


coperta 
noastră

acțiuni inter- 
cooperatiste

Am pus cîteva întrebări tova
rășului Florian Lucaci, președin
tele Uniunii raionale a coopera
tivelor agricole de producție 
Criș.

— Dv, ați participat la lucră
rile Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Ce acțiuni 
importante vor întreprinde coope
rativele agricole din raionul Criș 
în lumina hotărîrîlor adoptate la 
congres ?

— Hotărârile care au fost adop
tate la acest prim Congres al 
cooperativelor agricole de pro
ducție sînt de o importanță co- 
vîrșitoare pentru continua înflorire 
a agriculturii cooperatiste. Mi-ar 
fi greu acum să relatez despre 
toate acțiunile ce se vor între
prinde în raionul Criș în lumina 
acestor hotărâri. Mă voi referi 
deci doar la cîteva lucruri asupra 
cărora congresul a atras atenția în 
mod deosebit. Este vorba despre 
redarea în circuitul agricol, pentru 
totdeauna, â unor însemnate su
prafețe de teren pe care uneori 
apele provenite din revărsarea nu
rilor, dezăpezirii, ploilor le fac 
neprielnice unor bune producții 
agricole.

— Va referiți la desecări ?
— Da. în acest sens în raionul 

nostru vor fi reamenajate canale 
pe o suprafață de 8 000 hectare, 
iar pe alte 2 000 hectare vom în
cepe acțiunea de amenajare a 
canalelor de 'desecări. O acțiune 
de seama pe care o vom realiza 
împreună cu raionul Ineu este cea 
privitoare la îndiguirea râului 
Teuz.

— Puteți să amintiți cîteva 
exemple care se referă la acțiuni 
intercooperatiste în raionul dv. ?

— De bună seamă. în lucrările 
marilor canale de desecare sînt 
cuprinse multe cooperative agricole 
de producție ca cele din comunele 
Grăniceri, Șiclău, Socodor, Tă- 
majda, Avram lancu etc. Efortu
rile comune ale acestora vor 
aduce dună sine însemnate sporuri 
de producții.

— în ce privește irigațiile, ce 
ne puteți spune ?

—• Pînă în 1970 în raionul Criș 
vor fi irigate peste 5 000 de hec
tare. Vor fi folosite în acest scop 
apele freatice, râurile si Crișurile 
moarte, adică porțiunile cu a,pa 
rămase de la îndiguirea Crișurilor.

Cooperativele agricole din ra
ionul Criș au obținut și pînă 
acum multe rezultate bune în 
dezvoltarea lor economică. Avem 
toate motivele să credem că în- 
tr-un viitor apropiat, prin acțiunile 
comune pe care le vor între
prinde, ele vor deveni și mai 
puternice, și mai bogate.

Al. DUMBRĂVEANU
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FLACĂRA. Redacția : Bucu- 
reștî, Plata Scînteii 1, raionul 
30 Decembrie. Căsuța poș
tală 4112, Of, 3S. Telefon 
17.60.10 ~ int. 1744. ABONA
MENTE la toate oficiile poș
tale. Ia factorii poștali și 
difuzorîi voluntari din între
prinderi și instituții. TARIF 
DE ABONAMENTE : 3 luni 
— 26 lei ; 6 luni — 52 lei î 
un an — 104 lei. TIPARUL 
executat Ia Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii**.

noi obiective 
industriale...

■ Pe Lotru a început amenaja
rea șantierului celei mai mari 
hidrocentrale construite pînă acum 
pe râurile noastre interioare. Acest 
important obiectiv energetic al 
cincinalului va avea o putere de 
500 MW cu1 o producție medie 
anuală de energie electrică de 
aproximativ 900 milioane kWh. 
Lacul de acumulare și barajul 
vor fi situate la altitudinea de 
1 200 metri. Debitul de apă ne
cesar va fi asigurat de rețeaua 
de aducțiuni secundare, cu o lun
gime totală de 125 km, ce va 
capta râul Lotru și afluenții săi. 
Hidrocentrala se va remarca și 
prin înălțimea căderii, care va 
atinge 816 m.

■ Comitetul de Stat al Apelor 
a elaborat proiectul de constru
ire a două microhidrocentrale pe 
marele lac de acumulare de pe 
râul Firiza. Soluția proiectului 
prevede folosirea aceleiași ape de 
trei ori, prin construirea uneia 
dintre microhidrocentrale în corpul 
barajului, iar a celeilalte la ca
pătul unui tunel de aducțiune de 
5,6 km. Capacitatea anuală a ce
lor două microhidrocentrale va fi 
de 10 milioane kWh.

■ în cadrul marelui Combinat 
de industrializare a lemnului de 
la Sighetul Marmației au început 

lucrările de construcție a celei 
de-a patra fabrici de plăci aglo
merate.

st lașul și-a deschis un nou 
șantier : Fabrica de biscuiți și 
paste făinoase. La sfîrșitul anu
lui 1967 se prevede o producție 
de 30-40 tone paste făinoase și 
30 tone biscuiți în 24 de ore.

...și noi 
sortimente

s Prin folosirea unor procedee 
de fabricație propuse de cerce
tătorii rafinăriilor ploieștene în 
colaborare cu cei de la Institutul 
de cercetări pentru prelucrarea ți
țeiului s-au obținut produse noi 
— uleiul lavabil și uleiuri pentru 
motoare de mare putere. Uleiul 
lavabil este folosit mai ales la 
mașinile textile, întrucît are cali
tatea de a nu păta țesăturile cu 
care vine în contact în timpul 
procesului de producție. Noile 
uleiuri pentru motoarele de mare 
putere întrunesc calitățile celor 
mai importanți lubrifianți care, 
pînă acum, erau importați.

■ Fabrica anticorosiv din Bucu
rești produce pe cale industrială 
camere pline din latex sintetic ex
pandat, menite să înlocuiască, la 
o serie de vehicule, camerele cu 
aer. Proiectul noului produs este 
rezultatul cercetărilor efectuate de 
un colectiv al întreprinderii. Ca
merele pline pentru vehicule au 
calități superioare celor cu aer, 
prezentînd o durabilitate mai în
delungata și o întreținere mai 
simplă.

■ Siluminiul este un produs nou 
al Uzinei de aluminiu din Slatina. 
Sortimentul este un aliaj de alu
miniu și siliciu, care își va găsi 
o largă utilizare în industria con
strucțiilor de mașini,

■ Fabrica brașoveană „Partiza
nul roșu“ va produce anul acesta 
pentru prima dată țesături de lină 
din fire pieptănate și mohair. 
Noile țesături prezintă o rezistență 
deosebită și calități crescute de 
finețe. Tot în această primăvară 
■fabrica va realiza țesături supe
rioare celor din viscoză, prin pre
lucrarea triacetatului — o nouă 
materie primă sintetică. La gama 
acestor sortimente se vor mai 
adăuga țesături neșifonabile gen 
cașmir și mătase artificială.

piscină 
modernă la cluj

Anul acesta va fi dată în fo
losință la Cluj o. piscină modernă, 
al cărei proiect (care a totalizat 
un număr de 50 000 ore de lu
cru) a fost întocmii după con
cepția arhitectului Nicolae Litvin, 
de un colectiv de proiectanți 
din cadrul D.S.A.P.C.-Cluj, printre 
care ing. Vasile Șarlea, Ion Mun- 
teanu, Ivan tie Crăciun și Li viu 
Gherman. Folosind ultimele cu
ceriri tehnice în domeniul Utila
jelor și al materialelor de fini
saj, proiectanții s-au străduit să 
asigure un înalt grad de confort 
atît pentru sportivi, cît și pentru 
spectatori.

Astfel, piscina — singura din 
țară cu un bazin care îndepli
nește normele olimpice (50 m 
lungime și 18 m lățime), cu două 
trambuline, tuia de un metru și 
a doua de trei metri, și o plat
formă pentru sărituri de cinci 
metri înălțime —- este prevăzuta 
cu vestiare avînd o capacitate 
de circa 275 locuri, dușuri, gru
puri sanitare, sala de încălzire 
(gimnastică), cabinet medical, ca
bine pentru antrenori, arbitri etc.

Pentru public, capacitatea pisci
nei este de 700 spectatori. Aceștia 
vor avea la dispoziție un foaier, 
garderobă, bufet și grupuri sani
tare speciale.

întreaga construcție, acoperită 
cu un sistem de grinzi precom- 
primate de circa 33 metri lun
gime, este dotată cu instalații de 
aer condiționat, de încălzire a 
apei bazinului și a spațiului in
terior, fiind echipată și cu insta
lații de radio și televiziune.

Nicolae AVRIGEANU

Desen rupestre ți Inscripții runice 
pe un perele de cretă.

ansamblul 
rupestru 
de la murfatlar

Murfatlarul, cunoscut pentru 
renumitele sale podgorii, se bu
cură în momentul de față și de 
o altă faimă, obținută, de data 
aceasta, de pe urma unor in
teresante vestigii ale trecutului. 
Iată despre ce este vorba : acum 
cîțivâ ani, cu prilejul unor lu
crări de exploatare la cariera de 
cretă de la Murfatlar, muncitorii 
au descoperit o bisericuță veche 
săpată chiar în inima masivului. 
Arheologii sosiți la fața locului 
au datat-o între secolele IX și XI 
și au stabilit . că a fost probabil 
construită în acest loc ferit din 
cauza primejdiilor din vremea mi- 
grațiilor. Cu. toată suprafața redusă 
(lungimea 6 m, lățimea 2,5 m, 
înălțimea 1,80 m) biserica are 
pronaos, naos și altar.

Extinzînd cercetările, Direcția 
monumentelor istorice, în colabo
rare cu Institutul de arheologie 
al Academiei, a reușit ca pînă 
azi sa mai descopere în masivul 
de cretă de Ia Murfatlar încă 
cinci bisericuțe din aceeași epoca, 
săpate și ele cu dalta, ca și 
prima, precum și o serie de ga
lerii de legătură, cavouri, lo
cuințe, morminte . etc. Două sau 
trei dintre bisericuțe sînt evo
luate ca formă arhitectonică (au 
coloane, arcade, bolți etc.), iar 
pe pereți sînt incizii și inscripții 
cu caracter religios sau laic, de
sene, cruci ș.a.m.d. în special 
sînt interesante inscripțiile ru
nice, de a căror descifrare se 
ocupă în momentul de față spe
cialiștii.

Direcția monumentelor istorice, 
sub egida căreia se restaurează 
monumentul (arhitect : Liana Bil- 
ciurescu), proiectează o construc
ție menita a proteja aceste ves
tigii, construcție impunătoare, dir 
beton și sticlă, în care ar urm« 
să s$ organizeze și un mic mu 
zeu cuprinzînd obiectele desco
perite în cursul săpăturilor.

Monumentul despre care vor 
bim este cunoscut sub numeh 
de „Ansamblul rupestru Mur 
fatlar"

F. URSEANl

primăvară 
în bărăgan

Cea mai întinsă cîmpie a țări: 
Bărăganul, se află în toiul însă 
mînțărilor de primăvară.

începutul lui martie i-a găsit p 
țăranii cooperatori din Bărăga 
pe deplin pregătiți pentru înec 
perea însămînțărilor. Terenurile a 
fost arate din toamnă și au prim 
însemnate doze de îngrășămint< 
Stațiunile de mașini și tractoai 
care deservesc cooperativele a 
făcut reparațiile necesare, putîn 
astfel să lucreze cu întreaga ci 
pacitate.

După datele primite de la Coi 
siliul Agricol regional Bucureșl 
pînă în seara zilei de 13 mart 
raioanele care se situau în frunte



campaniei agricole erau Lehliu, 
Urziceni și Călărași.

Din. suprafața totală de 45 627 ha 
pînă la 18 martie Lehliul a 
însămîmțat 8 782 ha, Urzicenii 
9 979 ha din 53 603, iar Călărașii 
8 138 ha din 45 520 ha.

casă memorială 
„liviu rebreanu"

Din inițiativa organelor locale 
de partid și de stat din Pitești, 
s-a constituit recent un comitet 
de inițiativă pentru amenajarea, 
în cel mai scurt timp, a casei 
memoriale „Liviu Rebreanu" de 
la Valea Mare-Pitești.

Fany Rebreanu, soția scriitoru
lui (născută Rădulescu și origi
nară din Pitești), arată în cartea 
sa, intitulată ,,Cu soțul meu“, că 
Li viu Rebreanu a îndrăgit din 
tinerețe peisajul regiunii Argeș, 
asemănător într-o oarecare mă
sură cu cel din ținuturile transil
vănene unde el își petrecuse co
pilăria și o parte din tinerețe. 
Așa se explică faptul că venea 
adesea la Valea Mare și la Bascov, 
unde avea, și rude după soție ; 
acolo a început ei sa scrie, din 

vara anului 1916, unele din ope
rele sale. După primul război 
mondial, la Valea Mare se inspiră 
din fapte și întîmplări petrecute 
în regiune și scrie romanul 
„Ciuleandra", a cărui acțiune e 
localizată în jurul orașului Curtea- 
de-Argeș. în anul 1930 el cum
pără o mică proprietate la Va
lea Mare, unde-și și stabilește 
un „cuib literar" pe care-1 îndră
gește în mod deosebit și pe 
sare nu-1 mai părăsește pînă la 
moarte. Aici a lucrat el o mare 
aarte din creațiile scrise în ul
tima perioadă a vieții.

La Valea Mare și-a scris 
Rebreanu marele sau roman 
,Răscoala" (1929-1933). Casa me- 
norială — care o va completa 
ie cea de la Prislop-Năsăud — 
■a fi amenajată după un plan ju- 
iicios, urmărindu-se ca interioarele 
ă fie reconstituite așa cum au fost 
n timpul vieții scriitorului, do- 
ate cu cărțile din biblioteca sa, 
:u obiecte personale și cu ma- 
înscrisele operelor realizate aici. 
Jna din încăperi va fi amena- 
ată în stil ardelenesc.

Ion M. DINU
irector al liceului „AL Odobescu" 

Pitești

> dată 
nemorabilă 
n istoria 
iviației
Sînt șaizeci de ani din ziua 

i care, pentru prima dată în 
inie, un om a reușit să se des- 
rindă de pămînt și să zboare, 
rin propriile mijloace de bord 
le avionului său — inventat, 
onstruit și pilotat de el.
Acest om a lost un român, 
raian Vuia, iar zborul a avut 
>c pe un cîmp din apropierea 
arisului, pe drumul comunal ce 
uce de la Montesson spre Sena., 
Vuia, fiu de țăran român de 

e meleagurile Banatului, a so- 
t la Paris în vara anului 1902, 
lucind cu sine din patria sa 
- nu prea cunoscută pe atunci — 
machetă a mașinii de zburat pe 

are voia s-o realizeze și pe care 
denumise „aeroplanul-auto- 

tobil".

Doi ani a lucrat la întocmirea 
pînă în cele mai mici amănunte 
a planurilor mașinii — făcînd față 
multor greutăți — după care a 
început fabricarea ei.

în acel timp nu existau însă nici 
motoare ușoare și nici nu era ren
tabilă construirea unui astfel de 
motor. De aceea Vuia s-a apucat 
să-și făurească și motorul adec
vat, problemă cel puțin tot atît 
de greu de rezolvat ca și 
avionul.

După zborul lui Vuia din 
18 martie 1906 și ceilalți inven
tatori și experimentatori ai mași
nii de zburat au reușit să se 
desprindă de pămînt și să zboare, 
în urma adaptării la mașinile lor 
a principiului de lansare în aer 
prin rulajul pe roți, după siste
mul Vuia.

Numele lui Traian Vuia va fi
gura în istoria aviației alături
de cei mai de seamă reprezen
tanți ai zborului mecanic, care
au dat omenirii una din cele
mai frumoase și importante in
venții ale epocii noastre.

Ing. C. GHEORGHIU
Brașov

cetatea din 
tg. mureș

Cetatea din Tg. Mureș a fost 
ridicată între anii 1602 și 1652. 
Construirea ei e în strînsă legă
tură cu evenimentele de la sfîr- 
șitul domniei lui Mihai Viteazul. 
După cum atestă documentele 
vremii, cetățenii orașului Tg. Mu
reș și cei din împrejurimi l-au 
sprijinit pe Mihai în luptele an- 
tiotomane. Ca urmare, domnitorul 
a acordat cetății anumite privilegii, 
în anii 1599-1600 Mihai Viteazul 
emite o serie de acte prin care ia 
orașul sub oblăduirea sa.

După asasinarea lui Mihai, în 
tabăra de la Cîmpia Turzii, gene
ralul Basta a trimis hoarde de 
mercenari Ia Tg. Mureș ca să 
devasteze orașul. în anul 1602 
începe și construcția cetății. Fie
care din breslele mai importante 
din oraș a ridicat cîte un bas
tion, pe care se angaja să-l 
și. apere.

Cetatea din Tg. Mureș a fost 
în repetate rînduri asediată, de
vastată, incendiată de tătari și 
otomani, iar apoi a fost trans
formată în. cazarmă a garnizoanei 
austriece, care a luat-o în stă- 
pînire în timpul dominației hab- 
sburgice. Bastioanele ei au fost 
folosite ca temniță. Aici au fost 
închiși răzvrătiții, adversarii im
periului habsburgic.

