
desfășura bătălia cea mai sângeroasă 
a războiului. Pentru Franța, anga
jată în această luptă gigantică, era 
de o importanță vitală ca Spania 
să rămînă neutră. Se punea însă 
problema dacă, văzînd toate forțele 
franceze ocupate în bătălia de la 
Verdun, Spania nu va dori să pro
fite de ocazie pentru a realiza, cu 
ajutorul Germaniei, planurile sale de 
ocupare a Marocului. în acest mo
ment hotărîtor Biroul II aruncă în 
bătălie două dintre cele mai bune 
agente ale sale.

Marthe Richard sau Richer, pore
clită „Ciocîrlia", fusese un as al 
aviației sportive în epoca de început 
a zborului mecanic. Femeie de ui 
curai extraordinar, la începutul răz
boiului ea a „lucrat pentru Germa
nia" cu asentimentul și, bineînțeles, 
în favoarea Biroului II. Soțul ei, o- 
fițer francez, a căzut la Verdun, iar 
în 1916 Marthe Richard a cerut ea 
însăși să fie trimisă în Spania. Se 
pare că acolo a reușit să se apropie 
de von Krohne și să devină prie
tena sa intimă, obținînd acces, în 
consecință, la actele, codurile și 
chiar la cheia seifului sau perso
nal. Acest lucru îl recunoaște și Sam 
Waagenaar, care scrie referindu-se 
la valoarea informațiilor culese de 
Mata-Hari : „La aceeași oră, în a- 
celași Madrid, spioana franceză 
Marthe Richard... culege de la un 
alt von K un buchet întreg de infor
mații..."

Mata-Hari, bineînțeles, nu știa ni
mic din toate acestea. La 4 ianuarie 
1917 ea sosește la Paris pentru a 
încasa milionul promis.

H 21
Unele surse explică această ple

care bruscă și prin alte motive. Von 
Kalle ar fi primit de la Berlin o



La acest post de recepție instalat în timpul primului război mondial pe 
Turnul Eiffel au fost captate două mesaje privitoare la Mata-Hari, 
transmise de agentura de spionaj germană din Madrid. Mesajele, des
cifrate de Biroul II francez, au jucat un rol important în condamnarea 
«^Tcranei.

notă în care i se reproșa că luxul 
și întreținerea lui Mata-Hari, „ire
mediabil compromisă și bănuită de 
toți", întrece orice măsură. Atașatul 
a primit ordinul de a o trimite în 
Franța. Von Kalle a transmis acest 
ordin lui Mata-Hari și, pentru a o 
face să-1 accepte, i-a declarat că va 
primi 15 000 pesetas — după alții, 
5 000 de franci — sumă plătibilă la 
Paris. într-adevăr, von Kalle a cerut 
șefului serviciului de spionaj ger
man din Olanda ca să plătească a- 
ceastă sumă agentului H 21, la o 
mare bancă pariziană. Radiograma 
lui von Kalle, redactată după un 
cod pe care francezii îl cunoșteau, 
a fost interceptată de postul de te
legrafie fără fir al Turnului Eiffel. 
După cum vom vedea, aceasta a 
fost a doua radiogramă referitoare 
la Mata-Hari dezlegată de Biroul II.

Zile pline de surprize urmează 
pentru Mata-Hari. Căpitanul La- 
doux mai întîi nu răspunde la tele
foanele sale; apoi cînd, în fine, 
Mata-Hari reușește să pătrundă în 
biroul lui Ladoux, este primită cu o 
avalanșă de reproșuri vehemente :

— Cum, aceste vechituri răsufla
te și reîncălzite le numiți informa
ții ? Un milion pentru asta ? Glu
miți ! Rămîneți la Paris. Am să vă 
caut eu.

O altă surpriză, și mai dureroasă : 
.„„im de Masslof, frumosul ofițer, 
„prima dragoste a lui Mata-Hari“, 
se întîlnește tot mai rar cu ea, re
lațiile lor s-au răcit, nu mai este 
vorba de căsătorie. într-o zi el 
mărturisește că superiorii săi îi re

4 Ultimul act... (Scenă din filmul realizat recent în Franța, avînd-o pe Jeanne Moreau în rolul titular.)

proșează relațiile cu o „anumită per
soană suspectă"...

Vechea cunoștință a dansatoarei, 
Paul Fuchs, povestește că spre sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1917 Mata-Hari 
l-a invitat la masă la hotelul ei. 
„M-a rugat s-o ajut — scrie Paul 
Fuchs — ca să obțină pașaportul 
care i se refuza. Intenționa să se 
întoarcă la ea acasă, în Olanda... 
Apoi am vorbit, bineînțeles, de răz
boi. După părerea ei, în cîteva săp- 
tămîni Germania avea să obțină 
victoria. «Să știți că iubesc foarte 
mult țara dumneavoastră — a spus 
ea — dar cu ce sorți de izbîndă 
puteți să luptați împotriva acestui 
imperiu formidabil, atît de bine or
ganizat ?... Am fost și azi după- 
amiază între oameni foarte bine in
formați, din mai multe țări... Cre- 
deți-mă, sfîrșitul se apropie, victoria 
germană este inevitabilă...» Ea vor
bea cu vehemență și cu voce ridi
cată. în jurul nostru stăteau la masă 
străini, englezi, americani care ne 
ascultau și ne priveau cu stupe
facție... M-a rugat din nou, stă
ruitor, s-o ajut să obțină pașaportul. 
Avea aerul unei fiare hăituite..."

„VĂ ROG 
SĂ MĂ URMAȚI. DOAMNĂ"

La 13 februarie 1917 o mașină 
a poliției se oprește la „Hotel 
Palace" de pe Champs Elysees. 
Agenți în uniformă ocupă intrarea 
principală și pe cele laterale. Comi
sarul Priolet bate la ușa unui apar-
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tament; subreta îl roagă să aștepte 
în salon. Apare Mata-Hari elegantă, 
într-un halat de mătase galbenă, 
surizătoare și sigură de sine ca 
totdeauna. Priolet îi arată legiti
mația : „Doamnă, avem nevoie ■ de 
cîteva lămuriri". Dansatoarea, cu un 
gest amical, îl poftește să ia loc. 
Comisarul rămîne însă în picioare. 
„Trebuie să vă rog să,mă urmați, 
doamnă".

Mata-Hari nu pare neliniștită. 
Peste cîteva .minute se întoarce îm
brăcată într-un taior de iarnă cu 
blană de oincila. Dansatoarea este 
condusă la Palatul justiției. Priolet 
scoate din buzunar mandatul de 
arestare: „Persoana de sex fe
minin numită Zelle Margueritte, 
cunoscută sub denumirea de Mata- 
Hari, cetățeană străină, născută în 
Olanda... este acuzată de spionaj..."

în cursul instrucției Mata-Hari 
respinge acuzațiile. Dar dovezile 
curg una după alta. La 13 decem
brie 1916, în timpul șederii ei la 
Madrid, von Kalle a adresat un ra
port la Berlin în care era vorba de 
o spioană având matricolul H 21. 
Radiograma lui von Kalle a fost in
terceptată și descifrată de francezi. 
Strânsă cu ușa, Mata-Hari în cele 
din urmă recunoaște. Iată ce se 
spune în declarația ei :

„în mai 1916, atunci cînd am 
cerut pașaportul pentru Franța, un 
domn Kramer, consulul Germaniei la 
Amsterdam, mi-a făcut o vizită. 
Mi-a propus să culeg informații în 
țara dumneavoastră și mi-a oferit 
20 000 de franci și o sticlă de cer
neală simpatică. «Rapoartele le veți 
semna cu cifrul H 21» — mi-a spus. 
Bine — mi-am zis eu — să luăm 
banii nemților. Apoi după ce a ple
cat Kramer am aruncat cerneala și 
nu am trimis niciodată nici un ra
port. Dar la Madrid mi-am adus 
aminte de această convorbire și 
m-am anunțat lui von Kalle ca 
H 21. De ce nu v-am spus nimic 
despre toate acestea ? Credeți că 
dacă aș fi vorbit Ladoux m-ar mai 
fi angajat ?...“

Ce a „dat" Mata-Hari lui von 
Kalle în schimbul informațiilor pri
mite de la el ? Biroul II dovedește 
că ea a livrat atașatului german o 
rețetă de cerneală simpatică și pe 
un spion belgian cu numele de 
Allard. Ne amintim că inițial căpi
tanul Ladoux a sfătuit-o pe Mata- 
Hari să meargă în Belgia ocupată 
de nemți. I s-au dat numele a șase 
agenți cu care ar fi trebuit să ia 
legătura. Cinci dintre aceștia erau 
suspecți: nu furnizau deșît informații 
eronate sau chiar false. Al șaselea 
era un agent dublu care lucra și 
pentru Franța, și pentru Germania. 
Două săptămâni de la plecarea ei, 
agentul dublu, Allard, a fost îm
pușcat de germani, iar ceilalți cinci 
nu au pățit nimic.

Apoi Mata-Hari neagă, dar după 
aceea recunoaște că a vorbit lui 
von Kalle despre situația internă a 
Franței și despre , pregătirea ofen
sivei de primăvară...

MATA-HARI A MURIT, 
O LEGENDĂ S-A NĂSCUT

Mata-Hari a apărut în fața tri
bunalului militar în zilele de 23-24 
iulie 1917. Procesul s-a desfășurat 
cu ușile închise, într-un moment 
grav pentru Franța, poate cel mai 
gfav după bătălia de la Marne. 
Războiul submarin dus de germani 
ajunsese la culme, ofensiva de pri
măvară a francezilor fusese oprită ; 
în luna mai au început tulburări pe 
frontul francez. Era evident că în
tr-un astfel de moment de încor
dare nu se va pierde prea mult 
timp cu o spioană.

Mata-Hari a recunoscut că a avut 
legături cu șefii spionajului german 
din Berlin, Olanda și Spania. Chiar 
și Sam Waagenaar, autorul unei 
biografii favorabile lui Mata-Hari, 
scrie : „O recunoaștem în totul pe 
Mata-Hari în această mărturisire în 
care ea îi consideră pe șefii rețe
lelor de spionaj drept simpli amanți. 
Unul nu-i oferă decît 20 000 de 
franci ? îi ia, și adio ! Celui de-al 
doilea nu-i vorbește despre primul. 
(«Nimeni nu a fost înaintea ta, 
dragul meu!») Această manevră nu 
a dat greș decît o singură dată: 
cînd Mata-Hari i-a ascuns lui La
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doux că ea este H 21... Și cu aceasta j A 
și-a semnat condamnarea la moarte". J "

Spioana a făcut mărturisiri despre 
legăturile sale cu conducătorii J 
spionajului german, dar în același 
timp a pretins că toți aceștia nu T* 
erau decît niște adoratori. Cînd pre- r" 
ședințele tribunalului i-a vorbit și 
despre relațiile ei intime cu pre
fectul poliției din Berlin, von Jagow, 
insistând mai ales asupra celor 30 000 
mărci pe care le primise de la acesta 
curînd după începerea războiului, 
Mata-Hari a afirmat că ele erau 
darul unui îndrăgostit și nicidecum 
răsplata pentru servicii secrete.

— Era amantul meu — se apăra 
Mata-Hari.

— Știm — răspunse procurorul., 
însă și în acest caz suma era. prea 
mare pentru un simplu cadou.

— Se poate, dar nu pentru mine 
— a replicat ea.

Toată această bravadă nu putea 
însă masca realitatea. Mata-Hari, 
care și-a început cariera fabricîn- 
du-și o biografie „artistică", și-a 
încheiat-o ca spioană amatoare, ah
tiată după bani și încercînd, se pare, 
să joace — Jără succes de altfel —- 
un roii dublu.

Un singur judecător s-a pronunțat 
pentru circumstanțe atenuante, cei
lalți au votat, fără ezitare, condam
narea la moarte.

în dimineața zilei de 15 octom
brie 1917, la ora șase, comandantul 
plutonului de execuție a intrat în 
celula nr. 12 a închisorii Saint-La- 
zare :

— Zelle, curaj ! Președintele re
publicii a refuzat grațierea. Ora 
ispășirii a sosit!

în ultimele clipe de viață Mata- 
Hari a dat dovadă de mult calm. 
A refuzat să se lase legată la ochi. 
Există unele presupuneri că apără
torul ei, avocatul Clunet, ar fi asi
gurat-o că execuția va fi formală și 
că armele nu vor fi încărcate. 
Adică, o ediție „reîmprospătată" a 
scenei execuției din opera „Tosca"...

La ora șase și zece minute Mata- 
Hari stătea în fața plutonului de 
execuție. Un ofițer — ultimul din 
viața dansatoarei — ridică sabia :

— Foc !
Mata-Hari a murit, o legendă s-a 

născut...
Ion ASZODY



SPORT
FINIȘ SAU START?

Tokio, care le-a adus unora lauri 
olimpici nescontați iar altora le-a 
spulberat în câteva zecimi de se
cundă visurile și certitudinile, a 
fost doar un prolog. Marii atleți 
ai lumii, care au fost învinși la 
olimpiadă, au căutat ulterior să 
arate că pentru ei Tokio a fost 
un accident.

Sa ne reamintim deci de pulve
rizarea recordurilor mondiale și 
europene în probele de semifond 
și fond, la care săptămînă de sap- 
tămînă își aduceau contribuția R. 
Clarke. M. Jazy, K. Keino, Odlo- 
zil, Herrmann, May.. Un ziar 
anunța în mijlocul lui iulie dobo- 
rîrea în aceeași zi a recordului 
mondial la 10 000 m (Clarke, pri
mul atlet care coboară sub 28* !) 
și a celui european la 1500 m 
(Juergen May).

Pe cînd Clarke și Jazy argumen
tau, pe baza unor strălucite per
formanțe, că locurile modeste de 
la Tokio au fost pur accidentale, 
Herrmann îsi făcea o spectaculoasă 
reintrare Ia 32 de ani (după o ab
sență de aproape 10 ani cauzată de 
un accident), iar ceilalți dovedeau 
că meritau o încununare olimpică. 
Și iată un alt exemplu : rezistînd 
trei ani, recordul lui Jazy la 
3 000 m plat a fost doborît de trei 
ori în acest sezon ! Autorii : Jazy, 
Herrmann și Keino. Aceeași prota
goniști dar cu alte rezultate decît 
la Tokio. Un trio cu 11 recorduri 
mondiale : Clarke (3 și 10 mile, 
5 000 și 10 000 m, cursa de o ora 
și 20 km), Jazy (1 milă și 2 mile, 
2 000 și 3 000 m plat), Keino 
(3 000 m plat). Frumoasă revanșă 
pentru acești învinși la Tokio ! 
Ron Clarke intră astfel definitiv 
printre așii atletismului mondial, 
alături de Paavo Nurmi și Emil 
Zatopek. Iar Gaston Roel ants, an- 
trenîndu-se chiar cu o mină în 
ghips, a doborît recordul mondial 
la 3 000 m obstacole.

Ne-am referit la aceste probe pe 
distanțe medii și lungi pentru că 
ele au rămas în memoria multora 
ca un simbol al aprigelor dispute 
pentru mari performanțe. însă pri
mul an postolimpic a adus o re
grupare a forțelor și în alte probe 

atletice. în timp ce unii dintre 
medaliații olimpici și-au continuat 
seria performanțelor valoroase (Ba
laș, Klim, Zsivotzky, Odlozil, Ba- 
denski, Roelants, Boston), alții au 
trebuit să încline steagul, ca de 
pilda Schull, Snell, Schmidt, Pe
ncil, Davies.

Sub semnul surprizei au stat la 
Tokio remarcabilele rezultate pe 
care le-au obținut mulți tineri 
atleți necunoscuți pînă atunci. 
Dintre aceștia s-au detașat Mihaela 
Peneș, Uwe Beyer și Irena Kir- 
szenstein. Specialiștii, ca și toți 
iubitorii de atletism, și-au pus o 
legitimă întrebare : au fost în
tâmplări sau rezultate firești ? 
Răspunsul nu s-a lăsat mult timp 
așteptat. Campioana noastră olim
pică și-a reînnoit victoria asupra 
recordmanei mondiale la arunca
rea suliței, Gorciakova, a devenit 
campioană mondială universitară și 
nu a pierdut nici un concurs in
ternațional în acest an, iar Irena 
Kirszenstein a doborît recordurile 
mondiale la 100 și 200 m plat, 
readucînd în Europa supremația 
sprintului feminin. De altfel, poate 
mai mult decît la Tokio, acest an 
a dovedit că atletismul european 
trăiește o nouă perioadă de tinere
țe și avînt, începînd o confruntare 
decisivă cu întâietatea deținută în 
anii postbelici de atletismul ame
rican. Gyula Zsivotzky, de pildă, 
noul recordman la aruncarea cioca
nului, a doborît recordul america
nului Connolly (aflat în posesia sa 
din anul 1956) cu aproape 2,50 m. 
Actualul record: 73,74 m. Se poate 
vorbi în prezent despre școala 
sprintului polonez, de clasa arun
cătorilor și săritorilor sovietici, de 
faima demifondiștilor germani, de 
cea a hurdlerilor italieni și fran
cezi etc. Acest fapt s-a remarcat 
și în întrecerile primei ediții a 
„Cupei Europei", care au fost de
osebit de disputate și echilibrate. 
Confirmîndu-și încă o dată valoa
rea (dovedită și în succesul net 
repurtat în fața atleților ameri
cani), echipele sovietice au cîști- 
gat întrecerile atât la băieți cît și 
la fete.

Atletismul românesc a fost pre
zent în acest sezon în ,,Cupa Eu
ropei", la anualele Jocuri Balca
nice și în multe alte întâlniri in- 
terțări (de exemplu cu Italia, Fin
landa, Cehoslovacia, Norvegia). 
Trebuie consemnat faptul că atle- 
ții și atletele noastre au repurtat 
în acest an cele mai categorice 
succese de pînă acum la Jocurile 
Balcanice, iar echipa feminină a 
avut o comportare remarcabilă în 
întrecerea zonală de la Constanța. 
Dintre vechile nume ale atletismu
lui nostru și-au confirmat din nou 
valoarea internațională I. Balaș, 
V. Viscopoleanu și Z. Vamoș, în 
timp ce nume noi au apărut în 
echipele reprezentative, ca de 
pildă Gh. Costache și Erica 
Stoenescu. Aceștia din urmă au 
debutat cu bune rezultate ca ju
niori (Gh. Gostache este record
man mondial de juniori la arun
carea ciocanului). Ei vor trebui 
însă să confirme prin rezultate 
ascendente titulatura de speranțe 
olimpice.

Studiile privind condițiile spe
cifice de concurs din Mexic sînt 
în plină desfășurare. Aceluiași scop 
îi sînt destinate și „săptămînile 
preolimpice" care în fiecare toam
nă vor reuni, la locul viitoarei 
olimpiade, concurenți din lumea 
largă. Dintre ei vor lipsi cu si
guranță cîțiva performeri ai ulti
mei olimpiade, retrași din sportul 
care i-a consacrat. Sprinterul ame
rican Bob Hayes, care a dominat 
la Tokio, a trecut la profesionism 
într-un sport adiacent, iar en
glezii Ann Packer și Bobbie 
Brightwell au renunțat pen
tru o pasiune comună : că
sătoria . Sub semnul întrebării 
rămîne reintrarea lui Brumei, în- 
trucît „săritorul cosmic", cum este 
denumit recordmanul lumii la 
înălțime, a suferit în acest an 
postolimpic un grav accident.