în decursul secolelor zidurile 
cetății s-au dărăpănat ; în locul 
lor au rămas numai ruine.

Acum, în incinta cetății e un 
vast șantier deschis de Direcția 
monumentelor istorice din cadrul 
C.S.C.A.S. Se lucrează la restau
rarea integrală a cetății. Zidurile 
dintre bastioanele Tăbăcarilor (în 
fotografie) și Blănarilor, respectiv 
dintre bastioanele Blănarilor și 
Dogarilor, în lungime de circa 
70 m fiecare, au fost complet 
restaurate. De asemenea s-au res
taurat aproape complet cele 
două ziduri paralele dintre bas
tionul Tăbăcarilor și bastionul 
Mic, situate pe latura de vest a 
cetății.

Se lucrează la definitivarea șl 
finisarea intrării în incintă și Ia 
completarea șarpantei și înveli- 
torii de țiglă a drumului de 
straja dintre bastioanele Tăbă
carilor și Blănarilor.

în final, pe suprafața de 6-7 ha 
din incinta zidurilor cetății se 
va amenaja un parc de cultură 
și odihnă oare va cuprinde o 
bibliotecă și săli de muzeu, 
adăpostite în bastioane. Tot aici 
vor fi expuse armamente și alte 
obiecte scoase la iveală cu oca
zia săpăturilor prilejuite de res
taurarea cetății.

Stefan IZSAK

15-22 martie 1966. Pe întreg teritoriul țării, mergînd din 
casă tn casă, aproape 100 000 de recenzări efectuează 
o lucrare statistică de mare amploare ți însemnătate: recen- 
sămîntul populației ți locuințelor.

construcții 
în regiunea 
bucurești

Trecînd de la planșetă la 
execuție, proiectanții de la 
D.S.A.P.C., regiunea București, au 
încheiat documentația de execuție 
pentru 700 apartamente în orașul 
Turnu-Măgurele, destinate salaria- 
ților noului combinat chimic 
„Turnu", și un complex comercial 
în cartierul gării Turnu-Măgurele 
care cuprinde un restaurant, o 
cofetărie cu laboratoarele anexe, 
un magazin alimentar și unul 
universal. De asemenea au fost 
predate constructorilor T.R.C.L.- 
București proiectele pentru înce
perea execuției unei policlinici de 
tip II urban.

Oltenița va avea un nou micro- 
raion de 392 apartamente, a cărui 
execuție a și fost începută. Un 
complex comercial va fi ridicat 
pe faleza Dunării, între blocurile 
construite în 1964-1965.

La Giurgiu va fi finisată cu 
marmură și travertin noua Casă 
de cultură cu o capacitate de 
800 locuri.

T.R.C.L.-București a preluat 
sarcina realizării a încă trei blocuri 
de cîte 60 apartamente în~ cartie
rul Mircea Vodă din Călărași 
lucrări încadrate în prima etapă 
a actualei campanii de construcții.

V. FIROÎU

lexiconul tehnic 
român
— ediția a ll-a

De la redacția „Lexiconul teh
nic român" ni se anunță că este 
în curs de apariție al 18-lea vo
lum — și ultimul — al celei 
de-a II-a ediții a Lexiconului.

Unică prin alcătuirea și pro
porțiile ei, lucrarea este de fapt 
o enciclopedie tehnică, care, în 
peste 10 000 de pagini, cuprinde 
explicații și definiții riguros 
științifice pentru mai bine de 
90 000 de termeni (față de circa 
40 000 de termeni în prima ela
borare).

Volumul mare al termenilor 
conținuți în Lexicon se explică 
prin necontenita apariție a unor 
noțiuni și denumiri noi. în 
funcție de progresele științei. De 
pildă, funcției matematice îi sînt 
consacrate mai bine de 10 pa
gini. în ele sînt explicate, cu 
maximum de concentrare, circa 
100 de sensuri despre care, 
altminteri, cel nevoit să se in
formeze ar trebui să cerceteze 

aproape 20 de volume de spe
cialitate.

Constituind o bază serioasă pen
tru stabilirea vocabularului teh
nic românesc. Lexiconul are me
nirea de a oferi specialiștilor o 
informare rapidă și competentă 
în toate domeniile, totodată de 
a deștepta interesul nespecia- 
liștilor pentru diversele aspecte 
ale tehnicii cu care vin în 
contact.

Autorii au avut în . vedere că 
lucrarea se adresează unui cerc 
larg de cititori și, de aceea, s-au 
preocupat îndeaproape ca nive
lul textelor explicative să fie 
adaptat nevoilor celor cărora le 
sînt adresate. Problemele de in
teres general — legate de indus
tria românească contemporană și 
de științe aplicative în diferite 
ramuri ale economiei naționale 
— au fost tratate într~o formă 
accesibilă pentru oricine, iar 
cele de înaltă specialitate au 
fost expuse succint, cu precizia 
pe care o cer specialiștii care 
manifestă interes pentru ele.

A. IVÂNESCU

semnat: i. luca 
caragiale

în anul 187^, luna aprilie, în 
orașul Craiova, I. L. Caragiale 
scria pe cartea sa de vizită pe 
care o reproducem în facsimil : 
„Despre orice urmări pe cale le
gală a publicației foniei Doljul, 
pe cată vreme o voiu dirije eu, 
răspunz".

Din cuprinsul cărții de vizită 
reiese că marele nostru scriitor, 
care a condus și alte publicații 
(a întemeiat, după cum se știe, 
în 1893 revista de satiră socială 
„Moftul român" și în 1896 a fost 
director al „Epocii literare"), cu 
mulți ani înainte, adică Ia 1879, 
anul în care s-a reprezentat pen
tru prima oară „O noapte furtu
noasă", a fost redactor responsabil 
al publicației „Doljul". Publicația 
aceasta, care apărea de trei ori 
pe săptămînă, a avut o existență 
scurtă (aprilie-mai 1879).

Sandu NAUMESCU

Ăhfa-c fu- ce <0*1^ /K
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tinerețe 
cu cer 

___ înalt
de Eugen FRUNZĂ

Chemat în amintire de către o tinerețe care mi-a atins 
prea grăbită umărul și doar cu o singură aripă, aș scrie 
rînduri triste, cu regrete și neîmpliniri. Dar vremea de 
atunci, în care îmbătrîneam ca tînăr, de dorul tinereții, 
s-a năruit ca să răsară o alta nouă, generoasă, deasupra 
pămîntului nostru. Odihnească-se dar amintirile în 
racla lor.

Mă uit la cîteva imagini ce poposesc dinainte-mi' pînă 
a lua drumul tipografiei. Fețe tinere, ochi limpezi, frunți 
care cîntă. Studenți, elevi, muncitori, cercetători. Și mai 
ales un zîmbet al tuturora, proaspăt, stenic, întreg. Pentru 
că și zîmbetul poate fi veșted (sau numai jumătate ; fac 
parte dintre aceia care l-au cunoscut și gustat ca atare).

Nu știu de ce, privind fotografiile, am impresia că tine
rii aceștia inhalează cel mai curat aer posibil. E mult 
ozon în văzduh și mult viitor pe lume. De aceea îmi pare 
că seamănă între ei ca frații.

Desigur, natura, marea campioană a inventivității, l-a 
înzestrat pe fiecare cu trăsături specifice, fără pereche. 
Totuși, acești oameni tineri poartă în ei una și aceeași 
lumină ce împrumută chipului lor un grai comun.

îmi spunea deunăzi în glumă un prieten că tinerii noș
tri de azi cresc mai înalți (fenomenul pare a fi real), pen
tru că nu-i mai apasă cerul pe creștet. „Au loc berechet, 
mă înțelegi ?“ — conchise prietenul pe un ton mucalit. 
Poate, fără să vrea, omul n-a făcut numai o glumă, ci 
a creat o imagine ce sugerează adevărul.

Da, e foarte mult loc la noi pentru tinerețe. Se crește 
sănătos, se învață temeinic, se visează cu toată cutezanța, 
se împlinește superba armonie dintre vis și realitate. Miile 
de școli modeme, institute și facultăți, ansamblurile de 
cămine studențești, cluburile, sălile de spectacol, terenurile 
de sport, taberele de odihnă — toate vorbesc de o poli
tică de stat pentru care grija pentru generațiile tinere, 
pentru viitorul lor, e un corolar și o rațiune de a fi.

Da, e foarte mult loc pentru tinerețe în țara noastră. 
De pe băncile școlilor tinerii trec la comanda mașinii, 
cuceresc știința și artele, brăzdează văzduhul și cîmpul, 
își definesc propria personalitate și fericire. De pretutin
deni, din toate sectoarele muncii iradiază cîntecul lor. Și 
acest urcuș al lor, impetuos, e una dintre cele mai grăi
toare mărturii de sănătate a întregului organism social.

Poate uneori, plecați cu gîndul în umbra dusă, cei mai 
puțin tineri se răzvrătesc și azi împotriva cerului de altă
dată, scund și vrăjmaș, care le-a strivit tinerețea ; dar îi 
răzbună tinerețea de acum, din care și ei se împărtășesc 
cu lumină. Zglobie ca și anotimpul cu izbucniri de floare, 
le poartă în sine, cu toată gravitatea, conștiința respon
sabilității de mîine.

Privesc fotografiile și ozonul îmi umple odaia, îmi spală 
plămînii și ochii.

Salut, brav tineret, gînd înflăcărat, pas mlădios ! Ur- 
mează-ți cu credință destinul înscris în steagul partidului.

Fotografii de Elena GHERA



a Numeroase proiecte de va
loare, din cele mai diverse 
domenii de activitate, au 
fost elaborate prin contri
buția entuziastă a unor spe
cialiști tineri ți foarte tineri.

E] Prin dezvoltarea învăță- 
“ mîntului profesional și de 

cultură generală, prin în
ființarea liceelor de specia
litate, tinerii din patria 
noastră beneficiază de o 
pregătire școlară sporită, 
iar gratuitatea completă a 
învățamîntului și a manua
lelor școlare constituie încă 
o dovadă a grijii perma
nente pe care partidul și 
statul nostru o acordă pre
gătirii multilaterale a tinerei 
generații.

In ultimii șase ani au ieșit 
de pe băncile școlilor pro
fesionale ți tehnice circa 
285 000 de muncitori califi
cați ți aproximativ 100 000 
de specialiști de nivel me
diu^ pregătiți în peste o 
sută de meserii.

Q în anii cincinalului — se 
arată în documentele celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului — numărul stu
denților va crește cu 25°/o.



sărbătoare 
la rotunda

M-

18 februarie 1966, ora 11. Sub 
pămînt, la peste o sută de metri 
adîncime, se pregătește străpungerea 
penultimului „dop“ de rocă ce mai 
închide galeria de fugă a hidro
centralei de pe Argeș. Sînt de față, 
de o parte și de alta a acestui zid 
mineral, ortacii lui Tudor Moraru 
și ai lui Constantin Moșneguț, pro
tagoniștii unuia din cele mai dra
matice episoade din istoria acestei 
lucrări, unică în țară prin dimen
siunile ei impresionante. Înaintînd 
unii spre alții, de la baza puțurilor 
de acces „Rotunda" și „Mătușa", ei 
se întîlnesc acum, cu o sută de zile 
înainte de termenul prevăzut.

Momentul conține încărcătura 
emoțională care precede succesul 
oricărei strădanii omenești. Explo
zivul a fost introdus în găurile 
dinainte pregătite, cei de față s-au 
retras în afara zonei de pericol, se
cundarele ceasurilor caută, în
frigurate, diviziunea de pe cadran 
la care va fi marcată declanșarea.

Ora 11,25. Detunătura a zguduit 
sălbatic trupul inert al muntelui 
făcînd să hăuie îndelung valurile 
de piatră care apasă, de deasupra, 
cu forțe inimaginabile. Ecoul dă 
buzna prin roci, se întoarce, por
nește din nou. Un vuiet surd, de 
orogeneză, învăluie lumea subterană

4 ȘOSEAUA DE CORONA
MENT care duce la barajul 
„Vidraru" se cațără pe stînci, 

în vecinătatea norilor, în
chipuind îndrăznețe salturi 
de capră neagră, peste via
ducte și tuneluri aflate în 
locuri altădată accesibile 
numai ^vulturilor carpatini. 
La execuția ei s-a lucrat. în 
condiții grele, adesea fiind 
nevoie de adevărate perfor
manțe de alpiniști. Astăzi, 
pe acest drum de beton 
aleargă zeci de mașini care 
transportă în diferite puncte 
de lucru oameni și mate
riale.

ASPIRATOARELE DE APĂ j 
ale turbinelor, desfăcute în 
evantai la capătul puțului 
forțat, sînt adevărate tune
luri subterane prin care vor 
putea curge zeci de metri 
cubi de apă pe secundă. 
Aici este punctul inițial al 
noului drum subteran pre
gătit pentru Argeș de con
structorii hidrocentralei. După 
ce își vor fi cedat energia, 
apele domolite vor străbate 
prin galeria de fugă 11,2 km 
pînă cînd vor ieși din nou 
la lumină în vechea albie.



• Construcția hidrocentralei a fost începută în anul 1961 și va fi 
terminată în acest an. Barajul care va zăgăzui Argeșul măsoară în înăl
țime 166 m, fiind din acest punct de vedere al cincilea din Europa și 
al nouălea pe glob. Este un baraj în arc, cu o lățime de 6 m Ia coro
nament și 28 m la bază. Volumul betonului turnat aici se cifrează la 
480 600 mc.

Hidrocentrala va fi, în momentul intrării în funcțiune, cea mai puter
nică din țară. Fiecare grup electrogen, din cele patru aflate în centrala 
subterană, avînd 56 500 kW, va depăși întreaga putere instalată în hidro
centralele din România anului 1938 (48 000 kW). Producția de energie obți
nută aici va reprezenta anual echivalentul energetic a 600 000 tone lignit.

Lacul de acumulare din amonte de baraj va cuprinde un volum de apă 
de 465 milioane mc. Prin 28 km de galerii vor fi colectate apele a nouă 
rîuri din care patru sînt principale : Doamnei, Vîlsan, Topolog, Cemat. 
Prin adăugarea acestora debitul apelor disponibile va fi de 20 mc pe 
secundă (Argeșul singur are un debit mediu de 7,5 mc pe secundă). în cădere 
apa trece printr-o galerie de 2,2 km lungime (diametrul 5,15 m) ți prin- 
tr-un puț vertical, ajungînd la centrala subterană aflată Ia 104 m sub 
albie.

Volumele de lucrări executate la hidrocentrală : 870 000 mc beton turnat, 
66 000 mc excavații subterane, 1 200 000 mc excavații la zi.

din jur de parcă o furtună nă
prasnică ar fi pornit să disloce 
stîncile și să Ie proiecteze spre mie
zul pămîntului.

Peste freamătul muntelui șocat 
de explozie se suprapun uralele 
celor prezenți. Ultima pușcare din 
sectorul „Rotunda" s-a săvîrșit. 
Străpungerea, considerată cea mai 
spectaculoasă din cite au avut loc 
de-a lungul celor 11,2 kilometri ai 
galeriei de fugă, încununează efor
turile deosebite depuse de construc
tori pentru a învinge împotrivirea 
adîncurilor. A fost o luptă grea, 
emoționantă. S-a încheiat cu succes, 
într-un moment înscris cu litere mari 
în biografia plină de evenimente 
spectaculoase a hidrocentralei de pe 
Argeș.

★
începuse asaltul, dar muntele re

zista cu încăpățînate. La presiunile 
existente în strat gresia devenea 
elastică, se dilata, umplînd Ia loc 
golurile săpate de mineri. Aproape 
jumătate din volumul excavației era 
ocupat de armături, dar după cî- 
teva ore stâlpii de susținere începeau 
să trosnească. Un vagonet lăsat 
în galerie nu mai putea fi scos 
a doua zi. Se înainta în ritm de 
melc, iar volumul refacerilor se 
ridica la valori copleșitoare. Un 
cunoscut specialist tunelist din El

veția, Walter Knobel, vizitând fron
tul de lucru, a ridicat din umeri, 
nedumerit: „Nu știu cum o să vă 
descurcați. O asemenea lucrare n-a 
mai fost întreprinsă nicăieri".

Intr-adevăr, dificultățile străpun
gerii păreau de nebiruit. Totuși nu 
se putea capitula. Hotăriți să în
vingă cu orice preț, constructorii au 
decis experimentarea tuturor meto
delor cunoscute, ân speranța găsirii 
unei soluții. Abătîndu-se din drumul 
direct, ei au săpat o galerie secun
dară în care s-au făcut, timp de 
câteva săptămîni, zeci de încercări, 
dintre care unele deosebit de în
drăznețe. Aici s-a constituit așa- 
numita „experiență de la Rotunda", 
care a îmbogățit arsenalul tuneliști- 
lor noștri cu o cucerire de preț. 
La sfârșitul experiențelor s-a știut 
cum trebuie atacat muntele pentru 
a i se infringe împotrivirea. Și 
după câteva luni cei peste 700 
metri ai galeriei de fugă, situați în 
porțiunea dificilă dintre puțurile 
„Rotunda" și „Mătușa", erau stră
punși.