Olimpiada de la Tokio și-a 
pierdut treptat ecoul. în fața atle
tismului mondial se află acum 
Mexicul. n

P. SLĂVESCU

Jazy în luptă cu secundele a demonstrat că locul 
modest de la olimpiadă a fost un accident.

După o lungă întrerupere Siegfried Herrmann și-a 
făcut o senzafională reapariție. pe pistă.

Cîțtigătorii concursului de twist. După plecarea ultimilor musafiri...
în fața turnului înclinat 
din Pisa.



RAZE DE LUMINA
W
 ORIZONTAL : I) Calitatea unui corp de a fi 

luminos — Luminează malul mării. 2) întunecimea 
provocată de un corp opac care oprește razele de 
lumină — Merge lingă motocicletă — A compus 
„Cantata anilor-lumină". 3) Scoase din umbră 1 — 

se — Din lanternă I — Gaz folosit și la 
, iluminat. 4) Luminați (fig.) — Proiectil care descrie 

o traiectorie-lumină. 5) Muntele care străjuiește 
H M trecătoarea Oituz — în viață — Morală. 6) Nume

masculin — Autorul poemului „Soarele calm" — 
Corpuri prin care nu trece lumina. 7) Indicații pe 

MB scrisori — Orășel în Italia — Dacă e voltaic, e și 
■■ luminos. 8) Monedă romană de argint — Punctul 

cardinal în care răsare soarele — Calciu. 9) Loca
litate rurală — Merge pe calea ferată — Barbu Udrescu — Sclipiri... 
cerebrale (fig.). 10) Stăpînul unei lămpi fermecate din „1001 de 
nopți" —- Nume turcesc — Scriitor leton, autorul romanului „Lumină 
printre nori". 11) A scris romanul „Anii tineri" — Strălucită — Ape ! 
12) La fel — Selecționat — Poleită cu aur. 13) Ere ! — Vîrf în ma
sivul Rodnei — Păstăi — Piedică în calea razelor solare. 14) Oraș 
în R. P. Bulgaria, pe țărmul Mării Negre — Crescut — Culoare. 
15) „Domnul...", schiță de I. L. Caragiale — Sclipiri în iarbă — 
Sînt. 16) Rocadă — A reveni în memorie — Masă... la lumina elec
trică. 17) Piață mică — Elan — Cositor. 18) Nimica toată... — Jgheabul 
morii (pi.). 19) Curelușe de meșină — Măsuri agrare — Capabile — 
Nicolae Lupescu. 20) Aluat — Intre cap și trunchi — Tăiș. 21) A 
mijloci — Nu sînt buni — Parte dintr-o competiție sportivă. 22) Apa
rat cu ochi magic — Asalt — în jurul... luminii ochiului. 23) Nu sînt 
două — Sursă de lumină artificială — Oțeliri. 24) A compus cantata 
„Sub soarele păcii" — Soarele, Luna, Pămîntul etc. — Linie de desen.

VERTICAL : 1) Unitate de măsură pentru fluxul luminos (pl.) — 
Autorul baletului „Flăcările Parisului" — Legat de razele de lumină — 
Cosmetic. 2) Te apără de soare și. de ploaie — Aluminiu — Autorul 
cantatei „Mai multă lumină" — „Lumina nordului", de A. J. Cronin 
și „Cumpăna luminilor" de N. Jianu. 3) Marius Bunea — Umezeală — 
Literă grecească — Primul pas spre lumina cărții. 4) împrăștiere a 
luminii și căldurii (pl.) — Cînd se face lumină — Diminutivul Adria
nei. 5) Opus zenitului — Din partea de unde răsare soarele — Pof
tim ! — Prefix — Ambarcație sportivă. 6) Ermetic — Ren t — Abis ' — 
Oxid al plumbului. 7) Orizonturi — Ifose — Răspîrsdirca luminii arti
ficiale (pl.) — Cîntec de slavă. 8) Fir — Victor Urziceanu — Publi
cații care apar o dată pe an — Document — Colectiv teatral. 
9) Tantal — Autorul cîntecului „Noi din ape am strîns lumina" — 
Strălucire aparentă (fig.) — Lucrare agricolă. 10) Strălucește din înăl
țimi — Regretat poet român, autorul poeziei „Odă soarelui" — Zeița 
medicinei la scandinavi — Flacără. 11) Lumina piramidele — Culoare 
galben-bnmă — Linii de conduită — Peste ! — Scriitor (abr.), 
12) Lungă perioadă de timp — Moluște marine — A hunii — „Spre 
soare" de George Grigoriu (pl.) — Una și una 1 13) A pluti pe apă — 
Are și el o lumină la apariție ! — E bine să fie luminată la fiecare ! 
— Folositor. 14) Strălucitoare (fig.) — îndemn cabalin — La lumină ! 
— Fortificat. 15) Insula daneză — Caută să facă lumină (pl ) — Scîn- 
teiere. 16) La box... și la șah — Drumuri — Termocentrală din bazinul 
Petroșeni — Cu un ochi la slănină și cu altul la făină.

Ion PASCAL

VIZOR. 3) REVISTA — BOSANOVA. 4) AERO — ILARIANT — AS. 
5) G — UNITI — U — T — AURA. 6) IS — ARENA — GOL — 
MAN. 7) ATOLI — ALE — RIPOS. 8) LEI — ZAȚURI — DOR - 
T. 9) EL — PASARE — POPICA. 10) APE — A — AMAN — ASIN. 
11) EGALA — IN — AST - D 12) ATRACTIVA — ODU — NA 
13) TWIST — UR — ȘTERGAR. 14) IAN — ECRANE — VIORI. 
15) RIIE — IACA - VA — LAC. 16) ANTREN — INVIRTITA. 17) S 
— ANETA — IAC — ITA. 18) IA — AMADO — LISTA — L. 
19) UMAN — RICOȘATA — FA. 20) MA — ÎNECAT — TANGOU. 
21) OPE — I — ARIE — FI — TT. 22) ROMANE — IL — HECUBA 
23) ULIȚE — ANINAT — BAR. 24) LALELE — EAB — ABILI.



„De cînd are loc Festivalul de muzică ușoară de la Sanremo ^4 PEȘTI V A I III 
și cum este organizat ?“ i K ■ I ▼ X kw*

Marion GANEA, str. 13 Decembrie, Tecuci
Răspunde J. V. PANDELESCU, critic muzical.
Instituit acum 15 ani. Festivalul de muzică ușoară de la San

remo a urmărit și urmărește promovarea celor mai bune cîntece 
și a celor mai buni interpreți din Italia. De la Sanremo și-au 
luat zborul, cu ani în urmă, Volare (nume parcă predestinat) 
și Ciao-ciao bambtna de Modugno — inițiatorul stilului inter
pretativ „urlatore". Modugno este, cum se știe, și autorul lui 
Addio (premiul 1962) pe care l-a încredințat însă spre interpre
tare lui Claudio Villa, cîntăreț ce pune accentul îndeosebi pe 
cantabilitate.

în general, Festivalul de la Sanremo a avut în vedere evi
dențierea unor piese de mare linie melodică. Aceasta rămînînd 
ca o exigență permanentă, criteriile de promovare au evoluat 
totuși necontenit. Pentru prima oară a fost premiată (1963) o 
bucată cu caracter satiric Unul pentru toate (Uno per tutte) de 
Remis-Testa-Mogol, în care este vorba de un tînăr ce aleargă... 
din floare în floare.

în ultimii ani acordarea premiului a fost influențată și de 
renumele cîntareților.

începînd din 1964 condițiile interpretării s-au lărgit, în sensul 
acceptării și a cîntăreților străini. Astfel premiul I în 1964 l-au 
obținut atît Giugliola Cincuetti (Italia) cît și Patricia Carii 
(Franța) cu cîntecul Nu ani vîrsta (Non ho Vetă).

Anul acesta însă s-a pus condiția ca și străinii să cînte în 
limba italiană. La 30 ianuarie, al XV-lea Festival de muzică 
ușoară italiană s-a închis cu victoria, cum se știe, a cîntecului 
Dacă plîngL dacă rîzi (Se plângi, se ridi) de Mogol-Marchetti- 
Satti, interpretat de Bobby Solo și în același timp de formația 
„New Christy Minstrels". O altă inovație extrem de judicioasă 
este aceea de a nu mai acorda cuvîntul în exclusivitate juriu
lui festivalului propriu-zis, ci și nenumăratelor jurii din toate 
orașele și orășelele Italiei, care și-au trimis de data aceasta 
la Sanremo aprecierile lor. Ceea ce, evident, atenuează prero
gativele juriului central, îngrădind implicit o serie de interese

DE LA 
SANREMO

Ajuns la capătul vieții, Nobel și-a dat seama că s-a înșelat 
amarnic. De aceea și-a lăsat toată averea unei fundații pentru 
știință, artă și pace care, prin premiile ei, are menirea de a 
răsplăti cele mai mari descoperiri științifice, cele mai frumoase
opere literare și „lucrările care contribuie la 
de pace".

f iTITf^DII ► Următorii cititori doresc să corespondeze: 
I I t I K# Iw 11 ~ elevă, Zalău, str. Pieței 13 : teme diverse,

CĂTRE 
CITITORI

triumful ideilor

Cornelia Gîlgău, 
ilustrate ; Con-

stanța Ionescu, elevă, Galați, str. Reforma agrară 42 : filatelie, 
ilustrate ; Romeo Răzvan, Mircea Georgescu și Mihai Dumi- 
triu, studenți, București, str. Ștefan Furtună 125, bl. A : teme 
diverse, ilustrate ; Mihai Husaru și Ion Oprea, Slatina, str. Cri- 
șana, bl. 16, ap. 80 : cinema, ilustrate ; Ionel Grivei, funcționar, 
Tg. Jiu, str. Jiului 7 : cinema, ilustrate ; Eufrosina Nicolae, 
asistentă medicală, Lupeni, str. T. Vladimirescu 15 : literatură, 
teatru, ilustrate ; Pușa Bădescu, elevă, Tr. Severin, str. Calom- 
firescu 50 : ilustrate ; Anișoara I. Alecu, corn. Negru-Voda, reg.
Dobrogea : 
de igiena, 
Vlăduț N.

muzică, 
serviciul 
Burlacu,

ilustrate ; Pompiliu 
și Toma Gheorghe, 
Neamț, bl. 27, ap.

film, ilustrate ; Viorica Pintea,
Sanepid Zalău : 
com. Mărăcineni,

teme diverse,
asistentă 

ilustrate ;
Buzău : teme diverse,

Raleu, Anton Cojocaru, Nicu Teodorescu 
muncitori constructori, Savinești, m. Piatra 
4 : sport, film, ilustrate ; Victor Gavrilaș,

muncitor, Cugir, str. Tineretului 5, ap. 1, m. Orăștie : teme 
diverse, ilustrate ; Ilie Gheorghe, tehnician constructor. Bucu
rești, Calea Victoriei 32-34 : teme diverse, ilustrate ; Constan
tin Stan, Caracal, stația C.F.R. : ilustrate ; Mircea Giîga, in
giner stagiar. Sibiu, str. Fagului 7 : ilustrate ; Dumitru Simoiu, 
Pitești, str. N. Grigorescu 6 : teme diverse ; Dorin Neghină, 
corn. Covrigi, m. Strehaia : ilustrate ; Amada Ionescu, elevă, 
Suceava, str. Ștefan cel Mare 31 : ilustrate ; C-tin Voichițoiu, 
student. Cluj, str. V. Babeș 13: ilustrate; C-tin Trandaf și 
Marian Zaharia, studenți, București, str. lordache Golescu 7,
rn. 30 Decembrie : ilustrate ; Nada Constantinescu, el

comerciale urmărite de casele de discuri
de notorietate mondială.

în această competiție

Nu demult un 
să-i răspundem 
exista un copac

cititor din București (G. 
dacă într-adevăr — așa 
pe câre cresc... lalele. I

STANCU) ne-ă cerut 
cum ar fi auzit — ◄ LALELE

. , s-a răspuns ca pînă
acum n-am aflat de un asemenea fenomen. Iată însă ca alți 
doi cititori, care se pricep Ia flori, vin să precizeze lucrurile, 

într-adevăr — ne scrie ing. ION MIRCEA STOLOGESCU, 
profesor Ia Grupul școlar forestier din Caransebeș — există un 
pom care atunci cînd este înflorit pâre plin de lalele. Este 
vorba de un arbore exotic numit științific Liriodendron tulipi- 
fera L., originar din America de Nord, care este cultivat ca

Suceava, str. Ana Ipătescu 2.53 : ilustrate ; Mircea Nava* .
contabil, Rădăuți, str. Ciprian Porumbescu 4 : tem>; ^J^ersc, 
ilustrate ; Viorel Onet, funcționar, Nehoiu, rn. Cislau* vila 
Enache : teme diverse, ilustrate ; Cornelia Rusu, Jucul dc Jos, 
căminul Scolii nr. 9, rn. Gherla : teme diverse ; Ecaterina 
Vilarău, funcționară, str. Luigi Cazzavillan 13 A, București, 
rn. 16 Februarie : teatru, film, muzică ; Rely Vlad, economistă, 
București, str. Toporași 29 A. rn. N. Bălcescu : teme diverse, 
ilustrate; Elena Silvași, București, Șos. Giurgiului 124, 
rn. N. Bălcescu : ilustrate.

A Q C T A Cojocaru, Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1) în mă-
sura posibilităților vom scrie pe rînd despre artistele dv. pre-

NOASTRA
arbore de ornamentație și ia noi în țară. El crește pînă la 30 m 
și are următoarele caracteristici principale : frunzele sînt în 
formă de liră (de aci numele genului : Liriodendron — arbore 
liră), iar florile ca niște cupe (cu 6 petale) stau pe arbore în
dreptate în sus. Ele sînt ele culoare verzuie, cu o dungă lată 
portocalie și au forma lalelelor. De aici și numele speciei: 
tulipifera (arbore care face flori ca tulipa).

Un alt cititor, DIMITRIE ILIESCU, horticultor din Tîrgoviște, 
vorbind de același arbore ale cărui ramuri poartă flori asemă
nătoare cu lalelele, ne scrie ca această specie poate ajunge la 
un diametru de 2-4 m și poate trăi pînă la venerabila vîrsta 
de 500 ani. înflorește prin mai-iunie, iar florile sale sînt de 
un deosebit efect decorativ. Ăvînd un lemn moale, ușor, poate 
fi folosit pentru furnir, pentru fabricarea, instrumentelor muzi
cale, hîrtie, chibrituri, ambalaje etc.

Cîteva exemplare din Liriodendron tulipifera se găsesc și în 
Grădina botanică din București.

___ c______ t__  ___ _ A spre artistele dv. pre- 
ferate^ (publicînd, bineînțeles, și imagini fotografice), dar adre
sele lor —- așa cum am arătat de mai multe ori — nu le 
vom publica. 2) Adresa dv. va apărea. 3) Tirul cu arcul este 
într-adevăr prea puțin raspîndit — pînă în momentul de față 
— în țara noastră. Supunem U.C.F.S. și Federației române 
de tir — prin rîndurile de fața — propunerea dv. de a se asigura 
celor ce vor să practice acest sport materialele necesare. în 
orice caz, faceți și dv. demersuri prin asociația sportivă în care 
activați, pentru a se solicita aceste materiale. 4) Nu conside
răm „catch“-ul un sport și deci nici nu sîntem de părere că 
bătăilor patronate de organizatorii spectacolelor de prost-gusî 
care urmăresc doar scopul de a scoate bani merită să li 
se acorde spațiu în revista noastră. 5) Nu credem că materialul 
despre istoria boxului* pe care-1 aveți ar fi inedit. Așa că ne 
vine foarte greu să vă sfătuim să scrieți totuși articolul pe care 
ni-1 propuneți. Cu atît mai mult cu cît noi am publicat în 
trecut materiale pe această temă și nu am mai reveni decît 
dacă într-adevăr s-ar descoperi un lucru cu totul inedit.

Emilia Pistrițu, Tumu-Severin. Citiți răspunsul dat în nr. 51

„Am citit în presă că de curînd s-au acordat premiile HIM A lut |T A 
Nobel pe anul 1965. V-aș ruga să redați într-un articol îm- 

.prejurările în care a fost instituit Premiul Nobel'‘.
Necuiai HORINCEANU. Glâvânești-Adjud

Răspunde PAUL B. MARIAN, publicist.
Premiile Nobel, care din 1901 se acordă anual pentru cele 

mai valoroase realizări în domeniul fizicii, chimiei, medicinei 
sau fiziologiei, literaturii și păcii, sînt instituite de către Fun
dația Nobel. întemeiată de chimistul suedez Alfred Nobel (1833- 
1896).

Alfred Nobel s-a născut la 21 octombrie 1833 la Stockholm și 
a urmat cursuri comerciale și de chimie.

Numele lui este legat de descoperirea nitroglicerinei. Lu- 
crînd, în mare taină, în minele din Qunnerberg din Germa
nia, în prezența unui grup de ingineri și mineri, Nobel a făcut 
să explodeze o grenadă încărcată cu un amestec de nitroglice- 
r’n/. Praf de pușcă. Descoperirea lui s-a datorat unei întîm- 
plări... în Germania există un pămînt denumit kieselgur, care 
are proprietatea de a absorbi foarte repede lichidele. Nobel 
făcea experiențe într~o regiune din Germania unde există acest 
pămînt, cînd o eprubetă cu nitroglicerină căzu jos și se sparse. 
Lichidul uleios al explozibilului se infiltrase în pereții vasului, 
făcut din acest kieselgur, care nu-i altceva decît o masă de 
siliciu hidratat, foarte poroasă și absorbantă. Tînărul chimist 
observă că kieselgurul suge foarte iute lichidul. Nitroglicerina 
se încorporase în această substanță, formînd o pastă care putea 
fi mînuită fără nici o primejdie. Atunci Alfred Nobel amestecă 
trei sferturi de nitroglicerină cu un sfert de kieselgur : ames
tecul era transportabil și el nu exploda decît cu ajutorul unei 
amorse. Dinamita fusese descoperită !

La început acest explozibil a fost foarte folositor : fără el nu 
s-ar fi putut săpa în adîncul minelor, iar construcția Canalului 
Panama, începută în 1880, ar fi rămas un simplu deziderat. 
Adevărul e că și Nobcl*— și aceasta-i singura lui circumstanță 
atenuantă — s-a gîndit, în primul rînd, la aplicarea invenției lui 
doar în scopuri pașnice. Chiar mai tîrziu, pestp ani — după ce 
descoperirea lui se dovedise o periculoasă armă în mîna mili- 
tariștilor — Nobel încă mai avea naivitatea să creadă că dina
mita va ajuta la pacificarea lumii, nu la distrugerea ei.

în august 1892 el o întîlnește la Congresul pacifist din Berna 
pe Bertha von Suttner, autoarea unui roman de răsunet mon
dial „A bas Ies armes !" (Jos armele !).

„Uzinele mele, îi declară Nobel cu toată convingerea, vor 
pune poate mai repede capăt războiului decît congresele voastre, 
în ziua cînd două corpuri de armată se vor putea distruge unul 
pe altul într-o clipă, toate națiunile civilizate vor renunța la 
război".

Visul inventatorului nu s-a înfăptuit. Atît „pacifismul prin 
dinamită" preconizat de el, cît și invenția Iui n-au salvat ome- 

irea de războaie distrugătoare ci, dimpotrivă, au dat un impuls 
^emic cursei înarmărilor de pe urma căreia Nobel însuși a 

zat sume fabuloase.