★
In linii mari, metoda se bazează 

pe armarea provizorie a abatajului 
cu ancore metalice, cimentate. Dacă 
s-ar face o secțiune transversală în 
tunelul săpat, peretele lui ar apărea 
ca un fel de arici din a cărui 

„piele" de beton (groasă de peste 
un metru și jumătate) cresc ne- 
numărați „țepi" metalici înfipți în 
rocă. Susținuți de această armătură, 
care s-a folosit pentru prima dată 
într-un strat cu proprietățile celui 
de la Rotunda, peretele devine ri
gid, dilatarea lui se reduce aproape 
la zero, iar surpările sînt înlăturate. 
Astfel, betonarea definitivă poate fi 
făcută fără dificultăți, iar armarea 
exterioară cu lemn sau metal devine 
inutilă. Aplicarea noii metode 
constituie — în ansamblul general 
al lucrărilor hidrocentralei de pe 
Argeș — un factor de natură să 
asigure predarea în funcțiune, 
înainte de termen, a acestui im
portant nod energetic al țării. Prin
tre autorii ei se numără experimen- 
tații mineri din brigada lui Tudor 
Moraru, maistrul miner Gavrilă Nu- 
țaș, inginerul Mihai Sterescu (șeful 
lotului Rotunda) și alții.

★
Evenimentul de la 18 februarie 

a avut loc într-un moment în care 
principalele lucrări de pe Argeș se 
aflau într-o înaintată fază de exe
cuție. Barajul „Vidraru", în al cărui 
corp uriaș ultimul metru cub de 
beton a fost tumat la 30 decem
brie 1965, ora 14,03, era gata să 
oprească în loc apele rîului; în 
centrala subterană se lucra la mon
tajul final al agregatelor care vor 
adăuga potențialului energetic al țării 
încă 120 000 kW; lucrările aduc- 
țiunilor secundare erau gata în cea 
mai mare parte, iar galeria de fugă, 
cel mai lung tunel săpat pe teri
toriul României, măsura 11018 m 
(ultimii 182 metri urmînd a fi stră
punși în viitoarele cîteva luni, în 
sectorul cuprins între puțurile de 
acces „Rotunda" și „Sterescu").

De la centrala subterană și pînă 
în vale, la Oiești, unde fuzionează 
cu vechea albie a Argeșului, galeria 
de fugă închipuie un uriaș tub sub
teran, o linie absolut dreaptă, avînd 
o înclinare măsurată cu exactitate 
de zecimi de grad. Față de volumul 
uriaș al excavațiilor, precizia exe
cuției e impresionantă. în tunelul 
betonat, prin care poate circula un 

tren obișnuit cu vagoane de mare 
tonaj, asperitățile peretelui sînt de 
ordinul cîtorva milimetri. Pe aici 
vor fâ evacuate apele refulate de 
turbine. Drumul subteran al Arge
șului, pregătit de constructori, se 
încheie acum prin năruirea ultime
lor discontinuități ale galeriei de 
fugă.

în luna care s-a scurs de la eve
nimentele relatate, bineînțeles că 
marea construcție de pe Argeș a 
mers înainte. La 15 martie con
structorii au închis apele la baraj, 
ceea ce înseamnă că acumularea în 
marele lac artificial a început; s-a 
continuat înaintarea pe tunelurile 
aducțiunilor secundare și pe ultima 
porțiune a galeriei de fugă ; s-au 
adus într-o fază înaintată lucrările 
de finisare a puternicelor hidro- 
agregate din centrala subterană.

Anul 1966 este, pentru nul pe 
ale cărui maluri s-a zămislit le
genda meșterului Manole, anul in
trării într-o nouă etapă a îndelun
gatei și zbuciumatei sale existențe. 
Argeșul își va ceda energia, deve
nind un rîu blind și, prin aceasta, 
un și mai bun prieten al omului.

I-au pregătit marea transformare 
meșterii Manole ai anilor noștri.

Nicolae RĂDULESCU

• Străpungerea galeriei de 
fugă a avut lac in mai multe 
puncte, lucrările fiind ata
cate concomitent, în amonte 
și în aval, de Ia baza 
a șase puțuri de acces : Mă
tușa, Rotunda, Sterescu, Cor- 
beni, Aref, Cetățuia. Printre 
cele mai spectaculoase stră
pungeri se numără acelea din 
sectoarele Corbeni-amonte — 
Arei-aval (10 august 1965, ora 
11), Oiești-amonte — Mătușa- 
aval (20 august 1965, ora 
11,20), Corbeni-aval — Ste- 
rescu-amonte (6 noiembrie 
1965). Dintre echipele de mi
neri care au executat aceste 
străpungeri s-au remarcat cele 
conduse de Paul Tihaniuc, Ion 
Dumitraș, Șerban Damaschin, 
Constantin Sava, Augustin 
Duruș, Tudor Moraru, Con
stantin Moșneguț ș.a.
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■■ UNDE DANSAȚI ÎN DUPĂ-AM1AZA LIBERĂ?
■Mi SÎNTEȚI MULȚUMIȚI DE CAFE-BARURILE Șl CO

FETĂRIILE ORAȘULUI?
MM UNDE VĂ ÎNTÎLNIȚI PENTRU 0 DISCUȚIE CU

PRIETENII?

• PENTRU DANS AȘTEPTAȚI ORA 23 • PLEDOARIE 
PENTRU CAFENEAUA TINERETULUI • APĂ-BA, VODCĂ 
-DA • DECÎTDOUÂ ORCHESTRE PROASTE, MAI BINE 
UN TONOMAT „TALENTAT"

MMI CINE SE ÎNGRIJEȘTE DE DRUMEȚIILE DE VA
CANȚĂ ALE TINERILOR ?

MM DANSUL MODERN: CU SAU FĂRĂ PROFESOR?

întrebările de față nu ne apar
țin. Le-am împrumutat. De alt
fel, circulă în aer pe la orele cînd 
studenții ies de la Drept ori de 
la Politehnică, cînd troleibuzul 85 
se încarcă cu tinerii de la „Elec
tronica", iar tramvaiul 23 cu cei 
de la „Republica", cînd pe străzi 
dă năvală tinerețea.

Cum sună răspunsurile ? în o 
mie și unul de feluri, schițînd 
cele o mie și una de fațete ale 
întrebuințării timpului liber, a- 
cest bun cu care, se spunea tot
deauna, tinerețea este adesea ri
sipitoare. Chiar așa să fie ? Ni s-a 
oferit, la una din discuțiile noas
tre cu tinerii, o replică conclu
dentă : „Sîntem zgîrciți cu timpul 
nostru, ne drămuim cu grijă o- 
rele libere; avem mult de învă
țat, multe de citit, timpul care 
ne rămîne trebuie să ne ajungă 
la toate : și pentru dans, și pen
tru o discuție la o cafea, și pen
tru un șah“. (Gh. Costăchescu, 
student, Tehnologia construcțiilor 
de mașini.)

De fapt, această binecuvîntată 
zgîrcenie a fost laitmotivul mul
tora din luările de cuvînt ale ti
nerilor cu care am stat de vorbă. 
Timpul liber nu poate fi irosit 
oricum; dar cum ? îi trebuie asi
gurate acele condiții care să dea 
tinereții ce e al tinereții, în așa 
fel încît fiecare ceas să fie plin, 
trăit intens, frumos, tinerește. 
V-ați gîndit la tineret ? Ce îi ofe
riți în acest sens ?

O „fereastră" între două cursuri, 
încă vreun ceas pînă la ședința de 
producție de la ora 17. Ce să facem 
pînă atunci ? Numai bun răgazul 
pentru o mică conversație. Pe cei 
de la Filozofie îi veți găsi atunci 
la Tosca. Politehnicienii își au se
diul la Cofetăria Nord, în timp ce 
Tomisul și Tic-tacul sînt parcă re
zervate Universității. Stau cite o 
oră și mai bine în fața unei cafele, 
pierzîndu-se în discuții care încep 
cu laserul și se termină cu ultimul 
film al lui Alain Delon.

„Specializare-specializare, nu însă 
și în materie de baruri. Ne simțim 
bine cu colegii noștri, dar am vrea 
să cunoaștem și studenți ide la alte 
facultăți..." (Ioana Ionescu, Teatro
logie.) Dorință legitimă. Cine îi 
împiedică însă ? „Cafe-baruri sînt 
prea puține, asta e realitatea. E 
drept că în ultima vreme au apărut 
câteva baruri pe bulevarde; să nu 
uităm însă dă sîntem 45 000 de 
studenți în București și că fie
care din aceste mici localuri unde 
poți bea o cafea și o citronadă au 
doar câteva mese". (Alex. Mancaș 
I.S.E.) „Am vrea să ascultăm și pu
țină muzică în aceste baruri de zi. 
Nu s-ar fi putut instala cîte un 
tonomat ?“ (Marian Sfancu, Chi
mie industrială).„Dacă vrei să dan
sezi într-un local trebuie să aștepți 
neapărat să se focă ora 23 : e ora 
de la care se poate dansa în Bucu
rești ; și cînd te gîndești că a doua 
zi trebuie să fii la 7,30 la cursuri..." 
(Eugenia Delinski, Institutul peda
gogic.) „Ne dorim mult o cafe
nea — sau oricum i se va spune — 
un local mai mare în care să ne 
putem întâlni studenți de la dife
rite facultăți, unde să se danseze 
după-amiază și unde alături de ca
fea să gpsim băuturi nealcoolice și 
gustări. S-ar putea intra aici pe 
bază de legitimații, ca la ștrandul 
nostru, al studenților". (I. Țaganea, 
I.S.E.) „Ce părere ați avea de 
niște cluburi tinerești deschise în 
cartierele noi ? în locul unei or
chestre proaste am prefera aici un 
magnetofon cu benzi interesante; 
pe ring s-ar putea dansa după- 
amiază, dar și organiza un mic 
program artistic cu forțe proprii..." 
(Ing. Florian Burduj.) „Am fost în- 
tr-o sâmbătă după-amiază la casa de 
cultură «16 Februarie». Voiam să 
dansez. Intrarea costa 6 Iei, locuri 
la garderobă nu mai erau de mult, 
la bufet nu se găsea un pahar cu 

apă — cel mult vodcă, și aceasta 
pe... sub mină. Cît despre ventilația 
din sală, să nu mai vorbim..." (Mihai 
Mărășescu, tehnician.)

• CÎND ÎȚI BEI CAFEAUA 
ÎN VITRINĂ • CEAI DAN
SANT LA COFETĂRIE • ÎN 
CURÎND UN BAR DE ZI 
PENTRU TINERET

în timp ce interlocutorii noștri 
pomeneau de Tic-tac sau de Tomis, 
de Cireșica sau de Turist, făceam 
sincere eforturi de a Ie identifica, 
de a le deosebi, în amintire, unul 
de altul. Memoria vizuală nu ne 
prea venea însă în ajutor. Se pare 
totuși că nu trebuie să avem motive 
de îngrijorare : nici unul din aceste 
mici localuri — fie că se cheamă 
cafe-bar, cafe-tabac-bar sau bufet- 
bar — nu are o personalitate prea 
distinctă. în schimb, trăsături co
mune au din belșug.

■— Te simți instalat, în vitrina 
uriașă, lipsită de perdele, ca pe o 
sceAă publică. Personajul principal 
nu e omul care trece grăbit pe 
stradă ci tu, cel care vrei să-ți bei 
discret și în tihnă cafeaua.

O discuție apropiată e greu de 
înjghebat. Politețea te obligă să 
primești la masa ta (de */i) încă 
două persoane, care își așteaptă 
oam de mult locul în picioare ; în 
mod sigur vă veți incomoda reci
proc.

La ora amurgului izbucnesc lu
minile de neon care spulberă și 
ultima picătură de atmosferă intimă

Cît despre filtrul ce ți se oferă 
el mulțumește pretențiile cunoscă
torului doar la Unic, dar îl va de
zamăgi totdeauna dacă se va aven
tura la Tic-tac sau la Tomis.

— Și totuși, acest tip de local 
care vara își scoate mesele chiar ș 
în stradă, este foarte popular, foart 
apreciat în multe țări ale lumii, în 
cearcă să ne convingă tovarăș: 
Viorica Rusovici, șefa serviciului di 
organizare din Direcția alimentație 
publice a Ministerului Comerțulu 
Interior.

— N-avem nimic împotrivă. Da 
atâta vreme cât nu există alte mit 
cafenele, mai intime, cu o notă m; 
personală, e greu să te împaci c 
ideea că ești nevoit totdeauna s 
ai spectatori oînd îți bei cafeau: 
Credem, de altfel, că numărul aces 
tor cafe-baruri este cu totul insuf



cient, și nu numai în București. Vă 
punem și dv. întrebarea care ne-a 
condus în ancheta noastră: v-ați 
gîndit ia tineret ? Mă rog, din 
punctul dv. de vedere.

— S-a prevăzut în normele de 
organizare a rețelei comerciale și 
un tip special de bar pentru tineret 
Numai că pînă acum nu există încă 
nici unul...

— Apreciem franchețea acestei 
afirmații, dar am dori să cunoaștem 
și explicația stării de lucruri.

— Am făcut noi unele încercări 
— mai recente la Cluj, mai vechi 
la localul „Mureșul" de pe Lipscani 
— de a oferi tineretului posibilitatea 
să danseze după-amiezile. Experien
țele au eșuat

— în ce sens ?
— S-a considerat că se cam 

ftierdea multă vreme prin aceste 
ocaluri și nu în cea mai sănătoasă 

atmosferă. Poate că totuși a fost o 
măsură cam pripită închiderea lor.

— Mai ales că, după cîte înțele
gem, nu le-ați înlocuit cu nimic.

— în ultima vreme organele lo
cale au încercat să creeze condiții 
pentru organizarea unor reuniuni 

Ce bună e o cafea sau o citronadă cînd ai o „fereastră" între două cursuri... Din 
păcate însă nu găsești totdeauna o masă liberă la cafe-bar, cum au avut norocul 
tinerii din fotografia noastră.

tinerești, a unor ceaiuri dansante în 
cîteva cofetării mai mari. La Arad, 
la Timișoara, serile acestea au fost 
chiar reușite. Drept care am luat 
măsuri similare și Ia Galați, și la 
Brașov.

— Se pare însă că ați uitat toc
mai Bueureștiul. Tinerii cu care am 
discutat și-au exprimat insistent do
rința de a avea o cafenea a lor, 
o cafenea mai mare, în care să se 
poată dansa după-amiază.

— Mă bucur că de data aceasta 
vă pot da o veste bună și sînteți 
primii care o aflați: cel mai tîrziu 
în toamnă se va deschide în centrul 
Bucureștiului un bar de zi pentru 
tineret, destinat să răspundă tocmai 
acestor cerințe ale lor. E un local 
mare, are peste 250 de locuri, și îi 
vom asigura și o muzică de cali
tate. Ne preocupă acum problema 
producerii unor noi băuturi neal
coolice, a unor sortimente de răcori
toare. bazate pe mentă, cafea, sucuri 
naturale, care vor fi servite aici. 
Cum însă avem prilejul să stăm de 
vorbă cu reprezentanții presei, am 
formula și noi niște doleanțe: se 
simte nevoia — din partea presei, 

a organizațiilor de tineret -a unor 
acțiuni educative mai eficiente 
în ce privește comportarea tinerilor 
oaspeți. Ar fi de dorit ca ei să nu 
transforme aceste baruri în repetate 
pretexte de pierdere a vremii, să nu 
se compromită astfel ideea și, în 
ultimă instanță, să degradeze loca
lurile...

• INTRAREA INTERZISĂ 
BĂIEȚILOR • VARA DAN
SĂM ÎN GRĂDINĂ. DAR 
IARNA? • TRADIȚIE LA 
INSTITUTUL PEDAGOGIC 
• MAI SCUMP DECÎT UN 
CONCERT SIMFONIC

Și totuși, se știe, tineretul dan
sează. Unde ? Să-i ascultăm.