ALFRED NOBEL
Șl 
PREMIUL SĂU

tov. Michaela Manu cu privire Ia exagerata preocupare pentru 
cunoașterea vieții vedetelor de cinema — și, dacă n-ați fost 
încă lămurită pînă acum asupra punctului nostru de vedere, 
poate că veți fi de aci înainte. Ceea ce nu înseamnă însă 
că nu ne vom ocupa în paginile noastre de viața și creația 
marilor artiști. Dar a unor artiști autentici, nu a unor produse 
ale reclamei comerciale î

Nicu Gh. Rusu, com. Todirești, m. Pașcani. Vă mulțumim 
pentru sesizarea privitoare la o lipsă în informarea „Poștei 
noastre'4 din nr. 45 ; librăria „Cartea prin poștă" s-a mutat 
intr-adevăr într-un nou sediu : adresa ei este acum : str. Ser-
pent Nutu Ion 8-12. V. I. Lenin, București, iar numărul
de telefon — 31 32 51. Adresa dv. va apărea.

Ionel Bistriceanu, Petrila. La această întrebare răspunsul a 
apărut de multe ori în „Poșta noastră" : primul film artistic ro
mânesc a fost „Războiul independenței", realizat în anul 1912. 
Adresa dv. va apărea.

Carmen Nicuțariu, Suceava. Ce am putea publica noi în 
această rubrică despre revoluția burgheză din Franța ar fi mult 
mai succint decît ceea ce ați putea găsi îp manualele de școală. 
Cereți deci unei colege din clasa a X-a sa vă împrumute ma
nualul 'ei de istorie. „Laleaua neagră" este titlul unui roman 
si nicidecum numele unui om. Autorul acestui roman, scriitorul 
francez Alexandre Dumas-tatâI, s-a inspirat în cele mai multe 
scrieri ale sale din istoria Franței, dar niciodată nu a respectat 
adevărul istoric, față de care și-a permis foarte multe liber
tăți. Ca atare nici personajele romanului „Laleaua neagră" și 
nici situațiile din acest roman nu sînt riguros exacte din punct 
de vedere istoric.

Maria Gheorghe Sto*an, București. Mitul pasării fenix a apă 
rut în antichitate, în Orient, răspîndindu-se apoi în Egipt și în 
Grecia. Conform mitului, această pasăre fabuloasă trăia 330 de 
ani ; cînd atingea vîrsta de o jumătate de mileniu se retrăgea în 
pustiu și se arunca într-un foc încins, ardea și apoi renăștea 
din propria ei cenușă. Numele de păsare fenix s-a păstrat cu 
valoare de simbol pentru un om, o comunitate umană etc. care 
renaște ca prin minune după o catastrofă, o prăbușire morală 
sau materială.

Floreta Marcovici, Dorohoi. Iată adresele solicitate : I) Mi
nisterul Comerțului Interior, str. Doamnei 12 ; 2) Studioul cine
matografic „București", echipa filmului „Steaua fără nume", 
Piața Scînteii 1, m. 30 Decembrie.

Sorina Săceanu, Pitești. Din punct de vedere etimologic, cu
vintele „platonic" și „platonism" derivă de Ia numele filozofu
lui antic grec Platon, a cărui concepție filozofică era idealistă 
(Platon a fost fondatorul idealismului obiectiv ca sistem înche
gat în filozofia greacă). Conform acestei concepții, singura reali
tate obiectivă este lumea ideilor imuabile, în timp ce lumea 
materială nu ar fi decît o copie sensibilă și schimbătoare a 

• Concepția aceasta căpatînd denumirea de „plato
nism", adjectivul „platonic" a însemnat de fapt ceea ce se 
referă la platonism. Printr-un proces evident de vulgarizare, 
această noțiune a căpătat sensul de pur, ideal, spiritualizat, 
paralel cu acela de abstract, formal, care nu se realizează, care 

Pus ’n practică. Acestea sînt sensurile sub care 
mtîlnim cele două noțiuni în vorbirea curentă.

V. SILVIAN



MICROFOILETON

O veste pentru toii: 

„F L A C A R A“ 
numărul special de Anul nou 
în 40 de pagini bogat ilustrate. 

Rețineți din timp la chioșcuri numărul 
special „FLACĂRA" care apare joi 30 
decembrie 1965.

IN EXCLUSIVITATE

NU UITATI!
REVISTA „REBUS" 
număr special de Anul 
nou în 24 de pagini 
în cuprins: cuvinte încrucișate, enigme, 
răvașe de Anul nou, umor, concurs de 
dezlegări dotat cu numeroase premii etc. 
Rețineți din timp numărul 204 al revistei 
„REBUS" la debitele și chioșcurile de di
fuzare a presei.

„In acvariu putem observa legile 
echilibrului biologic din natură, ca
racteristicile respirației, nutriției, în
mulțirii și dezvoltării lumii vege
tale și animale ce populează apele. 
Observațiile făcute în acvariu ne 
îmbogățesc cunoștințele botanice, 
zoologice, fiziologice și biologice*1.

Aceste argumente și altele, de 
natură estetică, m-au hotărît să-mi 
construiesc acea miraculoasă lume 
acvatică, cu poezia și misterul ei 
captivant. îmi și imaginam o su
perbă scenografie exotică în micul 
paralelipiped de sticlă, prin care 
să înoate, ca la ei acasă, Carassius 
auratus, Danio malabaricus, Xi- 
phophorus heHeri. îmi trebuia mai 
întîi un acvariu și am pornit în 
căutarea lui. Piața Amzei. Ora 
șapte seara. Pe o firmă scrie : Aso
ciația vînătorilor și pescarilor... 
Asemenea firme sînt în toate ra
ioanele.

— Aș vrea să cumpăr un acvariu.
După ce cîteva minuscule „ze

bre** mă captivară cu dansul lor 
acrobatic, cineva îmi răspunse mol
com :

— Nu avem, încercați dumnea
voastră săptămîna viitoare.

— Credeți că se pot găsi și în 
altă parte ?

— Nu. Numai noi avem. în ex
clusivitate.

Imaginația mea începu să lucreze 
cu febrilitate. Deci, trebuie să mi-1 
construiesc singur. în sfîrșit, după 
cîteva zile, avînd gata viitorul do
miciliu al peștilor, micul meu ocean, 
pornii din nou spre Piața Amzei.

— Vă rog, aș dori nisip pentru 

fundul acvariului, pietriș și scoici. 
— Nu avem.
— Poate îmi recomandați unde 

găsesc.
— Nicăieri în altă parte. Sîntem 

în exclusivitate.
După un drum pe malul Arge

șului, m-am întors cu nisipul rîv- 
nit, l-am spălat de cîteva zeci de 
ori, l-am așezat pe fundul acva
riului și am luat din nou drumul 
spre Piața Amzei.

— Dacă sînteți bun, doresc să 
cumpăr plante acvatice.

—• N-avem.
— Știți cumva unde pot să gă

sesc plante ?
— Numai la noi. Magazinul nos

tru e profilat pentru acvarii. în 
exclusivitate.

— Păi, dacă nu aveți nimic, ce 
fac cu eventualii pești pe care 
i-aș cumpăra de la dv... în exclusi
vitate ?

— Vă dăm tot ce vă trebuie.
— Atunci dați-mi un acvariu, 

nisip și plante.
— Nu avem. Numai pești.
— V-am mai rugat să-mi spu

neți de unde pot să cumpăr.
— Numai de la noi. Sîntem în 

exclusivitate.
Logica responsabilului e imbata

bilă. Din moment ce e... în exclu
sivitate, ce să mai caut și în altă 
parte ? Și uite așa se poate stinge 
o mare pasiune, iar cunoștințele 
mele de botanică, zoologie, fiziolo
gie și biologie să rămînă într-un 
stadiu elementar și simplist. în 
exclusivitate.

C. N. CONSTANTINIU

Ați rămas în pană în apropiere de Brașov? 
Nu disperați!
Cooperativa „Tehnica" din Brașov (str. Lungă 14) vă stă la dispoziție 
pentru înlăturarea promptă a oricăror defecțiuni tehnice. Aici lu
crează maiștrii cu înaltă calificare Constantin Toma și Ștefan Pipoș.
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Difuzoarele instalate pe străzile 
orașului Cholon au răspîndit lo
zincile Frontului Național de Eli
berare, iar în diferite piețe au 
avut loc mitinguri... Unitățile de 
partizani au respins operația „Har
vest Moon", declanșată de tru
pele americane... Pe plantația Mi
chelin intervenționiștii au suferit 
noi pierderi... Ziua de 20 decem
brie, cînd au fost aniversați cinci 
ani de la crearea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, a fost marcată de nume
roase acțiuni îndrăznețe. Acum, 
Frontul Național de Eliberare își 
exercită autoritatea pe Vs din te
ritoriul sud-vietnamez. Frontul a 
strîns sub drapelul său de luptă 
patrioți proveniți din toate pătu
rile sociale. Programul său prevede 
abolirea regimului colonial, in
staurarea unui guvern de coaliție 
națională și democratică, realizarea 
unei largi democrații progresiste, 
reducerea taxelor de arendă a pă- 
mîntului, soluționarea problemei 
agrare prin darea pămîntului ce
lor ce-1 muncesc (2 milioane de 
hectare au fost pînă acum îm
părțite țăranilor), reunificarea pa
triei. în prima etapă pe drumul 
spre unificare programul fron
tului a înscris independența na
țională, restabilirea păcii și neutra
litatea Vietnamului de sud.