„Mai mergem din cînd în cînd la 
casele de cultură. Ni se cere nouă, 
pe drept cuvânt, o ținută vestimen
tară decentă, dar nu înțelegem de 
ce se permite celor din orchestră 
arita neglijență, începând cu haina 
și terminînd cu felul de a cânta — 
cum am văzut nu demult la casa 

de cultură «16 Februarie». (Petre 
Dumitru, matrițer.) „Cîndva pu
team dansa în sala din subsolul Fa
cultății de științe juridice. Noi, fe
tele, eram avantajate : indiferent de 
facultatea căreia îi aparțineam, 
eram primite la reuniuni. Dar co
legii noștri din alte facultăți erau 
lăsați la ușă sub pretextul, greu de 
înțeles, că nu sînt de la Drept. De 
ce atîta separatism cînd, în fond, 
sîntem cu toții tineri și vrem cu toții 
să ne distrăm ? Acum însă, ca să 
nu mai existe probabil diferende, 
s-au suspendat cu totul serile de 
dans...“ (Eugenia Delinski, Institutul 
pedagogic.) „La noi, la Politehnică, 
s-ar putea organiza asemenea re
uniuni în sala de sport a Căminului 
nr. 2. Firește, am invita colege de 
la alte facultăți, căci în institutul 
nostru sîntem mai mulți băieți. Dar 
sala a fost afectată porturilor, ba 
chiar și studiului. In timpul verii 
dansăm în grădină. Dar iarna...? 
Poate că asociația ar trebui să se 
ocupe mai îndeaproape de această 
problemă". (Marian Stancu, Chimie 
industrială.) „în ce ne privește, ne 
putem lăuda cu realizări, ba chiar 
și cu o tradiție în acest domeniu. 
Fiecăreia din cele opt facultăți ale 
Institutului pedagogic i se reparti
zează pentru o săptămînă sala, cu 
obligația de a organiza o seară ar
tistică și de dans de o cît mai bună 
calitate". (Silvia Ghețu, Institutul 
pedagogic.) „Oare nu am putea co
labora cu casele de cultură pentru 
realizarea unor seri de dans ? De 
fapt s-a încercat ceva în acest sens, 
dar cred că s-a cedat prea repede 
în fața greutăților... Mi se pare 
totuși cam mult să plătești 7 lei 
pentru intrare. Să nu uităm dă Ia 
un concert simfonic biletul ne costă 
pe noi 4 lei". (Șerban Berindei, 
Facultatea de limbi străine.)

lată-ne și la o casă de cultură 
bucureșteană, cea a raionului 16 
Februarie. Aflasem dinainte : aici se 
dansează joia, sîmbăta și duminica.

— Nu ne reducem însă activitatea 
doar la organizarea unor seri de 
dans. Ar fi mult prea puțin, ne 
spune directorul casei, Gheorghe 
Șerban. Tineretul își cheltuiește cu 
entuziasm energia în sport, așa că 
ne preocupă în egală măsură micile 
demonstrații sportive — cele pe care 
le putem oferi în sala noastră: 
scrimă, gimnastică, judo, box. Fi
rește, ne străduim să găsim mereu 
noi formule pentru ca serile noastre 
să capete, pe lîngă aspectul distrac
tiv, și un conținut educativ: con
cursuri de verificare a cunoștințelor 
și a memoriei, concursuri pentru 
cea mai frumoasă comportare la 
seara de dans etc. t

— Tocmai voiam să ne oprim 
asupra acestui amănunt: tinerii 
sînt oricînd dornici să cunoască dan
surile cele mai noi, numai că adesea, 
învățate „după ureche", ele se de
naturează, își pierd din ținută. Se 
pare că nici aici, la dv., nu se dan
sează totdeauna la modul cel mai 
decent și elegant. Ce ați făcut pen
tru învățarea corectă a dansurilor 
modeme ?

— Ne-a preocupat mult această 
problemă. Drept care, formația 
noastră de balet a făcut în repetate 
rânduri demonstrații coregrafice; 
în plus, am tipărit și am difuzat 
pentru tinerii noștri oaspeți niște 
instrucțiuni cu privire la ținuta pe 
care o pretinde o seară de distracție 
tinerească în colectiv. Acțiunea se 
simțea necesară: mai veneau la noi 
tineri cu haine de lucru, cu gulere 
și cravate mototolite, cu pantofii 
prăfuiți. De altfel am dori să-i trans
formăm pe mulți dintre invitații 
noștri ocazionali în oaspeți perma-

(Continuare în pag. 10)
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v-ați 
gîndit 
la 
tineret?

nenți, participant! la activitatea 
studioului artistului amator sau a 
altor cercuri de creație.

— Practic, tinerii din Călărași 
nu au unde dansa, ne informează 
tov. Badu Cleaciu, directorul casei 
de cultură din localitate. In tot 
orașul nu există o singură sală ca 
lumea pentru dans, și se pare că 
situația aceasta va mai dura. La 
reuniunile școlărești elevii dansează 
pe coridoare...

— Cu câtva timp în urmă noi 
mai reușeam să organizăm unele 
seri de dans, continuă metodistul 
Ion Stan; dar o dată cu afluxul 
de tineret — se construiesc la Călă
rași două mari unități industriale — 
sediul nostru a devenit cu totul 
neîncăpător...

— în mod paradoxal, deci tocmai 
cînd erau mai dorite, aceste seri au 
fost suspendate. Nu credeți totuși 
că ați ales linia minimei rezistențe ?

— După părerea noastră, nu. Am 
avut de altfel și buna intenție de a 
aduce un profesor de dans din 
București, dar inițiativa noastră nu 
a găsit ecou : s-au înscris la aceste 

.cursuri doar șase tineri. Se pare că 
tinerii noștri preferă încă restauran
tul și plimbarea prin parc unei 
după-amiezi la casa de cultură.

Permiteți-ne, tovarăși activiști 
culturali din Călărași, să vă spunem 
că-i înțelegem pe tinerii din orașul 
dv. : cîtă vreme casa de cultură nu 
va ști să-i atragă prin programe va
riate, ingenioase, cîtă vreme organi
zatorii vor accepta să se lase dezar
mați de greutăți e limpede că 
tinerii o vor ocoli. E reacția cea mai 
firească. Dar și cea mai păgubitoare. 
Oare nu ar fi mai bine să vă luați 
drept colaboratori apropiați pe în
șiși acești oaspeți prezumtivi, să-i 
atrageți în activitatea cultural-dis- 
tractivă a casei, reușind astfel să 
împliniți și dezideratele lor și ale 
dv. ?

• DRUMEȚII TINEREȘTI ÎN 
CIFRE • FIECĂRUI STUDENT 
BUN DOUĂ VACANȚE ÎN 
TABERELE DE ODIHNĂ a 
ZILELE PLOIOASE: MAREA 
DILEMĂ A VACANTELOR

Dacă fiecare avem clișeele noastre 
cînd ne reprezentăm tinerețea 
(gravii o confundă cu studiul stă
ruitor al manualelor, moralizatorii 
cu twistul, sentimentalii cu nelip
situl fior al primei iubiri) să cădem 
de acord că toți identificăm tine
rețea cu dinamismul,inclusiv drume
țiile, cu veselele chiuituri de pe 
munte și cu nesfîrșitele ore de plajă 
de pe malul mării. De fapt, ima
ginea are corespondențe frecvente 
în realitate: Valea Prahovei și a 
Mureșului sînt presărate cu tabere 
pentru tineret, Costineștiul a de
venit de mult capitala de vară a 
studenților. Transpusă în cifre, 
imaginea aceasta capătă dimensiuni 
semnificative.

— Să facem împreună un mic 
calcul, ne propune tov. Maria Șer
ban, director în Ministerul învăță- 
mîntului. Iama aceasta și-au petre-

fn 

cut vacanța în tabere organizate de 
U.A.S.B. în colaborare cu ministe
rul nostru un număr de aproape 
8 000 de studenți; la vară vor 
pleca circa 10 500. Adăugați cele 
cîteva zeci de mii de tineri care 
drumețesc anul acesta Ia sfîrșit de 
săptămînă și pe cei care vor porni 
în circuite sau excursii în Deltă și 
pe Dunăre și veți ajunge la conclu
zia că mai bine de un sfert din 
studenții noștri sînt trimiși anual — 
firește, gratuit — la odihnă.

Aflăm apoi că, prin acest sistem, 
îi sînt asigurate, de-a lungul anilor 
de studii, fiecărui student bun 
în medie două vacanțe petrecute în 
taberele de odihnă. Ceea ce, să re

Intermezzo coregrafic într-o drumeție veselă ca toate drumețiile tinerești.

cunoaștem, este o realizare de 
seamă.

Tovarășul Ion Bîrnă, șeful servi
ciului activităților educative din 
același minister, ne furnizează alte 
cîteva cifre impresionante. Ele se 
referă de astă dată la vacanțele și 
drumețiile elevilor.

— Anul trecut au colindat țara un 
număr de 882 855 școlari în scurte 
excursii locale, 142 831 în călătorii 
regionale și 50 862 au fost cuprinși 
în excursii mai mari de-a lungul 
țării; în afară de aceasta, s-ar putea 
spune că întreaga țară este împîn- 
zită și cu tabere care găzduiesc 
anual pînă la 90 000 de elevi.

Vrem să cunoaștem prin inter
mediul interlocutorilor noștri dacă 
în această amplă acțiune de organi
zare a vacanțelor — vacanțe ce con
tribuie în egală măsură la oălirea 
fizică a tinerilor și lla lărgirea ori
zontului lor spiritual — nu se lovesc 
de unele greutăți. întrebarea noastră 
nu e lipsită de subtext; știam de la 
tinerii noștri tovarăși de discuție că 

zilele ploioase rămîn marea dilemă 
a vacanțelor: în unele tabere bi
bliotecile sînt de o tristă sărăcie, 
sălile de distracție neîncăpătoare și 
neînzestrate cu jocuri sau materiale 
cultural-sportive...

S-a întîmplat nu de puține ori 
ca bunele intenții alle organizatorilor 
vacanțelor studențești să nu se 
poată împlini în întregime din cauza 
unor neglijențe sau interese mărunt 
comerciale ale unor foruri locale. 
Sînt stațiuni — Sinaia, de pildă — 
unde trebuie plătită cu bani grei 
fiecare oră solicitată cazinoului; 
există acolo o sală de dans : anul 
trecut a fost transformată în depozit 
de alimente, anul acesta în braserie.

Sala de marmură a fost blocată 
multă vreme de grămezi de scaune. 
Sala roșie a stat adesea neîncăl
zită, deci practic nefolosibilă. Iar 
tinerii noștri se plictiseau după- 
amiezi întregi pentru că nu aveau 
unde să se distreze.

— Și în problema asigurării echi
pamentului sportiv cred că s-ar 
putea face mai mult, continuă to
varășa directoare Maria Șerban. în 
sensul de a da posibilitate tinerilor 
— sau mai bine zis părinților lor — 
de a procura prin rate echipament 
sportiv. Este o chestiune la care 
ar mai trebui gîndit și acționat îm
preună cu forurile de resort.

Tovarășul Ion Bîrnă are un alt 
necaz :

— Se întâmplă, tot mai des în 
ultima vreme, ca unele sfaturi popu
lare să înstrăineze baza materială a 
taberelor de elevi: ni se iau vilele 
și li se dă cu totul altă destinație, 
situația aceasta fiind determinată 
adesea de anumite calcule bănești, 
în regiunea Cluj, de pildă, toate 

localurile noastre din Colibița, 
Arcalia, Meseșul ne-au fost luate. 
La Cheia ni s-a redus numărul de 
locuri cu 300, ca și la Bran, la 
Sinaia, la Haghig, de altfel. în re
giunea Argeș, din 1550 de locuri 
dispunem astăzi de numai 950. Ce 
ni se pare ciudat este faptul că 
forurile locale permanentizează 
aceste acțiuni care sânt încălcări ale 
unor dispoziții de stat...

Notăm cele semnalate de repre
zentanții Ministerului învățămîntu- 
lui cu scopul de a sesiza încă o dată 
aceste stări de fapt ce pot diminua 
din frumusețea și plinătatea vacan
țelor tinerești. în fond, tineretul, cu 
nevoile și exigențele lui, ne pre

ocupă pe toți. Nu-i păcat să facer 
rabat tocmai cînd e vorba de buci 
ride lui ?

— Grandoarea și deca
dența cinematografului Tine
retului.

— Ce filme preferați ? De 
aventuri ? De capă și spadă?

— Cum vi se pare reper
toriul teatral al actualei sta
giuni ?

— Ați văzut vreun spec
tacol la Teatrul „Ion 
Creangă" ?

— Vă mulțumesc tipjăritu- 
rile pentru tineret scoase de 
editurile noastre ?

— Ce muzică preferați și 
unde obișnuiți să o ascultați? 
Sînteți mulțumiți de discu
rile Electrecordului ?

Ultima parte a anchetei 
noastre „V-ați gîndit la ti
neret ?“ va răspunde acestor 
întrebări. w

Fotografii de Elena GHEF



30 de zile 
cu bicicleta 

in iugoslavia

Un cititor al revistei 
noastre, tovarășul Gh. Focșe- 
neanu, student la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu‘, 
a făcut în ultimii ani o serie 
de interesante excursii, ale- 
gîndu-și ca mijloc de drume
ție bicicleta. Fiind și un pa
sionat fotograf amator, el 
ne-a adus dintr-o călătorie 
în R.S.F. Iugoslavia o suită 
de fotografii din diverse lo
calități de pe coasta Mării 
Adriatice — regiune de un 
farmec deosebit datorită atît 
climei dulci, vegetației luxu
riante, cît și vecinătății cu 
culmile înzăpezite ale Alpilor 
Dinarici. Numeroase monu
mente istorice, de o mare 
varietate de stiluri arhitecto
nice, presărate de-a lungul 
țărmului mării sînt vestigii 
ale frămîntatei istorii a aces
tei țări aflate azi în plină 
desfășurare a construcției so
cialiste.

n Rovini— oraș deosebit de 
" pitoresc, reședința de 

vară preferată a picto
rilor. în imagine, cheiul.

El Un vestigiu al arhitectu- 
13 rii romane — amfiteatrul 

de la Pola, operă a îm
păratului August.

HKoper — piața orașului, 
în imagine, vechiul Pa
lazzo, azi primăria ora
șului.

n Novigrad — mică locali- 
“ fate de pescari în nordul 

coastei Adriaticei. în ima
gine, bazilica cu campa
nila.

Piran — orășel de pes- 
“ cari. O arhitectură la 

care și-au dat concursul 
toate stilurile, toate cu
lorile.

Pe un bulevard din 
Split — mare port și 
șantier naval al R.S.F. Iu
goslavia — vestit și prin 
comorile de arhitectură 
ale palatului lui Diocle- 
Jian, construit la sfîrșiîul 
secolului al lll-lea și în
ceputul celui de-al IV-iea 
ale erei noastre.
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„tunelul"
pe platourile mosfilmulu 

— corespondență din moscova —

Cannes — 
al xx-lea 

festival
Festivalul de la Cannes îm

plinește al XX-lea an de exis
tență. Sărbătorirea acestei cifre 
rotunde (vîrstă destul de... înain
tată dacă ne gîndim că întreaga 
istorie a cinematografiei nu nu
mără decît 70 de ani) va fi mar
cată de tradiționalul festival al 
filmului prin cîteva manifestări 
cu caracter special.

Printre altele, juriul va reuni 
de data aceasta pe cîțiva dintre 
foștii președinți ai edițiilor pre
cedente : cineastul Fritz Lang, 
actrița Olivia de Havilland, scri
itorii Andră Maurois, Marcel 
Achard, Marcel Pagnol, Jean 
Giono, Armand Salacrou. Ală
turi de ei, la masa juriu
lui, se vor mai afla regi
zorii Richard Lester (autorul 
,,Șpilului“), Serghei lutkevici, Vi- 
nicus de Moraes (Brazilia) și cri
ticul belgian Denis Marion. In 
timpul festivalului se va organiza 
expoziția „70 de ani de cine
matografie" și o gală a „filmelor 
neterminate" ; cu acest din urmă 
prilej vor putea fi văzute: „Floa
rea vîrstei" (Marcel Carne), „In
fernul" (Henri-Georges Clouzot), 
„Trebuie să dăruiești ceva" (ulti
mul film în care apare Marilyn 
Monroe) și, probabil, „Don Qui- 
jote" (Orson Welles).

Un colocviu pe tema „sînt con
damnate oare ecranizările ?“ va 
reuni la discuții cineaști care au 
cîștigat marile premii și premiile 
speciale de-a lungul anilor.

Dar întîlnirea de pe Croisettă 
și-a înscris în program și unele 
acțiuni „necinematografice" : cî
teva din laureatele anilor tre- 
cuți (S.U.A., U.R.S.S., Italia, 
Franța, Brazilia, Suedia, Anglia) 
vor organiza spectacole menite 
să înfățișeze „un aspect cultural 
sau social din țara respectivă" ; 
cu acest prilej Brazilia va în
scena nici mai mult ,nici mai 
puțin decît „o noapte tropicală".

în ceea ce privește compe
tiția propriu-zisă, și-au anunțat, 
deocamdată, participarea regizo
rii Robert Bresson (cu La în- 
tîmplare, Baltazar), Alain Res
nais (Războiul s-a sfîrșit), Pierre 
Etaix (Atîta timp cît ești să
nătos) și Orson Welles (Falstaff).

De mai bine de două luni ne aflăm, întreaga 
echipă de realizatori ai coproducției româno- 
sovietice Tunelul, la Moscova. Cînd am sosit, 
la începutul lui ianuarie, am fost întîmpinați 
cu ospitalitate la gară de către mulți dintre 
colegii noștri sovietici din echipă, printre care 
popularul comic Viktor Filipov, Aleksei Loktev, 
protagonistul comediei lirice Pășesc prin Mos
cova, și operatorul Selenkov. Perioada de aco
modare a fost depășită repede și atmosfera de 
camaraderie și muncă rodnică, specifică filmă
rilor de la Sibiu, restabilită imediat.

Abia intrată pe platou, în prima zi de turnare, 
Margareta Pîslaru a avut surpriza să audă, 
fredonate de către mașiniști, melodiile din fil
mul nostru. Explicația era că banda cu impri
mările înregistrate ale cântăreței ajunsese la 
Moscova înaintea echipei și își cucerise deja 
auditoriul. De mult succes s-a bucurat 
înainte de filmare și apreciatul solist de muzică 
populară Fărâmiță Lambru, deosebit de în
drăgit pentru generozitatea cu care este gata 
oricînd să-i „zică" din acordeon cîte ceva de 
„inimă albastră".

Pe unul din cele douăsprezece mari platouri 
ale Mosfilmului am filmat deja o bună parte 
din interioare. Eroii pe care-i întruchipăm, eu și 
Florin Piersic, sublocotenentul Petrescu și ostașul 
Duțu, se află împreună cu cîțiva militari sovietici 
în spatele frontului german, avînd misiunea să 
salveze cu orice preț un pod minat de hitleriști 
care vor să zăgăzuiască ofensiva armatelor noastre. 
In timpul turnării ne-am împrietenit cu interpreții

sovietici cu care ne înțelegem de multe 
printr-un vocabular fabricat ad-hoc. Alei 
Loktev este un partener ideal, care te ajută 
te comporți firesc, să trăiești mai adine o see 
Același lucru se poate spune și despre Val 
tina Maleavina, talentata actriță sovietică c 
coperită de Aleksei Tarkovski (Copilăria 
Ivan). în orele libere, călăuziți de prietenii r 
tri, vizităm Moscova, frecventăm muzeele 
teatrele. împreună cu Francisc Munteanu și 
Petre Sălcudeanu am fost într-o seară oasf 
poetului Robert Rojdestvenski, care ne-a rec 
din stihurile sale. în altă zi am fost noi 
care am primit vizita lui Leonid Bîkov, rent 
interpret și regizor, protagonistul ecranizării 
Batalov, Mantaua.

Evident însă că principalele eforturi ne 
dirijate spre munca de turnare. Francisc M 
teanu a imprimat filmărilor ritmul intens ci 
este caracteristic și sîntem între echipele 
turnează acum la Mosfilm una dintre puți 
în pas cu graficul exigent ai studioului. în 
tea fiecărui cadru dificil regizorul repetă 
tens, se consultă cu experimentatul operator 
lenkov și cu alți colaboratori, și tocmai act 
temeinică pregătire anterioară a turnării j 
fică și ritmul ei alert. Este de aceea pc 
ca pe la jumătatea lui martie echipa să-și 
mine programul de filmare la Mosfilm și s 
întoarcă în țară pentru completarea film: 
în interior.

Ion DICHISE.

Franțoise Dorleac și un i 
preț: Michel Simon.
■ Jack Lemmon („Apart; 
tuf", „Unora le place jazul' 
crează din nou cu regizorul 
Wilder într-o comedie ce : 
sește peripețiile unui operat 
televiziune însărcinat să 
mită o partidă de fotbal.
■ Alberto Sordi a termina 
mul „Ceață londoneză" (■ 
în Anglia), în calitate de r 
și protagonist. în moment 
față înregistrează coloana s 
încă un amănunt: textul 
tecelor din acest film aj 
tot popularului actor italia: 
■ „O problemă-cheie" se 
lează comedia satirică la 
lucrează în prezent cunc 
cineast maghiar Felix Ms 
Subiectul este inspirat din 
de toate zilele a unui or 
distribuție : Halăsz Jutka I 
tografie), Gordon Zsuzsa

cineaștii 
pregătesc
• Pentru această primăvară, 
Jean-Paul Le Chanois a anunțat 
primul tur de manivelă al fil
mului său „Grădinarul din Ar- 
genteuil" (după romanul lui 
Rene Jouglet). Interpretul eroului 
principal — un bărbat liniștit, 
în aparență inofensiv, dar care 
se ocupă cu falsificarea de bani 
— va fi Jean Gabin.
■ Pietro Germi refuză să facă 
vreo declarație cu privire la 
viitorul său film „Bomba". Sin
gurul lucru pe care l-a comu
nicat este locul turnărilor: Na- 
poli, Washington și Moscova.
■ Filmul lui Raoul Levy „Ma
rile iluzii" aduce pe platouri ac
tori din mai multe țări, printre 
care , cîteva nume răsunătoare :

Monica Vitti, Montgomery Clift, 
Hardy Kriiger.
■ Cunoscutul regizor american 
John Ford intenționează să evoce 
într-un film cîteva episoade din 
viața unor președinți ai S.U.A. 
Scenariul va fi scris de Irvin 
Shaw, care-1 va avea drept con
sultant pe Arthur Schlesinger, 
fostul consilier de presă al lui 
John Kennedy.
■ în studiourile Mosfilm se re
alizează o nouă versiune a „Annei 
Karenina" după romanul lui 
Tolstoi. Regia, A. Zarhi. Foto
grafia de sus înfățișează o scenă 
de lucru cu interpreta principală 
— Tatiana Samoilova.
■ La începutul lunii mai a aces
tui an Jacques Demy („Umbre
lele din Cherbourg") va începe 
filmările la „Domnișoarele din 
Rochefort", anunțat cu mult timp 
în urmă. Interprete: Danielle 
Darrieux, Catherine Deneuve,



Doi dintre cei mai populari actori ai filmului românesc ce vor putea fi vâzuți în 
„Tunelul": Ion Dichiseanu ți Florin Piersic.

vîrstele 
telespectatorilor (II)

nu e o plâcere vinovata

i curînd, pe ecrane:

noaptea iguanei
Dîteva ecranizări convenționale după 
nnessee Williams — Dulcea pasăre 
tinereții, Pisica pe acoperișul fier- 
ite — puteau să conducă la con- 
izia greșită că teatrul lui e prea 
mic ca să poată fi altceva pe 
ran decît spectacol filmat. Chiar 
narea unor adaptări ca Vara și fum 
i Un tramvai numit dorință râmi- 
iu doar strălucite recitaluri actori* 
;ti (Geraldine Page, Vivien Leigh) 
demonstrații ale celei de-a șaptea 

e.
Dar iată că în 1964, cînd a ecra- 
;at piesa Noaptea iguanei, John 
iston (printre altele autorul Neadap- 
ilor după Miller și al lui Moby 
ck, văzut la noi) a contrazis basmul 
invenției teatrului modem inadap- 
>il ecranului". Nu limitele acțiunii, 
: timpului și spațiului scenic îm~ 
dieă un cineast să fie el însuși, 
iar cînd adaptează o piesă. Fără 
reprezenta o „tratare liberă" a 

pții iguanei, opera lui Huston 
originală pentru că exprimă cine- 
itografic, prin acea „muzică a 
ninii" (cum numea arta filmului 
el Gance), realitatea psihologică 
dramatică a piesei. Atmosfera ei 

cinantă, încordarea interioară, agi
la permanentă a personajelor ce se 

Richard Burton ți Ava Gardner.

caută, se resping și se regăsesc în 
pasionanta aspirație către adevăr l-au 
condus pe regizorul american la una 
dintre cele mai frumoase opere cinema
tografice. Pastorul Shannon (Richard 
Burton) se sufocă sub masca rigo
rilor etice impuse de haina sa. Fil
mul începe cu „revolta în am
von", cînd tînărul preot se hotă
răște să strige enoriașilor adevărul 
despre ei toți și despre el însuși. El 
știe că viața veșnică e o amăgire, 
că adevăratul păcat stă în refuzul 
omului de a fi el însuși, de a trăi 
liber, conform idealului său. Fire 
energică, voluntară, nemaiputîndu-și 
înăbuși setea de viață, de adevăr, 
care-1 mistuie. Shannon va părăsi 
haina preoțească în căutarea unei 
meserii care să nu-I încătușeze. Dar 
într-o lume plină de rigori și preju
decăți pastorul nu se va putea aco
moda nicăieri. Ca ghid al unei agenții 
turistice el trebuie să conducă vizita
torii bogați prin „frumosul Mexic". 
Mexicul adevărat nu e peisajul exo
tic și colorat cum apare în căr
țile poștale. Shannon oprește auto
buzul la marginea unui rîu pen
tru a arăta turistelor sexagenare ipo
crite din „Liga pentru decență" fața 

adevărată a țarii : copii flămînzi ce 
rătăcesc goi cautînd „iguane" (un 
soi de reptile) pe care le vînd la 
oraș ca să-și asigure hrana ; femei 
istovite, îndobitocite de muncă. Cu 
o plăcere brutală, cu o violență ce 
jignește pudoarea domnișoarelor bă- 
trîne din autobuz. Shannon despoaie 
realitatea de orice văl idilic. Ghidul 
își conduce apoi ■ „turma" la un 
han ascuns, un splendid refugiu în 
apropierea mării. Aici fostul pastor 
își regăsește o veche prietenă, Ma
xine (Ava Gardner), rarul om sincer, 
cinstit față de el însuși, pe care 
Shannon îl respectă. Femeia își re
ține cu greu dragostea veche pe care 
i-o poartă, pînă într-o noapte a măr
turisirilor, o tulburătoare noapte tro
picală de o frumusețe stranie, apă
sătoare, cînd trei oameni își aruncă 
în față crude adevăruri. A treia per
soană a acestei „smulgeri a măști
lor" e o pictoriță ce cutreieră lumea 
trăind mizer din desenele pe care 
le face. Această Hannah (Deborah 
Kerr), fire cerebrală care își înăbușă 
orice pornire care nu corespunde ima
ginii de „femeie de lume" pe care 
și-a făurit-o despre sine, e anti
podul dezlănțuitei Maxine. Amîndouă 
se simt însă la fel de atrase de 
Shannon și această pasiune le va 
face să-și dezvăluie cu forță adevărata 
fire. Martor al violentei confesiuni, 
Shannon va înțelege că numai ală
turi de o femeie ea Maxine, liberă 
de prejudecăți, dreaptă, vitală își 
va putea continua existența. Va a- 
bandona „autobuzul cu mumii" dar 
și atracția exercitată asupra lui de 
„rafinamentul intelectual" al distinsei 
pictorițe, în favoarea unui trai ne- 
constrîns, în mijlocul naturii. Soluția 
e evident utopică, rousseau-iana dar 
Tennessee Williams nu o propune, ci 
o sugerează ca fiind o consecință a 
unei asemenea firi explozive. Cu 
cîteva excepții (tabloul satiric al 
tipurilor din autobuz) critica socială 
e implicită, subtext viguros al pati
milor omenești admirabil descrise. 
Dramele lui Shannon ca și ale Ma- 
xinei — într-un fel chiar ale picto
riței — sînt revolte de diverse grade, 
ce se constituie ca un refuz al 
alinierii la convenția socială.

Apropiat de „furioșii" englezi (Ri
chard Burton ni-1 amintește mult pe 
Jimmy din Privește înapoi cu mînie), 
eroul lui Williams — Shannon — 
nu-și poate folosi pe alt plan decît 
cel sentimental enorma vitalitate. în 
ciuda refugiului în dragoste, el va 
rămîne din punct de vedere social un 
înfrînt, o victimă a acestei lumi, ca 
și sălbatica Maxine sau resemnata 
Hannah,

Alice MĂNOIU

„Nu mai sînt copil ca altădat’*. Pentru fiecare tînăr 
vine o zi cînd tema acestui cîntec ajunge a fi de cea 
mai stringentă actualitate.

Ce le oferă televiziunea celor care „nu mai sînt 
copii" ? Multe și de toate : sport în cantități industriale, 
evocări lirice excelent realizate cum au fost cele în
chinate lui Minulescu sau Topîrceanu (dar din păcate și 
emisiuni în care poezia poeziei este diluată într-un 
indigest sirop romanțios), pasionante emisiuni științifice, 
cluburile tinereții. Ar fi de observat aici doar un sin- 
fur lucru : transformarea „clubului tinereții" într-un fel 

e „teatru în studio" se înscrie pe linia fugii de spon
taneitate, a introducerii unei artificialități care, deși 
nu-i stă bine de loc televiziunii, pare a reflecta, ținînd 
seama și de destinul altor emisiuni, o stăruitoare ten
dință negativă.

Dacă ar fi să se facă însă o statistica a telespec
tatorilor pe categorii de vîrste este de presupus că cei 
mai asidui se vor dovedi cei de la extremele scării 
vieții. Copiii, se știe, sînt mari consumatori de tele
viziune. La fel, oamenii în etate, ocupanți statornici 
ai fotoliului din fața micului ecran. (Să mulțumim în 
numele lor, și numai al lor, televiziunii pentru nume
roasele seri de romanțe, de opereta, de muzică „de 
estradă" interpretată mai ales de instrumente de coarde.) 
Adultul activ preferă cinematograful, teatrul, concertul 
în sală.

Dar adolescentul ? Există o anumită incompatibilitate 
între temperamentul lui și contemplarea imobilă a 
aparatului de televiziune. Sînt totuși și emisiuni care îl 
rețin. în funcție de înclinațiile și preocupările lui 
personale (pentru că nu există un adolescent tip, după 
cum nu există un copil sau un adult tip) va alege 
unele sau altele dintre programele enumerate în al doilea 
alineat. Dar indiferent dacă preferă fotbalul sau bio
logia cosmică s© va întîlni cu aproape toți colegii săi 
de generație în fața micului ecran atunci cînd i se 
promite o emisiune de muzică ușoară de un anume 
profil. în serile în care s-au prezentat festivalurile de 
la San Remo și Luxembourg,, tineretul s-a considerat 
consemnat la domiciliu sau invitat la prietenii cu 
televizor.

Și a fost dezamăgit. Pentru că nici una dintre aceste 
atât de așteptate manifestări nu s-a adresat, prin^ con
ținutul ei, tinerilor. întrunesc adeziunea lor două ge
nuri. Unul este șansoneta pe versuri de tip Prcvert, 
interpretată cu un dramatism inteligent de artiști ca 
Becaud, Aznavour. Bob Dylan, Petala Clark și mulți 
alții. La noi, Anda Călugăreanu pare cel mai aproape 
de cerințele acestui gen. Al doilea — poate primul în 
ordinea preferințelor — este o muzică adolescentină. 
Instrumentiștii, interpreții vocali, adesea^ și compozi
torii ei, sînt neverosimil de tineri. Niciodată n-au 
existat în lume atîtea vedete ale cîntecului din cate
goria „teenager“-ilor, adică a celor ce n-au împlinit 
încă 20 de ani. Stilul lor este stilul vîrstei lor. își 
datoresc succesul exuberantei și prospețimii, dar el 
devine statornic numai cînd aceste calități juvenile 
sînt dublate de un talent real.

Preluînd necritic, accentuînd chiar, prin comentariul 
adăugat, prezentarea originală greșită, televiziunea noas
tră a contribuit la acreditarea unei confuzii destul de 
răspîndite. Nu. există absolut nimic comun între grupul 
„Beatles", cel mai valoros exponent al genului amin
tit, și pseudomuzicanții pletoși, cu o ținută calculata 
parcă pentru a displăcea, care fără a vădi aptitudini 
artistice au ajuns în finala — atît de anemică — a 
festivalului de la San Remo. Cei patru Beatles au o 
singură excentricitate : tunsoarea sau mai bine zis fap
tul că sînt cam netunși (ceea ce la urma urmei nu 
este neapărat mai supărător decît favoritii purtați de 
„trio Caban"). Este un capriciu pe deplin compensat 
de ceea ce reprezintă ei în mtrzica ușoară contempo
rană. Muzicieni multilaterali, buni instrumentiști și 
cîntareți cu fantezie, umor și simț al mișcării scenice, 
ei au repus în drepturi melodia, adesea neglijată în 
jazul american în favoarea ritmului. Beatles nu sînt 
mai vinovați de beatlemania caricaturală decît era — 
păstrind absolut toate proporțiile — Sergiu Malagamba 
de fenomenul denumit, cu o jumătate de generație în 
urmă, „malagambism".

Iar admirarea muzicii cu adevărat tinerești nu este 
o plăcere vinovată. Televiziunea ar trebui s-o ofere 
cît mai des fetelor și băieților noștri. Chiar dacă sînt 
„obligatorii" pentru participanțiî la emisiunea ..Debu
turi" melodii ca „Asta-i tinerețea" nu-i’ vor reține pe 
adolescenți în fața televizoarelor pentru că... nu-î asta 
tinerețea. După cum nici formația stîngace și destul 
de greoaie a lui Rolf Albrich nu-i va atrage pe tineri, 
deși ea însăși se intitulează „Tinerii". în schimb, stu
denții de duminică seara ne-au demonstrat că există 
destule talente nevîrstnice care, bine îndrumate și mai 
puțin inhibate de o regie prea „cuminte", ar putea 
deveni capete de afiș.

Ce bine ar face televiziunea dacă ar încuraja for
marea unor orchestre nu numai tinere ca vîrstă ci și 
cu o personalitate bine conturată, care să ne ofere 
multă muzică antrenantă, tonică, generatoare de opti
mism I Pentru toate vîrstele.