în timp ce regimul de la 
Saigon se caracterizează prin in
stabilitate (de la alungarea 
lui Diem, la 30 noiembrie 
1963 s-au înregistrat 13 schim
bări de guverne), comitetele ad
ministrative alese de populația 
din zonele eliberate și însărcinate 
să conducă întreaga activitate atît 
pe plan militar cît și pe cel al 
producției își dovedesc viabilita
tea. Sprijinul de care se 
bucură F.N.E. în rândurile popu
lației constituie una din sursele 
principale ale forței de rezistență 
împotriva intervenționiștilor. Pe 
măsură ce S.U.A. își intensifică 
penetrația militară în Vietnamul 
de sud, sporesc și pierderile pe 
care le suferă. Dacă din 1961 pînă 
în 1964 totalul pierderilor ame
ricane a fost de 3 442 ofițeri și 
soldați, în 1965 (pînă la 1 de
cembrie) pierderile americane s-ău 
ridicat la 17 000 de oameni.

Ziarele americane scriu tot mai 
des acum despre „impasul mili
tar" din Vietnamul de sud. Cu
noscutul comentator Walter Lipp
man a calculat că pentru a ob
ține victoria împotriva partizanilor 
sud-vietnamezi S.U.A. ar avea ne
voie de o superioritate de 10 la 
1, iar ținînd seama că din surse 
americane se evaluează unitățile 
patriotice Ja jumătate milion de 
combatanți, aceasta ar însemna ca 

Un detașament: al forțelor patriotice sud-vietnameze la antrenament.

S.U.A. sa disloce pe teritoriul 
sud-vietnamez aproape întreaga 
armată americană...

Intensitatea războiului în Viet
namul de sud și escaladarea lui 
în R. D. Vietnam provoacă sufe
rințe poporului vietnamez, dar nu 
izbutește să frîngă voința sa de 
rezistență. Sînt concludente în 
acest sens loviturile date chiar 
bazelor americane. Aerodromurile 
și bazele militare aeriene ameri
cane Bien Hoa, Soc Trang, Da- 
nang, Ta Som Nhut, Holloway au 
fost atacate de zeci de ori de 
către pataiioții sud-vietnamezi. Sute 

de avioane de toate tipurile au 
fost distruse pe sol.

Dînd lovituri trupelor interven- 
ționiste și saigoneze, Frontul Na
țional de Eliberare s-a pronunțat 
pentru stabilirea păcii pe baza 
aplicării stricte a prevederilor acor
durilor de Ia Geneva din 1954, a 
încetării acțiunilor agresive ale 
S.U.A., a retragerii trupelor ame
ricane și satelite din Vietnamul 
de sud, a respectării dreptului po
porului vietnamez la autodetermi
nare.

Poporul român își exprimă spri
jinul deplin cu poporul vietnamez, 
cerînd să i se respecte dreptul 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
amestec din afară, potrivit voinței 
și intereselor sale.

Al. POMPILIU

ÎNCĂ
O RUNDĂ

Premierul englez Wilson nici 
nu plecase bine din S.U.A. că 
locul său la masa convorbirilor cu 
președintele Johnson era luat, la 
începutul săptamînii, de cancelarul 
Republicii Federale Germane, Er
hard. în cadrul ambelor întîlniri, 
problemele nucleare ale N.A.T.O. 
au ocupat locul principal fără ca 
divergențele existente în aceasta 
problemă să-și fi găsit o soluțio
nare.

încă din ajunul celei de-a doua 
întîlniri, corespondentul la Wa
shington al agenției France Presse 
făcea următorul pronostic confir
mat ulterior : „Vizita cancelarului 
Erhard la Washington, considerată 
în urmă cu cîteva luni ca deci
sivă, este calificată astăzi (evident, 
de sursele americane — n.n.) 
drept o simplă etapă în studiul 
aspirațiilor nucleare vest-germane". 
Același corespondent caracteriza 
poziția americană față de cererile 
vest-germane drept „promisiuni 
de a le examina cu grijă".

Se poate pune întrebarea : ce 
anume îndreptățea, sau mai bine 
zis facilita, un astfel de pronostic?

Cei familiarizați cu istoria sta
bilirii acestor întîlniri își amintesc 
de lupta intensă de culise în le
gătură cu fixarea datelor și care 
s-a vădit a se reduce la încer
carea oaspeților vest-germani de a 
fi programați după călătoria lui 
Wilson și nu înaintea ei. Doreau în 
felul acesta să elimine posibilita
tea ca vizita vest-germană să de
vină doar cu o etapă preliminară. 
pendinte de hotărîrile ulterioare ce 
vor fi luate într-un cadru anglo- 
saxon. Numai că victoria din cu
lise a avut un caracter limitat. 
Ce-i drept, întîlnirea Erhard- 
Johnson a avut loc așa cum au 
vrut vest-germanii, dar ea a fost 
torpilată în prealabil de rezul
tatele întâlnirii Wilson-Johnson. 
După încheierea convorbirilor 
americano-engleze s-a anunțat că 
Wilson acceptă doar ca problema 
rolului vest-german în „strategia 
nucleară comună să constituie o- 
biectul studiilor în cadrul meca
nismului pus în funcțiune Ia 
Paris". Premierul englez și-a afir
mat totodată „opoziția sa față de 
orice înzestrare a R.F.G. cu arme 
nucleare". Așadar, noua rundă nu
cleară din N.A.T.O. s-a încheiat 
pentru R. F. Germană doar cu 
un cîștig... calendaristic. Nu tre
buie, bineînțeles, exclusă posibili
tatea unor înțelegeri secrete bila
terale americâno-vest-germane. Dar 
asta e altceva. Scopul inițial al 
unui acces nuclear cu aprobarea 
comună a aliaților atlantici nu a 
fost atins. în perspectiva unei 
înțelegeri secrete bilaterale ame- 
ricano-vest-germane, semnalată ca 
posibilă în viitor de unii comen
tatori, se pot întrevede noi diver
gențe care le vor face pe cele 
actuale să apară drept simple în
țepături amabile.

N. LUPU

ARTIȘTII Șl 
APARTHEIDUL

După Londra orașele Stockholm. 
Oslo, New York și Paris vor găz
dui o expoziție pe cît de intere
santă pe atît de semnificativă. 
Răspunzînd la apelul unui comi
tet de organizare, din care fac 
parte personalități binecunoscute 
în viața literară și artistică occi
dentală, ca Jean-Paul Sartre, 
Alain Resnais, sir Julien Huxley, 
o serie de cunoscuți artiști plastici 
contemporani din Occident au 
hotărît să doneze cîteva din lu
crările lor pentru a fi expuse în 
aceste orașe și vîndute în scopul 
creării unui fond de sprijinire a 
campaniei împotriva apartheidului. 
Dincolo de însemnătatea sa ar
tistică, evenimentul capătă o pro
fundă semnificație politică.

începutul a fost făcut la Lon
dra unde, timp de o lună, în 
două galerii au fost expuse 300 
de picturi și sculpturi venite din 
numeroase țări. La acest rendez
vous artistic au ținut să fie pre- 
zenți Picasso, Chagall, Giaco
metti, Zadkine, Henry Moore, 
Ben Shahn și mulți alți artiști 
reprezentând diferite tendințe în 
arta modernă. Manifestația s-a 
bucurat de un succes puțin 
obișnuit. Mai mult încă, la ape
lul Comitetului pentru eliberarea 
deținuților politici sud-africani, 
pictorii și sculptorii americani 
au ținut să-și însoțească lucrările 
trimise cu o declarație în care 
se spune : „Sprijinim lupta îm
potriva discriminării rasiale, ce
rem suspendarea proceselor po
litice și eliberarea tuturor deți
nuților politici din Republica Sud- 
Africană".

Relevînd succesul expoziției, 
Raymond Kunene, reprezentant al 
Congresului național african, 
partid sud-african interzis de 
autoritățile rasiste, a declarat : 
„Expoziția a constituit înainte de 
toate un act politic. Ea a expri
mat solidaritatea lumii artistice 
cu victimele politicii rasiste a 
guvernului sud-african". Dar ea a 
însemnat, în același timp, o acu
zare fățișă a politicii apartheidu
lui și o respingere categorică din 
partea lumii artistice occidentale 
a sistemului social care pretinde 
că reprezintă „bastionul Occiden
tului în Africa".

I. R.

Obținînd 13 085 407 voturi (55,20%) din cele 23 708 154 exprimate in 
„cea mai pasionantă confruntare electorală din Franța" — cum au 
fost apreciate alegerile prezidențiale — generalul De Gaulle (în foto
grafie, depunîndu-și votul) a fost reales la cel de-al doilea scrutin 
președinte al Franței pentru încă o perioadă de 7 ani.

„Tamisa a atins un nivel fără precedent. Apa a ajuns la cîțiva cen
timetri de nivelul teraselor și, într-o oră, cu creșterea mareei, palatul 
va fi în mod periculos amenințat". La auzul acestor cuvinte adresate 
mai zilele trecute de deputatul laburist Tom Driberg spicherului Ca
merei Comunelor, mai mulți deputați au părăsit în grabă sala de 
ședințe pentru a vedea asaltul Tamisei asupra palatului Westminster ; 
lucrările Parlamentului au fost astfel în mod practic întrerupte. Apele 
fluviului, umflate de flux, n-au reușit însă să treacă de parapet, care 
fusese consolidat în grabă cu saci de nisjp. în schimb, în alte nu
meroase părți ale Londrei Tamisa s-a revărsat.

CÎND TREI 
SE CEARTĂ

Recent, secția a doua a tribuna
lului orășenesc din Milano a anun
țat în mod oficial falimentul în
treprinderii „Val di Suza". Una 
din cele mai mari firme ale in
dustriei textile italiene își dădea 
astfel obștescul sfîrșit, după ce 
mai bine de un an cele 12 fa
brici ale sale trecuseră printr-o 
grea perioadă de criză.