Felicia ANTIP



sub marea nordului
Cînd în dimineața zi

lei de 29 iulie 1959 un 
enorm „gheizer" de ga
ze naturale izbucni cu o 
forță nestăvilita din 
cîmpul de sfeclă al fer
mierului olandez Peter 
Boon, puțini și-au dat 
seama de consecințele 
posibile ale acestei e- 
rupții. Căci acolo, în sa
tul Slochteren, lîngâ 
Groningen, se scria pri
ma pagină a ceea ce va 
deveni, poate, un nou 
capitol în istoria econo
mică contemporana a 
Europei occidentale. în 
adevăr, dacă în acea zi 
de iulie au fost necesare 
doar zece ore pentru a 
zăgăzui erupția, specia
liștii au avut nevoie de 
patru ani pentru a eva
lua rezervele cîmpului 
de la Groningen. Și a- 
cestea din urmă s-au do
vedit a fi, în mod ne
așteptat, superioare ce
lor de la Hassi R*Mel 
din Sahara și celor ale 
faimosului Panhandle 
Field din Texas.

o mare a petrolului'



în timp ce rezervele sahariene se 
ridică la circa 950 miliarde metri 
cubi, iar cele din Texas la 900 mi
liarde, pămîntul Olandei ascunde 
în sinul său 1 100 miliarde metri 
cubi de gaze naturale foarte pure, 
în 1963 situația părea clară : oricît 
ar fi părut de ciudat, mica Olandă 
întrecea, în această privință, imensa 
Sahara și nu mai puțin imensul 
Texas (raportat la suprafața Olan
dei !). Or, după cum se știe, gazele 
naturale sînt de multe ori vestitoare 
ale unor zăcăminte petrolifere. „Am 
efectuat prospecțiuni în cele patru 
colțuri ale pământului — declara 
unui ziarist directorul unei mari 
companii petroliere olandeze —■ din 
Indonezia și Golful Persic pînă în 
Sahara și Venezuela, pentru ca în 
cele din urmă să ne dăm seama că 
petrolul se află chiar la Haga, sub 
sediul consiliului nostru de admi
nistrație". Nu este numai o simplă 
butadă : de pe acum, în multe sate 
olandeze au apărut pompe de petrol 
în curțile gospodăriilor țărănești sau 
în piața din fața primăriei...

o simplă ipoteză 
electrizează 

marile companii 
petroliere

Descoperirea de la Slochteren nu 
constituia însă, cum am spus, decît 
prologul. Căci „marea goană" a în
ceput abia după ce s-a emis ipoteza 
că întreg subsolul Mării Nordului, 
avînd aceeași origine geologică, ar 
putea ascunde pungi de gaze și 
eventual petrol. Pentru a înțelege 
de ce această simplă ipoteză a 
electrizat marile companii petroliere 
din Occident se impun cîteva pre
cizări.

în ultimii ani petrolul a devenit 
principalul articol de import al 
Europei occidentale ; valoric el re
prezintă, de pe acum, cam 10 % 
din totalul importurilor. Țările din 
această parte a continentului nostru 
consumă a cincea parte din petrolul 
extras în lumea capitalistă și două 
cincimi din produsele petroliere. 
Aproape 90 % din petrolul nord- 
african, două-treimi din cel provenit 
din Orientul Apropiat și o cincime 
din petrolul Venezuelei se descarcă 
în porturile vest-europene. Aceste 
cifre oglindesc un proces profund, 
cu multiple implicații economice, 
printre care în primul rînd trebuie 
amintită „refularea" treptată a căr
bunelui în balanța energetică a 
Europei occidentale, în favoarea pe
trolului și a gazelor naturale. Este 
posibil ca, începînd chiar din 
anul 1966, cărbunele să ocupe, pen
tru prima dată, locul doi, deși în 
această balanță va mai deține și în 
viitor un loc important. Cerințele 
sporite de petrol și de gaze naturale 
sînt de asemenea legate de dezvol
tarea furtunoasă a industriei chi
mice. Iată de ce specialiștii consi
deră că ceea ce ei numesc (în lipsă 
de alți termeni mai conciși) „petro- 
ficarea și gazeificarea" economiei 
Europei occidentale va continua cu 
pași repezi. în aceste condiții po
sibilitatea ca sub apele Mării Nor
dului să unduiască o altă mare, a 
gazelor naturale și a petrolului, nu 
putea să nu stârnească o intensă 
agitație în rîndul marilor companii 
petroliere, în fața cărora se contura 
perspectiva unor beneficii fabuloase. 
O imensă piață de desfacere aș
tepta chiar „la gura puțului"...

Dar mai apare și un alt aspect, 
despre care se vorbește mai puțin 
în presă. în prezent, aproape 85% 
din petrolul importat de țările Eu
ropei occidentale provine din Orien
tul Apropiat și din Africa de nord 
— regiuni în care se desfășoară cu 
tot mai multă amploare lupta sta
telor în curs de dezvoltare pentru 

apărarea și consolidarea indepen
denței economice, pentru afirmarea 
drepturilor lor la propriile resurse 
naturale. Cu alte cuvinte — re
giuni puțin „sigure" pentru mo
nopolurile petroliere.

„90% din petrolul pe care-1 con
sumăm noi (Europa occidentală — 
n.r.) ne parvine de la capătul pă
mîntului — scria nu demult revista 
franceză «Science et Vie» — în 
timp ce poate chiar «după colț» 
sînt ascunse uriașe zăcăminte. Dacă 
s-ar descoperi un astfel de zăcămînt 
în Marea Nordului, la doi pași de 
Anglia și de nordul industrial al 
Franței, la mai puțin de 500 km de 
bazinul Ruhrului, s-ar schimba ra
dical întreaga față a economiei Eu
ropei (occidentale — n.r.). Petrolul 
ar înceta să fie un produs exotic, 
implicând ridicate cheltuieli de 
transport, iar distribuirea sa n-ar 
mai depinde de bunul plac al unor 
puteri depărtate și n-ar mai cu
noaște vicisitudinile politicii". Mai 
precis, ale unei politici care riscă 
să scape — așa cum s-a întîmplat 
în numeroase rînduri în ultima 
vreme -—• de sub controlul marilor 
trusturi petroliere.

concurenții la start
Numărul concurenților în cursa 

pentru petrolul și gazele Mării Nor
dului crește neîncetat. De pe acum, 
grupul Caltex, compus din societă
țile americane „Texaco" și „Stan
dard Oii of California", societatea 
„Gulf Oil“, tot americană, „Shell" 
(anglo-olandeză) și „British Petro
leum" (engleză), în total cam 20 de 
companii, „au luat startul" de pe 
coasta britanică. Se pare că sub ra
portul investițiilor și al numărului 
de concesiuni de prospectare ob
ținute de la guvernul britanic rolul 
principal îl joacă companiile ame
ricane și nu cele engleze.

Și în partea vest-germană a Mării 
Nordului concurenții se înghesuie la 
start, ba chiar unii au trecut de li
nia de pornire. Și aci companiile 
americane („Socony", „Standard Oii 
of New Jersey" etc.) sînt prezente, 
acționînd în strânsă legătură cu con
cerne din R.F.G. și cu o filială a 
lui „Royal Dutch Shell". Toate 
aceste societăți au format așa-nu- 
mitul „Deutsches Nordsee Konsor- 
tium".

Companii franceze au luat parte 
la crearea „Petro-nordului" în Nor
vegia și au înființat în R.F.G. so
cietatea „Amphitrite Erdoel". De
sigur, și companiile petroliere din 
Olanda — de pe teritoriul căreia a 
început goana pentru petrolul Mării 
Nordului — se organizează, își 
elaborează planul de atac, se pregă
tesc să intre în acțiune.

Cursa, după cum se vede, nu se 
anunță a fi o simplă întrecere 
„sportivă", ci o înverșunată bătălie 
în care se angajează cele mai mari 
trusturi ale lumii capitaliste.

„Anul acesta —- anunța agenția 
vest-germană Dienst aus Deutsch
land — vor exista în Marea Nordu
lui 20 pînă la 25 de noi insule. 
Insule care nu sînt însemnate pe 
nici o hartă maritimă. Ele nu fac 
parte din Insulele Frisice, nici nu-și 
datorează existența fluxului și re
fluxului. Au luat naștere pe planșele 
de desen ale unor constructori vest- 
germani, americani, englezi, olan
dezi și francezi. Au fost construite 
pe șantiere navale și cărate adese
ori pînă departe, la sute de mile în 
Marea Nordului. Aceste insule- 
sonde urmează să caute o comoară 
care ar putea oferi în curând Eu
ropei noi surse de energie: gaz 
metan. Nu se știe încă dacă în 
fundul Mării Nordului există gaz 
metan. Geologii sînt ferm convinși 
de existența lui, dar pînă acum nu 

(Continuare în pag. 16)

Eroii anonimi ai bătăliei pentru petrolul Mării Nordului.

Cîmpurile de sfeclă de la Slochteren sînt astăzi umbrite de sondele 
construite în ultimii ani.

Această hartă, reprodusă din revista „Illustrated London News", repre
zintă doar o parte din „pistă" în cursa pentru petrolul Mării Nordului. 
Literele majuscule indică porțiunea atribuită fiecărei mari companii 
Cetroliere de către guvernul englez. După cum se vede, literele alfa- 

etului sînt, practic, epuizate...
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? au fost descoperite zăcăminte su
ficient de însemnate pentru a fi 
exploatate. Căutarea continuă din ce 
în ce mai intens și ea este legată 
de cheltuieli crescânde. Nici una 
din companiile din domeniul petro
lului, chimiei și gazului care parti
cipă la această acțiune nu ar vrea 
să sosească prea tîrziu, când gazul 
va țîșni din fundul mării..."

Doar pînă la sfîrșitul anului 1965 
au fost investite peste 100 milioane 
dolari în construcția insulelor-sonde 
și a aparatajului lor. Această cifră 
astronomică se explică și prin aceea 
că în timp ce pe uscat forarea 
unei sonde costă în medie 80 000 
dolari, în Marea Nordului suma 
respectivă se ridică la 2-3 milioane 
dolari.

petrolul mării nordului 
— realitate 

sau- „marele balon 
de săpun**?

Și totuși pînă în prezent întreaga 
operațiune se aseamănă mai mult 
cu un joc de noroc decât cu orice 
altceva. „Probabilitatea de a des
coperi un zăcămînt de gaze natu
rale a cărui exploatare s-ar dovedi 
rentabilă este de la 1 la 40... — 
scria la 2 octombrie 1965 revista 
«The Illustrated London News». 
Costul întregii acțiuni este atît de 
ridicat, încât ea ne apare ca una 
din cele mai extravagante specula
ții întreprinse vreodată... Există 
un mare semn de întrebare căci 
toate aceste cheltuieli uriașe s-ar 
putea solda doar cu identificarea 
câtorva pungi de gaze fără valoare 
comercială. întreaga afacere ar intra 
astfel în istorie sub denumirea: 
Marele Balon de Săpun al Mării 
Nordului. Faptul că s-au descoperit 
gaze naturale la Groningen și — 
mai puțin — la Eskdale, în 
Yorkshire, nu înseamnă numaidecît 
că între aceste două puncte se află 
ceva. Un profan ar asemui întreaga 
acțiune cu încercarea unui orb 
de a construi un instrument de pre
cizie, într-o pivniță, la miezul 
nopții".

Este interesant de relevat că ar
ticolul a apărut în săptămînalul 
londonez după ce platforma plu

titoare „Sea Gem", a companiei 
„British Petroleum", a găsit urme de 
gaze naturale sub fundul mării, la 
circa 60 km est de golful Humber.

Aprecierea situației' actuale cît 
și a perspectivelor este îngreunată 
într-o măsură hotărîtoare de faptul 
că societățile interesate, aidoma 
unor armate adverse, mențin cel 
mai desăvîrșit secret al operațiuni
lor. Iată un aspect, mărunt în sine 
— dar nu lipsit de pitoresc și de 
o semnificație mai largă — al aces
tui „război al petrolului" (expresia 
aparține revistei „Science et Vie", 
din care extragem și citatul care 
urmează) :

„Hotelul Hofker din Ameland 
este aproape în întregime ocupat de 
tehnicieni ai companiilor «Caltex» 
și «Mobil Oii». La bar domină ac
centul din Texas și mai toate fețele 
sînt arse de soarele Kuweitului și 
Libiei. Ni se relatează că atunci 
cînd o echipă a societății «Socony 
Mobil» s-a instalat la cîteva zeci 
de metri mai departe, la hotelul 
De Jong, spioni de ia Hofker și-au 
petrecut multe seri de-a rîndul la 
barul de Ia De Jong, în speranța 
că vreunul din tehnicieni va comite 
vreo indiscreție la un pahar de 
whisky. Se spune chiar că înainte 
de a se culca americanii își îm
ping patul în fața ușii camerei lor 

Trecutul. Prezentul. Dar ce rezervă viitorul ?

de hotel pentru a se apăra de 
hoții de hărți și relevee... Astfel, 
în Ameland războiul petrolului este 
în toi. în cazul de față petrolul 
și gazul Olandei nu sînt singurele 
în cauză ; există o miză mult mai 
importantă : Ameland este o insulă, 
o insulă în Marea Nordului..."

Desigur că marile companii dis
pun de mijloace mult mai perfec
ționate pentru a iscodi secretele 
adversarilor și a-și apăra pe cele 
proprii decît s-ar deduce din epi
sodul de pe mica insulă Ameland. 
Faptul rămîne .însă : războiul pe
trolului este în toi.

aventura tehnică și eroii ei

Dincolo de combinațiile finan
ciare, de lupta de concurență din
tre marile trusturi petroliere și de 
febra speculațiilor, goana după pe
trolul Mării Nordului constituie — 
indiferent de rezultatul final — și 
o îndrăzneață operație inginerească 
sau, cum i s-a mai spus, o adevă
rată „aventură tehnică". Este ade
vărat că în Golful Persic sau în 
largul coastelor californiene, de 
pildă, s-au efectuat forări la adîn- 
cimi pînă la 180 m, dar acolo 
platformele nu erau expuse hulei 
Mării Nordului. Tocmai de aceea 
platformele plutitoare care ac

ționează pe această mare au trebuit 
să fie în mod special amenajate 
pentru a rezista Ia valuri de 10 
metri înălțime și la vînturi care 
ating 100 kilometri pe oră!

„Chiar pe timp frumos — scria 
în toamna anului trecut un cores
pondent al revistei «The Illustra
ted London News» — echipajul 
platformei plutitoare de foraj «Sea 
Gem» este încontinuu biciuit de 
vînturi înghețate. Mult mai des de
cît ne-am putea închipui, oamenii 
sînt izolați de pămînt de o ceață 
impenetrabilă, care face imposibil 
zborul elicopterului. Cînd rafalele 
de vînt se înverșunează asupra plat
formei, derrickul se balansează ne
bunește, întocmai ca un acrobat care 
încearcă disperat să-și păstreze echi
librul pe trapez. Nimeni din rîndul 
acestui echipaj experimentat, care 
a participat la nenumărate foraje în 
Orientul Apropiat, nu știe ce se 
va întâmpla iama".

în adevăr, nimeni nu știa. Cîteva 
săptămîni după ce au fost scrise 
rîndurile de mai sus, în cursul unei 
furtuni „Sea Gem" s-a scufundat. 
Majoritatea oamenilor au pierit în 
valuri. Au fost primele victime ale 
acestei „aventuri tehnice" care, ca 
orice asemenea aventură, este în 
primul rînd o încercare a forțelor 
umane, a ingeniozității și a spiritu
lui de sacrificiu al pionierilor, al 
deschizătorilor de drumuri noi.

„Sea Gem" a fost înlocuită de o 
nouă platformă, de 9500 tone. Ea 
dispune de camere cu aer condi
ționat pentru cazarea echipajului, 
compus din 63 de persoane, și 
poate opera fie la nivelul mării, 
fie în chip de insulă plutitoare 
avînd „coverta" la 30 m deasupra 
suprafeței mării. Este prima 
construcție de acest gen, „dintr-o 
bucată", lansată la apă. O publi
cație tehnică japoneză afirmase că 
o astfel de construcție este impo
sibil de realizat... Și totuși „Sea 
Quest" — purtînd un nume predes
tinat : „în căutare ,pe mare" — 
înfruntă în prezent furtunile. Va fi 
ea mai norocoasă decît predece
soarea ei ? Va găsi ea, oare, sub 
Marea Nordului, o a doua mare, 
o mare a petrolului ?