Totul a pornit de la lipsa „tem
porară" de mijloace bănești lichi
de. Ieșirea din această situație se 
putea face pe baza unui împru
mut. Consilierii firmei au calculat 
că pentru redresarea întreprinde
rii ar fi suficiente 18 miliarde 
lire. Fiind una din cele mai im
portante companii exportatoare de 
produse textile din Italia, statul 
i-a oferit creditul necesar în 
schimbul unor garanții sigure din 
partea patronilor.

Se părea că lucrurile se vor în
drepta. Iată însă că moștenitorii 
răposatului Giulio Riva, fostul pa
tron al întreprinderii, nu s-au ară
tat dispuși să dea aceste garanții. 
Unul din fiii lui Riva, Felice, pre
ședintele consiliului de administra
ție, se opunea declarării în stare 
de faliment, nu era de acord cu 
instituirea controlului asupra admi
nistrației și nu accepta să renunțe 
la postul său. Fratele său, Vitto
rio Riva, accepta controlul, dar 
cu condiția ca viitorii controlori 
să se bucure de încrederea sa de
plină și, desigur, ca mai sus-amin- 
titul Felice să fie îndepărtat. Sora 
celor doi, Ida, nu era de acord 
cu nici unul din frați și nu in
tenționa să miște nici un deget 
pentru a preveni falimentul.

Adunarea acționarilor, acest 
„consiliu de familie", s-a desfă
șurat într-o atmosferă demnă de 
cele mai reușite filme de scan-

Pentru a face bucurie copiilor, 
cunoscuta actriță Ingrid Bergman 
a luat înfățișarea tradiționalului 
personaj al sărbătorilor de iarnă.

dai, cu strigătele și injuriile de 
rigoare. La sfîrșitul ei, cei trei 
frați s-au despărțit roșii de 
mînie. •

încercările consilierilor de a-i 
împăca au duțat multă vreme, 
în fine, după destulă trudă, cei 
trei frați au fost din nou aduși 
în jurul aceleiași mese. Poziția lor 
a rămas încă neschimbată. Cearta 
a reînviat, fiecare vrînd să tragă 
spuza pe turta lui. Falimentul este 
inevitabil.

...Și în acest timp opt mii de 
muncitori, care nu și-au primit 
salariile de luni de zile, rămîn 
fără lucru. Opt mii de familii sînt 
amenințate cu foametea. Ele su
portă în ultimă instanță toate con
secințele falimentului. Căci averea 
fraților Riva îi pune la adăpost 
pe aceștia de orice pericol. Mai 
ales de acela de a fi trași la 
răspundere pentru soarta a mii de 
oameni aruncați în stradă.

Eugen IONESCU



CALDWELL

REALITATILE 
SUDULUI

Cineva remarca o dată că 
marele scriitor american Erskine 
Caldwell a construit o literatură 
a faptului, în care sondajul psi
hologic este absent. Aceasta nu 
înseamnă, evident, o simplificare 
a personajelor, ci poate mai cu- 
rînd încercarea de a lăsa pe sea
ma faptelor să pună în lumină 
complicatul mecanism al reac
țiilor sufletești. O confirmare a 
acestei tehnici ne-o aduce și cea 
din urmă scriere, cronologic vor
bind, a romancierului american.

Caldwell se prezintă acum în 
ipostaza reporterului care, scrupu
los, notează ceea ce îi oferă 
realitatea, peisaje naturale și u- 
mane. Cu carnetul de notițe, 
serf’ nil a străbătut sudul ame- 

oprit ta ferme izolate, 
ammino pe cele din propriile 
sale scrieri, a băut bere în lo
caluri din mici orașe provinciale, 
parcă indiferente față de scurge
rea anilor. Și peste tot a întîl- 
nit oameni, oameni ai sudului. 
Cei pe care îi cunoștea încă din 
Georgia sa natală (unde s-a năs
cut în 1903). Aruncat de viață, 
încă din adolescență, în lumea 
diversă a acestor meleaguri, asi- 
gurîndu-și existența prin practi
carea celor mai diverse profesii, 
de la chelner la fotbalist pro
fesionist, Caldwell a avut acum 
ocazia să confrunte imagini cu
noscute din tinerețe cu realități 
contemporane. Și cea mai preg
nantă problemă, revenind aproa
pe obsesiv, este segregarea fizică 
și morală exercitată asupra popu
lației negre.

Caldwell amintește de o scenă 
din copilărie cînd, pe o planta
ție, a asistat fără voie la schin
giuirea unui negru care îndrăz
nise să-și cumpere o vacă. Mo
mentul i-a rămas fixat în memo
rie, dînd naștere la comparații cu 
alte violențe exercitate, în anii 
din urmă, în sud, împotriva ne
grilor. Scriitorul străbate aceste 
locuri si încearcă să detecteze 
resorturile intime care nasc ura 
rasială în complexul social-econo
mic al sudului american. O face, 
consecvent cu sine însuși, lasîn- 
du-și interlocutorii, oameni cu 
identitate bine stabilită, să vor
bească, să se caracterizeze.

Iau naștere astfel autoportrete 
schițate în linii groase, dar de
osebit de percutante. Iată-1 pe 
băcanul de vreo 50 de ani care 
vinde negrilor, dar nu poate să-i 
înțeleagă pe yankeii care, vorbind 
despre negri, se exprimă : „dom
nul Harry Belafonte", „domnul 
Louis Armstrong", „domnul Nat 
K‘ng Cole", „domnul Sammy Da- 
v -s". „Eu cred în coabitarea 
pașnica cu negrii atît timp cît ei 
trăiesc separat de noi. Dar dacă 
unul dintre ei persistă și se in
stalează printre noi după ce a 
fost prevenit, și nu vrea să se 
care, ei bine, sînt1 foarte mulți 
oameni ca mine în oraș care nu 
ar accepta aceasta. Imediat ce 
noaptea ar sosi..." îngrozitoare 
mărturie rasistă, amestec de ob
tuzitate și ură, care te face să te 
întrebi în ce secol trăiești 1

Sau această declarație catego
rică a unui avocat, notabilitate a

Astfel arată o școala pentru negri 
în statul Alabama. Șl totuși este 
unul din aspectele cele mai puțin 
tragice ale vieții din sudul S.U.A., 
descrise de Caldwell. 

orașului Demopolis : „Ceea ce 
nu înțeleg ei (cei care susțin in
tegrarea — n.n.) este că arapii, 
sau negrii cum le zic ei, nu au 
evoluat ca albii. Ei sînt încă pri
mitivi, cum erau indienii sălba
tici. Ei nu au inteligența noas
tră..." Și de la expunerea teore
tică, care nu are nimic original, 
se trece 1a practica linșajului.

Din aceste mărturii s-a născut 
acel tablou al sudului pe care 
Caldwell ni-1 prezintă, conferin- 
du-i autoritatea cunoscătorului și 
a scriitorului de notorietate mon
dială, incriminare categorică a 
rasismului.

Sergiu BRAND

UN EXPORT 
CARE COSTA

i
După Anglia și alte țări euro

pene este acum rîndul Argentinei 
să se alarmeze de evaziunea „ma
teriei cenușii" a cadrelor tehnice 
și științifice. Deși în țară se re
simte penuria de specialiști (potri
vit unei statistici, în industria ar- 
gentiniană un inginer revine la 
337 lucrători, proporție de peste 
trei ori mai scăzută decît în 
R. F. Germană) de pildă, 
în ultimii 14 ani numai în 
S.U.A. și Canada au emigrat 
13 000 de tehnicieni, dintre 
care 6 000 de ingineri. în ace
lași timp, într-o țară în care agri
cultura constituie sectorul de bază 
al economiei, în perioada 1954- 
1960 au absolvit facultățile numai 
951 ingineri agronomi și 465 
medici veterinari (de patru ori 
mai puțini decît numărul celor 
care au îmbrățișat avocatura).

în fața agravării situației, guver
nul argentinian a constituit recent 
o comisie însărcinată să studieze 
măsurile de remediere cele mai 
adecvate.

N. P.

TARA
CU 19 000 DE
LOCUITORI
Corespondența din Geneva

„La Vaduz nu există nici aero
port și nici cale ferată. Veniți pe 
jos, pe bicicletă, cu autostopul, 
în mașină sau pur și simplu fo
losind autobuzul poștei". Indica
țiile date în ghid sînt destul de 
simple : în capitala Liechten- 
steinului se poate ajunge în orice 
fel, fără prea mari dificultăți. Iar 
de aici, curse regulate îți permit 
vizitarea... interiorului țării.

Fîșie de pămînt aflată între El
veția și Austria — Liechtensteinul 
s-a bucurat întotdeauna de granițe 
naturale : Rinul și Alpii. Din 
văile și de pe colinele populate 
apar — în zilele cu soare ■— 
piscurile munților îndeobște aco- 
periți de nori și de ceață. De la 
ferestrele caselor de lemn și cără
midă ale localităților de munte, 
care se aseamănă cu cele din Ti- 
rolul austriac, poți vedea atunci 
valea Rinului și culmile care-o 
străjuiesc, prin umbrele și lumi
nile peisajului alpin.

S-ar putea cumva spune că 
Liechtensteinul s-a născut dato
rită hazardului. în 1613, cînd țara 
a fost oferită spre vînzare, mai 
mulți cumpărători au refuzat-o. 
Unul din motivele invocate : din 
inventarul castelului de la Vaduz 
lipseau cinci tunuri... Abia mai 
tîrziu a fost cumpărat acest pă- 
mînt de către familia de Liech
tenstein, urmînd să devină stat 
suveran abia în 1719. Pe atunci 
Liechtensteinul făcea parte din 
Imperiul romano-german. însă is
toria sa destul de particulară l-a

Castelul Vaduz din Liechtenstein.

ajutat să rămînă singurul stat su
veran care a supraviețuit căderii 
imperiului german ca și a celui 
habsburgic. Prin promovarea unei 
politici de neutralitate își găsește 
în Elveția un aliat care îl va 
sprijini din primele decenii ale 
secolului nostru.

„La Vaduz nu există nici aero
port..." Și totuși prin al treilea 
deceniu Liechtensteinul emitea o 
frumoasă serie de timbre de 
„poștă aeriană", spre fericirea co
lecționarilor de mărci poștale. 
„Serviciul aerian" era asigurat de 
un dirijabil care — în 1936 — a 
efectuat primul său zbor către Sta
tele Unite. Faima timbrelor liech- 
tensteineze a rămas la fel de 
mare și în zilele noastre, cînd — 
la cea de-a 30-a aniversare a poș
tei — au fost emise noi serii in
teresante, reprezentînd elicoptere.

Dar Liechtensteinul ține pasul 
cu viața nu numai prin timbrele 
sale. Industria s-a dezvoltat, în 
ultimele două decenii, cu o re
peziciune uimitoare. De la o mi
că fabrică de dinți artificiali, e- 
xistentă aci încă înaintea războiu
lui, Liechtensteinul a ajuns sa 
fabrice aparatură electrică, mașini 
de calcul, lentile de ochelari etc.

în industrie lucrează peste ju
mătate din populația țării, dar 
pentru ca produsele „Made in 
Liechtenstein" să poată fi răspîn- 
dite tot mai mult trebuie folosită 
și mîna de lucru străină din 
Austria sau Italia, Spania sau 
Grecia...

Există totuși un mic secret al 
dezvoltării industriale rapide a 
țării : impozitele. în Liechtenstein 
impozitele percepute de la firmele 
comerciale străine sînt foarte mici.

Pentru cei 19 000 de locuitori 
pașnici ai statului microscopic de 
pe malurile Rinului s-a stabilit 
— cu cîteva luni în urmă — o 
creștere a „efectivelor militare". 
Liechtensteinul are acum 21 de 
polițiști în loc de 17. Iar dacă 
majoritatea lor nu ar fi folosiți 
pentru... dirijarea circulației, poa
te că numărul de 21 ar fi consi
derat prea mare în această mică 
țară.

M. L. ADRIAN 
decembrie 1965

DE DOUĂ
VEACURI
Corespondență din Berlin
aHMMOlHBHHMHB

Steagurile a 37 de țări au îm
podobit sărbătorește orașul Frei
berg, unde s-au desfășurat recent 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
200-a aniversare a Academiei mi
niere din această localitate din 
munții Saxoniei. Din partea Re
publicii Socialiste România a par
ticipat o delegație condusă de 
I. Huber Panu, membru cores
pondent al Academiei.

încă prin anul 1168 a început 
la Freiberg extracția argintului. 
După trecerea a șase secole, la

13 noiembrie 1765, a fost creată 
aci prima Academie minieră.

De-a lungul istoriei ei îndelun
gate, la Academia din Freiberg 
au activat ren urniți oameni de 
știință ca : Abraham Gottlob Wer
ner (1749-1817), întemeietorul mi
neralogiei și geologiei moderne, 
fizicianul Ferdinand Reich (1799- 
1882), descoperitorul elementului 
indiu, Clemens Winkler, descope
ritorul elementului germanic etc. 
Aproape jumătate dintre cei care 
studiau la Freiberg veneau de 
peste hotare. De-a lungul anilor, 
Academia a cunoscut și nume
roase vitregii. Perioada cea mai 
întunecată a constituit-o era do
minației fasciste, care a paralizat 
viața științifică de aci. Renumiți 
profesori au fost uciși sau alun
gați din motive rasiale sau din 
cauza concepțiilor lor democra
tice. După 1946, Academia a fost 
redeschisă și cu aceasta s-a inau
gurat o pagină nouă în istoria 
ei. în timp ce pînă în 1945 cifra 
studenților nu a depășit 700 pe 
an, în 1964 au fost înmatriculați 
3 400 studenți. în perioada 1946- 
1964 au absolvit cursurile Acade
miei 8 000 studenți. în 1949 ac
tivau la Academia din Freiberg 
21 de profesori și docenți, pre
cum și 38 asistenți și colabo
ratori științifici. Azi, cifrele res
pective sînt de 63 profesori și 
docenți, și nu mai puțin de 375 
colaboratori științifici și asistenți.

Academia din Freiberg datorește 
renumele său actual vastei acti
vități de cercetare care se desfă
șoară în 40 din cele 45 de insti
tute. ale sale. Și suma investită 
pentru cercetări oglindește același 
salt grăitor : în 1949 au fost acor
date 380 000 mărci pentru 27 
teme de cercetări, în 1963 sub
vențiile s-au ridicat la 4,8 mili
oane mărci afectate pentru 188 
de cercetări. Prin activitatea lor, 
cercetătorii stabilesc o strînsă legă
tură cu necesitățile practice.

Academia minieră din Freiberg 
întreține relații de colaborare cu 
numeroase instituții similare de 
peste hotare. în anul 1962 a fost 
încheiată o convenție de colabo
rare cu Institutul de mine din 
Petrecem.

Cu prilejul festivităților jubiliare 
de la Freiberg peste 60 de oa
meni de știință dn R.D.G. și din 
străinătate au prezentat expuneri 
pe diverse teme privind mineritul, 
în referatul său, prof. dr. Wrana, 
rectorul Academiei din Freiberg, 
a arătat că sarcinile economice de 
perspectivă impun o reprofilare a 
Academiei «liniere, potrivit nece
sităților impuse de revoluția teh
nică, subliniind că în viitor se 
va pune un accent deosebit pe 
specializarea în ramurile prospec
tării, extracției și prelucrării țițe
iului, cărbunelui, gazelor naturale, 
sărurilor minerale etc.

Cu același prilej a fost deschisă 
și expoziția „Academia minieră 
Freiberg — tradiție și viitor", 
cuprinzînd aproape 1 000 de ex
ponate, printre care valoroase do
cumente originale : lucrări al? 
unor renumiți oameni de știință 
care au activat cîndva la această 
Academie, modele de instalații 
noi pentru extracția și prelucrarea 
lignitului, țițeiului, gazelor na
turale și altele.

St. DEJU
decembrie 1965

MITUL 
MUȘCHIULUI

Sînt atrași de o amplă și ispi
titoare publicitate. Sînt oameni, 
dotați cu o voință tenace dar, 
după cum observa ziaristul italian 
Aldo Zerbi, cu un extrem de redus 
simț al ridicolului. Idealul lor 
este să ajungă niște „Herculi" 
moderni. Cu cît musculatura 
le este mai proeminentă, cu 
cît fiecare mușchi, chiar și 
cei oarecum lipsiți de utilitate 
practică — și mai ales aceștia 
— sînt mai vizibili, cu atît în- 
cîntarea adepților culturismului 
este mai mare.

Pe spinarea lor solidă se dez
voltă o industrie înfloritoare în 
țările occidentale și mai cu sea
mă în Statele Unite. Căci, deși 
acea exaltare a forței și frumu
seții virile pe care o urmăresc 
metodele de dezvoltare fizică pe 
care le cuprinde mișcarea cu
noscută sub numele de culturism, 
deși miraculoasa transformare 
dintr-un ins firav într-un splen
did atlet este declarată la în- 
demîna oricui, ea este în reali
tate extrem de costisitoare. Taxe 
pentru antrenamentele zilnice în 
săli de gimnastică special ame
najate, plata, destul de piperată, 
pentru aparate mereu noi, menite 
a completa aceste antrenamente 
la domiciliu, cumpărarea unui în
treg complex de medicamente — 
calmante, excitante, vitamine, ali
fii țintind creșterea volumului 
muscular etc., considerate indis
pensabile întreținerii formei și 
luate continuu în tot felul de 
combinații — iată numai cîteva 
dintre cheltuielile pe care tre
buie să le facă cel ce vrea să 
atingă rîvnitul ideal.

La ce servește însă impresio
nanta musculatură rezultată din 
practicarea perseverentă a cultu
rismului ? Căci Herculii moderni 
nu doboară lei în lupte corp la 
corp, nu aleargă, nu sar, nu a- 
runcă nici discul și nici greuta
tea. Mai mult decît atîta : da
torită antrenamentelor unilaterale 
pe care le fac, țintind exclusiv 
dezvoltarea masei musculare, ei 
devin adesea greoi și neîndemî- 
natici.

Răspunsul ni-1 dă dl. Claude 
Favron, specialist în materie. 
Domnia sa afirmă, într-un număr 
recent al revistei „Sânte et force" 
— una dintre cele cincizeci de 
publicații consacrate culturismului 
în Franța — că scopul acestei 
preocupări constă, în ultimă in
stanță, în participarea adepților 
ei la competiții „urmărind pu
nerea în valoare a dezvoltării 
musculare". Deci, cu alte cuvinte, 
concursuri de frumusețe. Visul 
oricărui culturist este într-adevăr 
consacrarea în cadrul uneia din
tre aceste manifestări de „plas
tică virilă", mult mai numeroase 
chiar decît concursurile pentru 
alegerea „Miss“-elor. Poți începe 
prin a fi ales „cel mai frumos 
atlet (de ce atlet ?) al sălii de 
gimnastică", pentru a sfîrși — 
dacă ai fost destul de perseve
rent și norocos — prin a cuceri 
rîvnitul titlu de „Mister Uni
vers". în lipsa sau în așteptarea 
titlului, îți poți vedea fotogra
fia, reprezentîndu-te într-o pos
tură avantajoasă, care îți scoaie 
în relief fiecare mușchi, publi
cată într-una din revistele de 
specialitate.

Esențialul în această frumoasă 
preocupare este să ai bani și 
timp berechet și — mai ales — 
o bună doză de narcisism.

D. ȘTEFAN
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PE TOATE DRUMURILE VA PlNDEȘTE

Consumați
NECTAR FRUCTE
preparat integral din fructe, 
bogat în vitamine, săruri mine
rale și zaharuri.
Produs al fabricii de conserve 
din legume și fructe „Munca" 
din Constanța.