I. NITESCU

un om 
moare 
la vila 
„ghiocelul

(VI)

J 4 Rezultatul raportului verbal făcut de locotenentul Răzvan : Magda Pavele
nr I pe numele de fată Ionescu, a fost exmatriculată din facultate în urmă cu 

ani pentru conduită incompatibilă cu calitatea de student. S-a căsătorit di 
an cu contabilul Victor Paveleseu eare era mai în vîrstă decît ea cu aproape 2! 
ani. Acesta a depus la CEC, pe numele ei, 27 000 lei. Magda Paveleseu pretindi 
soțul îi telefona din fiecare deplasare, 'dar postul telefonic le-a fost instalat abi< 
două luni, timp în care nu s-a operat decît o singură convorbire interurbană, 
vorbirea cu Schitu. Pe rețeta ascunsă într-un vraf de reviste serie că bolnavul tre 
să ia 5 picături, la nevoie (adică 0,5 grame). în agenda farmaceutică se pre' 
că doza nu poate fi depășită peste 0,5 grame. Pe aceeași filă a agendei Mc 
a calculat (expertul a confirmat) numărul de picături ce revin pentru 4 grame n 
cament. Administratorul Firea nu prezintă probleme deosebite. Convorbirea 
fonică, în urma căreia a suferit o congestie cerebrală, a fost făcută cu spitale 
urgență din București unde fusese internat fratele său, din pricina unui acciden 
motocicletă. Doctorul Simion și actorul Burnea sînt de asemeni în afara bănuie 
Responsabilul cantinei, Hie Năstase, nu figurează în registrele stării civile din con 
unde pretinde că s-a născut.

adaptare în cinefotografie 
după o povestire 
de N. ȘTEFĂNESCU 
regia: Atanasie TOMA 
imagine: Ion CUCU

HEZUMAT. La oila 
„Ghiocelul" din stațiunea 
de odihnă Schitu S-a co
mis o crimă. In centrul 
bănuielilor au apărut pe 
rînd contabilul Firea și 
actorul Burnea. Numeroa
sele piste false fac ca an
cheta miliției să fie tot 
mai dificila.

După indicația cri
minală a soției, 
contabilul își toar
nă în pahar . nu 
cinci (0,5 grame), 
ci 40 de picături 
(4 grame).



sport
M întrebări 

răspunsuri

Stanley matthews
Stanley Matthews căruia, de 

cînd a fost înnobilat, 1 se a- 
daugă înaintea numelui și cu- 
vînlul sir, se înscrie pe lista 
eroilor fotbalului mondial în
tre Zamora și Fele. Calitățile 
excepționale de jucător și 
longevitatea sa sportivă l-au 
hărăzit celebrității. în această 
postură, era cu neputință să 
scape tirului întrebărilor ga
zetărești. J

— Cînd. ați jucat ultimul dv. 
meci ?

— La virsta de 50 de ani, în 
echipa vechiului meu club, 
Stoke City, din prima divizie.

— Cînd ați împlinit această 
vîrstă ?

— în 1965, la 1 februarie.
— Cîte meciuri oficiale ați 

jucat în cariera dv. fotbalis
tică de peste 30 de ani 1

— Am jucat în 758 meciuri 
de campionat și de cupă șl în 
84 partide internaționale.

— Amintițl-ne cîteva . mo
mente de mare satisfacție pen
tru dv.

— Cînd am fost decorat cu 
ordinul „Comandor al Impe
riului Britanic", cînd am fost 
declarat cetățean de onoare al 
orașului Stoke-on-Trent și 
cînd am fost ales, pentru a 
doua oară, la virsta de 48 de 
ani, „fotbalistul anului" în 
Anglia.

— Ce profesiune ați dori 
fiului dv. ?

— Am să vă dezamăgesc : el 
joacă tenis...

— La ce vîrstă credeți că 
trebuie început fotbalul ?

— La șase, șapte ani. Aceas
ta este vîrstă la care se însu
șește cel mal bine simțul 
mingii. Firește că școala este 
hotârîtoare în această epocă.

— Dar clubul 1
— După părerea mea, de la 

vîrstă de 15 ani, băieții talen- 
tațl trebuie să participe Ia 

antrenamentele obișnuite ale 
primei echipe a clubului.

— După experiența dv., care 
sînt calitățile primordiale ale 
fotbalistului 1

— Eu pledez pentru primatul 
condiției fizice (altfel cum aș 
fi jucat atîția ani ?), înaintea 
tehnicii balonului și a înțe
legerii tacticii jocului.

— Ce sistem de joc prefe
rați ?

— Regret mult dispozitivele 
defensive în care se închis
tează echipele de azi. Jocul 
pierde mult din farmecul său.

— Credeți, deci că aripilor 
trebuie să li se acorde o alt
fel de atenție ?

— Chiar șl în sistemul 4-2-4, 
extremele sînt generatoare ale 
succesului. Firește că jocul 
aripilor s-a mai schimbat as
tăzi, întrucît ele sînt obligate 
să preia o seamă din sarci
nile defensive. Dar succesul 
unei echipe care joacă împo
triva unei apărări ermetice 
depinde în primul rînd de 
modul cum va reuși, prin In
genioasa folosire a extreme
lor, să evite și să străpungă 
masarea din centrul terenului.

— Ce șanse acordați echipei 
Angliei în turneul final al 
campionatului mondial de fot
bal 1

— Cred că echipa formată 
de Alf Ramsey, după o se
lecție pe care o apreciez ca 
justă, va avea un cuvînt greu 
de spus. Din păcate și în An
glia este destul de restrîns 
numărul jucătorilor de va
loare, în stare să obțină re
zultate bune în competițiile 
internaționale. Dar, ca la toate 
campionatele mondiale, va 
cîntări greu faptul că echipa 
organizatoare joacă în fața 
propriului ei public, în ambi
anța obișnuită.

— Faptul că se joacă în iulie 

nu este un dezavantaj pentru 
echipa Angliei ?

— Cred că nu, întrucît în 
ultima vreme englezii au tre
buit să se obișnuiască să joace 
fotbal în cursul întregului an. 
In tinerețea mea era o lege 
indestructibilă pauza fotbalis
tică de vară.

— Povestiți-ne o amintire 
deosebită din cariera dv.

— Era în 1957, în cursul unui 
turneu prin Africa, cu prile
jul căruia un trib m-a încoro
nat chiar „rege al fotbalului". 
Publicul local aprecia cu en
tuziasm pe jucătorii care reu
șeau să-și depășească adver
sarii strecurîndu-le balonul 
printre picioare. Cum nu eram 
un începător în ale driblingu
lui, am reușit „figura" la toate 
meciurile, spre mulțumirea 
spectatorilor. Cu o singură ex
cepție, în Ghana, unde un 
tînăr apărător mă ataca me
reu ținînd picioarele strînse. 
Trecuse o repriză șl eram 
disperat că nu pot să satisfac 
publicul cu renumita „figură". 
Intr-un moment de răgaz, 
spre sfîrșitul meciului, m-am 
adresat adversarului meu, spu- 
nîndu-i că dacă vrea să ajungă 
un mare fotbalist trebuie să 
atace cu picioarele larg des
făcute. Tînărul s-a conformat 
prompt sfatului și, la prima 
fază, în aplauzele frenetice 
ale publicului, l-am trecut 
balonul printre picioare, fen- 
tîndu-1 și pornind vijelios 
spre poartă. La sfîrșitul jocu
lui i-am dat al doilea sfat ad
versarului meu : „In toată 
cariera dumitale sportivă să 
nu mal asculți vreodată sfatul 
unei extreme drepte !"

— Mulțumim. Veți mai juca 
fotbal?

— De ce nu ? Recent, clubul 
elvețian de fotbal Grasshoper 
m-a invitat să joc în formația 
lor într-un meci amical...

La Stoke, acolo unde și-a început cariera fotbalistică cu 33 de ani 
în urmă, Stanley Matthews a jucat „meciul de adio" împotriva 
unei selecționate mondiale. Portarul sovietic lașin îl poartă pe 
umeri, după meci, pe decanul fotbaliștilor lumii.

La 50 de ani, Matthews se echipa încă în cabina clubului său 
Stoke City pentru meciuri de campionat (stingă). Matthews pără
sind Buckingham Palace, în jachetă și cu joben, așa cum cere 
protocolul celor înnobilați de regină. Este ziua în care Stanley 
Matthews a devenit sir (dreapta).

2 — Să reconstituim activitatea con
tabilului din clipa sosirii sale la 
vilă și pînă în momentul crimei — 

icepu căpitanul cu voce liniștită.

A J Emoția întîlnirii îi provoacă o criză 
T'T" cardiacă. Crede că a uitat rețeta 

acasă. în realitate i-a fost sustrasă 
de soție. îi dă un telefon acesteia. Soția 
îi indică o doză ucigătoare.

4 Printre cei aflați la club, Pave- 
j lescu recunoaște pe cineva.

Criza se agravează și 
Pavelescu moare. Asa
sinul nr. 1 este Magda 
Pavelescu. ■

J n Cu o scara, pa- 
T / trunde prin fe

reastră la Pave
lescu asasinul nr. 2, 
înarmat cu un cuțit. E un 
delapidator demascat 
cîndva de contabil și are 
de ispășit 10 ani de în
chisoare. în vilă se as
cunde șub nume fals.

A Q — noaP' 
•JQ tea aceasta 

— continuă 
căpitanul — îl vom 
demasca pe asasi
nul nr. 2.
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cuvinte calde 
din diosig...

„Sînt un vechi și pasionat 
cititor al revistei «Flacăra» — 
își începe scrisoarea prof. 
Cornel Sfîrlea din comuna 
Diosig, raionul Oradea —• 
bucurîndu-mă orice succes al 
ei. Consider că nr. 8/1966 e 
unul din cele mai reușite, iar 
coperta este excelentă".

Aceleași cuvinte de caldă 
apreciere și despre ancheta 
„De bunăvoie și nesilit de ni
meni".

Mulțumim corespondentului 
nostru pentru tot ce gîndește 
și exprimă despre publicația 
noastră. I-am fi însă și mai 
îndatorați dacă ne-ar semnala 
și ceea ce eventual nu-i este 
pe plac în paginile „Flăcării".

în continuare tov. Sfîrlea 
ne solicită „aspecte mai deta
liate din viața unor artiști 
de cinema vestiți ca : Jean 
Gabin, Sophia Loren, Marina 
Vlady etc.". Orice cititor al 
revistei, tovarășe Sfîrlea, poate 
constata că acordăm filmu
lui atenția cuvenită. Anul tre
cut, de pildă, a apărut un 
amplu material în care Jean 
Gabin își povestea viața, iar 
în curînd vom publica și o 
copertă cu portretul acestui 
artist. De asemenea vom pre
zenta și alte vedete ale ecra
nului.

Adresa dv„ tov. Sfîrlea, va 
apărea la rubrica „Cititorii că
tre cititori" atunci cînd îi va 
veni rîndul.

muzica ușoară 
șl serialele la tv

Tov. Victor Săndulescu, în
vățător pensionar din Bălță- 
tești, reg. Bacău, ne scrie : 
„Sînt de aceeași părere cu 
cea enunțată de tov. Eugen 
Frunză în «Notiță muzicală» 
(„Flacăra" nr. 8). (E vorba 
de. un anumit soi de snobism 
care în muzica ușoara se ma
nifestă prin interpretarea cu 
predilecție a unor „șlagăre" 
importate din alte țări și 
prin imitarea stilurilor de in
terpretare ale unor vedete la 
modă — N.R.) De asemenea 
cu opiniile tov. Felicia Antip 
în articolele «Legile serialului»" 
(nr. 7 și 8). (Colaboratoarea 
noastră a criticat — și con
siderăm că pe bună dreptate 
— lipsurile cîtorva emisiuni 
seriale prezentate de televi
ziune ; critica a fost conside
rată justă de autorii unora 
dintre emisiuni, care au evitat 
să mai lase în suspensie se
riile lor — N.R.)

în aceeași scrisoare cores
pondentul nostru ne întreabă 
dacă microturismul „Doina 
500“ („Flacăra" nr. 8) va fi 
produs în serie. La aceasta 
putem să-i răspundem doar că 
el a fost construit ca unicat 
și că nu e vorba de introdu
cerea mașinii în producția in
dustrială.

unde 
sâ fie plasat 
numărul revistei î

într-o scrisoare în care-și 
spune părerea în legătură cu 
ancheta noastră „De bună
voie și nesilit de nimeni" 
(părere ce va fi luată în 
considerație în cadrul aces
tei anchete), tov. A. Daniel 
Dorin din Tg. Jiu face și o 
remarcă în legătură cu înfăți
șarea grafică a copertei. Ne
mulțumit de faptul că micul 

dreptunghi de culoare roșie 
în care e inserat numărul 
revistei intră în cadrul foto
grafiei de pe copertă, cores
pondentul nostru ne propune 
să plasăm acest dreptunghi 
sus, deasupra fotografiei, lîngă 
titlu. Consultanții noștri de 
specialitate, cu care am dis
cutat această chestiune, nu 
consideră că o asemenea re
zolvare ar fi prea fericită, de
oarece ar dăuna înfățișării ge
nerale a copertei. Cînd vom 
aduce modificări aspectului 
grafic al întregii reviste vom 
căuta o soluție nouă și pen
tru plasarea numărului. De
ocamdată însă, în actuala for
mulă, ni se pare că pierderea 
pe care o suferă fotografia e 
minimă ; alte publicații si
milare încalcă și mai mult 
spațiul ocupat de fotografiile 
copertelor. inserînd în ca
drul lor titluri ale unor ma
teriale din interiorul revistei.

cuptorul-tunel 
produce...

în nr. 7/1966 al revistei 
noastre a apărut la rubrica 
„Curier" o notă intitulată 
„Primul cuptor-tunel", în care 
se relata despre un intere
sant utilaj — unic în toată 
țara — cu care a fost do
tată întreprinderea „1 Sep
tembrie" din Satu-Mare. în 
legătură cu aceasta am pri
mit din partea întreprinderii 
sus-menționate o adresă prin 
care ni se face cunoscut ca 
utilajul respectiv a început 
să producă încă din luna 
ianuarie. Considerăm intrarea 
în producție, înainte de ter
menul fixat, a cuptorul ui-tu
nel drept un succes al co
lectivului de muncă de la 
uzina sătmăreană și-l con
semnăm ca atare.

mal multe fotografii 
de la amatori
și — dacă se poate — 
fără a fi tăiate

Tov. ing. Nicolae Negruțiu 
din Oțelu Roșu, un priceput 
fotograf amator ale cărui lu
crări au fost de mai multe 
ori reproduse în paginile noas
tre, ne trimite din nou spre 
publicare o serie de fotografii. 
Ele vor apărea într-unul din 
numerele viitoare.

O dată cu aceste fotografii 
tov. Negruțiu ne ridica însă 
și două probleme :

1) întrucît nu există — 
deocamdată, cel puțin — o 
publicație de specialitate a iu
bitorilor artei fotografice, 
„Flacăra" să acorde fotogra
fiilor sosite de la amatori mai 
mult spațiu : cel puțin o pa
gină pe săptamînă ;

2) să se găsească altă for
mulă machetatorică, astfel ca 
fotografiile ce se publică la 
rubrica „Cititorii fotografiază" 
(ca și altele din cuprinsul 
revistei) sa nu mai fie tăiate, 
întrucît prin defecțiunile ine
rente broșării colilor cele 
două părți nu se mai îmbină 
perfect.

La prima propunere trebuie 
să-i răspundem tov. Negruțiu 
că deocamdată spațiul nostru 
limitat nu ne dă posibilitatea 
să rezervăm în fiecare săpta- 
mînă cîte o pagină acestor 
fotografii dar că, uneori, cînd 
condițiile de spațiu ne vor 
permite (în raport cu conți
nutul numărului de revistă 
respectiv), vom fi mai puțin... 
zgîrciți și vom da mai multă 
atenție acestor fotografii.

în ce privește a doua pro
punere, ținem în primul rînd 
să amintim corespondentului 
nostru că toate revistele ilus
trate din lume trec cu foto
grafiile de pe o pagină pe 
cealaltă și că defecțiuni de 
„cădere" a paginilor una 
față de cealaltă sînt inerente. 
Pentru a evita însă, pe cît 
posibil, asemenea defecțiuni 
vom încerca să găsim o nouă 
formulă de machetare, căutînd 
un alt Ioc decît cel pe care îl 
ocupă acum rubrica „Cititorii 
fotografiază".

în loc de „darclee”, 
.delta''!

Revista noastră a publicat o 
anchetă intitulată „Importan
tul lucru mărunt", criticînd o 
serie de aspecte negative din 
activitatea unor sectoare ale 
deservirii populației, ale in
dustriei locale și ale UCECOM. 
Printre cazurile citate era și 
al cetățeanului Gheorghe V. 
Cîrjă din Filioara, raionul Tg. 
Neamț, care a avut mari ne
plăceri cu un radioreceptor 
„Darclee 3“ nou și pe care a 
fost nevoit să-1 dea la re
parat de cinci ori.

în legătură cu acest aspect 
critic am primit la redacție-o 
adresă din partea Uniunii re
gionale a cooperativelor meș- 
teșugărești-Bacău prin care ni 
se arată că totul a pornit de 
la greșeala UCECOM care a 
expediat la Tg. Neamț o piesă 
pentru un receptor „Delta" 
în loc de „Darclâe". Iar în 
încheiere, U.R.C.M.-Bacău ne 
scrie : „Noi am făcut cunos
cută UCECOM București a- 
ceastă eroare, cerînd să ni 
se trimită piesa comandată 
inițial. Piesa respectivă a fost 
repartizată prin reprezentanța 
uzinei «Electronica» din re
giunea Bacău, al cărei delegat 
s-a deplasat la fața locului, 
procedînd la depanarea apa
ratului de radio și predîndu-1 
posesorului în stare normală 
de funcționare".

Este bine că pînă la urmă 
tov. Gh. Cîrjă și-a văzut apa
ratul de radio pus la punct. 
Apreciem în Să drept foarte 
greoi sistemul de organizare 
al reparațiilor radioreceptoa
relor de către UCECOM, sis
tem ale cărui „roade" s-au 
văzut în cazul sus-citat...

în cîteva 
rînduri

Gabriela Andreescu, Călă
rași. Nu este necesar să ne 
trimiteți dezlegările careuri
lor de cuvinte încrucișate, în
trucît „Flacăra" nu organi
zează concursuri. Dacă vreți 
să participați la concursuri 
de jocuri distractive citiți re
vista „Rebus".

Geta Puiu, Iași. Nu vă pu
tem făgădui un colț perma
nent al modei, dar noutățile în 
acest domeniu au fost și vor 
mai fi reflectate în revistă.

Mihai Morărescu, Suceava. 
„Flacăra" a publicat și va mai 
publica traduceri din litera
tura universală contemporană, 
mai cu seamă din genul scurt 
(schița, povestirea). Pentru a 
vă apărea adresa, vă rugăm a 
indica și profesiunea dv.

Maria Dediu-Ștefănescu, 
Focșani. Mulțumim pentru 
urarea de mărțișor. Regretăm, 
dar nu vă putem furniza a- 
drese ale tinerilor din străină
tate.

cititorii 
către cititori

Următorii cititori doresc să 
corespondeze : Ligia Parepa, 
învățătoare, com. Olteni, m. 
Teleajen, reg. Ploiești : ilus
trate ; Petru Angheluș, lăcă
tuș, Hunedoara, bl. CM-1, et. 
9, ap. 92 : ilustrate ; Mihai 
Buruiană, mecanic, Brăila, str. 
Ștefan cel Mare 207 : cinema, 
sport ; Iulian Rusu, elev, Me
diaș, str. Tăbăcarilor 18 : tea
tru, filozofie , literatură, ilus
trate ; Florin Florescu, dese
nator tehnic, București, rn. 
23 August, bd. Marelui Stadion 
2, bl. 1, sc. A, ap. 6 : ilus
trate, teme diverse : Constan
tin Voicu, pilot, București, rn. 
23 August, str. Dr. Russel 
12 : ilustrate, teme diverse ; 
Gică Nelu, mecanic S.M.T.- 
Șimian, m. Tr. Severin :• teme 
diverse, ilustrate ; Klara Bats, 
elevă, Lupeni, str. Vulcanului 
28 : teme diverse, ilustrate.

&



familia lui troian

expun 
meșterii 
fotografi

Reproducem cîteva fo- 
jgrafii premiate la prima 
<poziție-concurs pe țară 
fotografilor din coope- 

itivele meșteșugărești 
rganizată de UCECOM 
t București, în sala Aso- 
ației artiștilor fotografi.

„Doresc să cunosc cîteva date de
spre membrii familiei împăratului 
Traian".

Ion 309* Sfîntu Gheorghe

Răspunde prof. univ. RADU VULPE, 
doctor-docent în științe.

Ctitorul romanității poporului român 
a fost primul împărat roman care nu 
provenea din Roma, ci dintr-o pro
vincie a imperiului. Marcus Ulpius 
Traianus s-a născut la 18 septembrie, 
anul 53 (cifra acestui an nu e si
gura), în municipiul roman Italica din 
provincia Baetica (Andaluzia) în Spa
nia de azi. Nu era de origine ibe
rică, cum se spune uneori, ci roman. 
Familia aristocratică Ulpia, căreia îi 
aparținea, descindea din unul dintre 
acei cetățeni romani veterani și in
valizi de război cu care Scipio Afri
canul, în timpul celui de-al doilea 
război punic, la anul 105 î.e.n., in- 
temeiase orașul Italica pentru a con
solida dominația romană în Peninsula 
Iberică.

Tatăl lui Traian, purtînd tot nu
mele de Marcus Ulpius Traianus, a 
venit la Roma sub împăratul Nero și, 
grație capacității sale, a îndeplinit 
înalte slujbe, devenind și consul în 
anul 69. Nu se știe nimic despre 
marna lui Traian.

Traian era în vîrstă de 44 de ani 
cînd batrînui împărat Nerva, care 
n-avea copii, l-a înfiat pentru a-I 
putea lăsa urmaș? la tron. în acest 
gest de adopțiune n-a jucat rol 
decît interesul politic al statului, a 
cărui conducere era trecută astfel 
celui mai destoinic cetățean. Alt
minteri între Traian și părintele său 
adoptiv nu exista nici o legătura mai 
vecne de familie.

Soția împăratului Traian a fost Plo
tina, fiica unui senator, Lucius Pom-

insula trestiei dulci...

I Premiul I la tema „Din 
' realizările patriei" — 

„Construcții" de Dionisie 
Szabo de la cooperativa 
„Deservirea" din Cluj.

Premiul I la tema • „Por
tret" — „Cap de expre
sie" de Emil Zavazal de 
la cooperativa „Viitorul" 
din Făgăraș.

I Premiul II la tema „Por
tret" — „Stewardesă" de 
Liana Grill de la coope
rativa „Fotografia" din 
București.

Premiul III la tema 
„Realizări" — „Scară de 
marmură" de Eugeniu 
Stătescu de la coopera
tiva „Fotografia" din 
București.

„M-ar interesa scurt istoria si 
situația actuală din insula Martinica",

Cornel MIHAESCU, Craiova

Răspunde GHEORGHE DORU, re
dactor la Editura științifică.

Situată în grupul Antilelor Mici, 
insula Martinica are o suprafață de 
numai 1102 . km2. Populația se ri
dică în prezent la aproape 300 000 
locuitori. Capitala, Fort-de-France, 
numără circa 85 000 de oameni.

Relieful insulei, îndeosebi în ju
mătatea de nord-vest, este muntos. 
In această parte se ridică Muntele 
Pelee, un vulcan activ a cănii erupție 
în anul 1902 a cauzat moartea a 
aproape 30 000 de persoane și distru
gerea celui mai important centru de 
atunci —• orașul Saint-Pierre.

Clima este tropicală, bogată în pre
cipitații. Adeseori, uragane pustiitoare 
se năpustesc asupra insulei, nimicind 
tot ce întâlnesc în cale, provocînd 
mari pagube materiale și victime 
omenești.

Descoperită în anul 1502 de 
Cristofor Columb, insula nu a fost 
colonizată de către spanioli, care 
au dat înapoi în fața împotrivirii 
dîrze a populației indiene băștinașe. 
Francezii au fost aceia care au trans- 
formaț-b în colonie în 1635.

După exterminarea populației in
diene, coloniștii europeni, care între 
timp s-au consacrat cultivării trestiei 
de zahăr, au adus din Africa un 
mare număr de sclavi pentru mun
cile de pe plantații. într-un răstimp 
de numai 25 de ani (1675-1700), fiind 
aduși peste 60 000 de negri, populația 
de origine africană devine preponde
rentă pe insulă. în 1848 numărul al
bilor nu trecea de 10 000, în timp ce 
negrii erau peste 100 000. 

peius. Istoria o laudă pentru atitu
dinea ei moderată și înțeleaptă, pen
tru tactul de a se fi situat cît mai 
mult în umbra soțului său. Cu multă 
greutate a fost convinsă să pri
mească titlul imperial de Augusta, 
care i-a fost acordat în anul 105. 
După moartea sa (anul 129) a fost 
cinstită cu titlul de Diva.

Traian n-a avut frați, ci numai o 
soră, Marciana, care, rămasă văduvă 
după soțul ei Caius Matidius Patrui- 
nus, a murit în anul 114, cu cîțiva 
ani înaintea fratelui său. A primit 
și ea titlul de Augusta. Același titlu 
imperial i s-a dat fiicei sale, Matidia, 
care s-a căsătorit foarte tînăra cu 
Lucius Vibius Sabinus și a avut doua 
fiice : pe Sabina și pe Matidia ,,cea 
tînăra". Sabina a devenit soția lui 
Adrian (sau Hadrian), viitorul îm
părat, la curtea căruia și sora ei, 
Matidia, s-a bucurat de cele mai 
înalte onoruri.

Fiind lipsit de copii, Traian, sfă
tuit de soția sa Plotina, a recurs, pe 
patul de moarte, la același mijloc de 
testare a tronului de care beneficiase 
el însuși, înfiind și el pe unul din 
cei mai capabili generali, pe Adrian, 
care atunci avea vîrsta de 41 de ani. 
Născut la anul 76, tot la Italica, din 
familia Aelia, Adrian era nepotul 
Ulpiei, sora lui Marcus Ulpius Tra- 
ianus-tatăl, fiind astfel nepot de văr 
al lui Traian. Pe de altă parte, soția 
lui Adrian, Sabina, era și ea ne
poată a lui Traian, ca nepoată directă 
a Marcianei, sora acestuia.

Traian a murit la Selinunt, în Ci
licia, imediat după victoria sa în 
războiul pârtie, doborît de vîrstă și 
de boală, la 8 august 117, avînd 
lîngă el pe devotata sa soție Plotina 
și pe nepoata sa Matidia, fiica Mar
cianei.

în mai multe rînduri atacată și 
chiar ocupată temporar de către en
glezi, insula devine definitiv pose
siune colonială a Franței prm Tra
tatul de la Paris din 1848.

în cursul secolului al XIX~lea, plan
tatorii renunță la cultivarea cafelei 
și indigoului pentru a se ocupa în 
primul rînd de aceea a trestiei de 
zahăr care domină întreaga economie 
a insulei, ocupînd cea mai mare 
parte a pămîntului cultivat. Trestia 
de zahăr este cultivată pe mari 
domenii care aparțin unui număr 
restrîns de moșieri. Din datele ofi
ciale franceze reiese că circa 2 000 de 
proprietari stăpânesc 75 la sută din 
pământurile cultivabile și aproape 
toate întreprinderile industriale de pe 
insulă. Acestea din urmă sînt repre
zentate de 12 fabrici de zahăr. 28 de 
distilerii de rom. 5 fabrici de sucuri 
de fructe și 8 de conserve de ananas.

Strînsa dependență economică a 
insulei față de metropolă reiese și 
din orientarea importului și exportu
lui. Aproape 80 la sută din mărfurile 
importate provin din Franța, iar 93 la 
sută din produsele exportate (zahăr, 
banane, rom, cafea) iau tot drumul 
metropolei.

în 1946 statutul juridic al insulei a 
fost transformat : Martinica a în
cetat, din punct de vedere legal-ad- 
ministrativ, să mai fie colonie a 
Franței, devenind un departament 
al acesteia.

în perioada anilor 1959-1961 insula 
a fost cuprinsă de un puternic val 
de greve, zdrobite în cele din urmă 
de către autorități, prin măsuri deose
bit de dure. în condiții vitrege, 
populația din Martinica luptă pentru 
drepturi economice reale, în cadrul 
unei dezvoltări democratice, progre
siste a insulei.

pe scurt
I. Bistriceanu, Petrila. 1) Ne este 

imposibil să vă dăm lămuriri cu 
privire la problemele altei reviste ; 
adresați-vă direct redacției respective. 
2) Editura muzicală a Uniunii com
pozitorilor este cea care editează 
partituri — inclusiv partiturile melo
diilor de muzică ușoară. Adresa edi
turi este : București, str. 13 Decem
brie 4, bl. 18 B. Vă puteți procura 
asemenea partituri — dacă nu există 
la librăriile din orașul dv. — la uni
tățile din Deva sau prin Centrul re
gional de difuzare a cărții.

Leon Nicola, Stația C.F.R. Lo
tru, reg. Argeș. 1) Despre „cele 
7 minuni* am scris de prea multe 
ori. Vă recomandăm și dv. lucrarea 
„Șapte monumente ale arhitecturii an
tice'* de G. Chițulescu și T. Chitu- 
lescu (Editura tehnică). 2) Mulțumim 
pentru bunele aprecieri. 3) Desigur 
că felul în care sînt realizate uneori 
reclamele pe care le publicam este 
susceptibil de a fi criticat. Ne vom 
strădui să avem reclame care să con
tribuie la un aspect grafic cît mai 
plăcut al revistei noastre și să folo
sească cititorului atît prin informarea 
pe care ele o conțin, cît și prin ni
velul artistic al realizării.

Friedrich Orlando Simonis, Lu- 
peni. în primul rînd vă mulțumim 
pentru aprecieri. La întrebările ce ni 
le puneți vă răspundem : 1) Evident 
că Richard Sorge a existat realmente. 
Atît volumul recent apărut în Editura 
politica (sub titlul „Misiunea spe
cială Berlin-Tokio"), cît și filmul 
„Cine ești dumneata, domnule 
Sorge ?“, pe care probabil că l-ați 
vizionat, redau episoade reale din 
viața lui. 2) Adresați-vă direct Radio- 
televiziunii, care vă va da răspun
surile cuvenite.

Tudorel Chiriță, Albești, m. Vas
lui. Cursuri de stenografie se pre
dau^ la Gnipul școlar al Ministerului 
învățământului, București, bd. Lacul 
Tei 63, m. 1 Mai. Scrieți pe această 
adresă și veți primi toate lămuririle 
pe care Ie doriți.

V. SILVIAN

săriturile cu schiuri
„La săriturile cu schiuri se înre

gistrează recorduri mondiale ?“

David MAGHIAR, Timișoara

Răspunde VICTOR BĂNCIULESCU, 
ziarist sportiv.

Săriturile cu schiuri oferă — 
după cum v-ați putut convinge de 
atîtea' ori la televizor — un spectacol 
fascinant. Zborul planat al săritorului 
pe deasupra trambulinei albe ne dă 
fiori și satisfacții pe care nu Ie ega
lează decît admirația pentru îndrăz
neala și stăpînirea de sine a schioru
lui. Recorduri absolute în această dis
ciplină sportivă sînt greu de sta
bilit pentru că performanțele sărito
rilor depind în mare măsură de pro
filul trambulinei. Normal ar fi ca 
fiecare trambulină să aibă recordul 
ei propriu. Statisticienii înregistrează 
totuși rezultatele în general, igno- 
rind lungimea pistei de elan și gradul 
ei de înclinare, cu intenția de a ur
mări oricum progresia recordului ab
solut. Sarcina lor este ușurată în 
ultima vreme de faptul că două tram
buline bavareze permit, prin con
strucția lor (la Oberstdorf panta ma
ximală este înclinată la 41,5°), obți
nerea unor rezultate fără rival.

Primul record consemnat în istoria 
săritorilor cu schiuri măsoară 23 m 
și a fost realizat de norvegianul 
Hemmesțveit în 1879. La răscrucea 
veacurilor recordul a progresat puțin, 
ajungînd la 35,50 m. între cele două 
războaie ameliorarea stilului de sări
tură și perfecționarea trambulinelor au 
dus la o progresie uluitoare : în 1920 
— 65 m, în 1924 — 70 m, în 1931 — 
81 m, în 1933 — 87 m, performan
țele acestea fiind realizate aproape 
în exclusivitate de norvegieni. Tram
bulina care a îngăduit însă depășirea 
graniței celor 100 m a fost cea de la 
Plaaica (Iugoslavia), de pe care 
austriacul Josef Bradl se lansează, în 
1936, la 101,5 m. în ultimul deceniu 
faima săritorilor cu schiuri le s-a 
mutat la Oberstdorf și Mitterndorf, 
unde cei mai buni dintre cei buni 
au sărit : 145 m — Peter Lesser 
(R.D.G.), 144 m — Nilo Zandanel 
(Italia), 142 m — Josef Motejlek 
(Cehoslovacia), 141 m — Jose Slibar 
(Iugoslavia) și Kiel Sjoeberg (Suedia).

Este interesant de adăugat că, deși 
nu există o probă feminină în această 
specialitate, se cunoaște totuși re
cordul stabilit în 1933 de norvegiana 
Kolstad și care măsoară 60 m.

lO
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ORIZONTAL : 1) Bloc de 
piatră — Varietate de cuarț 
de culoare violetă. 2) Gen 
de pavaj făcut din piatră mă
runtă și gudron — Piatră... 
poroasă și ușoară. 3) Piatră 
semiprețioasă diferit colorată 
— Grăunte de granit, gresie, 
gnais — Posed. 4) Literă gre
cească — Munți în care se 
află vîrful Pietrosul — Pia
tră... după bărbierit (pi.). 5) 
A întări o galerie într-o mină 
sau un abataj dintr-o carieră 
— Dînsa — Frecvent. 6) Re- 
§ele junglei (pl.) — Gheorghe 

amfirescu — Podoabă une
ori ornată cu pietre scumpe. 
7) Depozite naturale de pia
tră, pietriș, nisip sau mar
mură — 24 pe zi. 8) Unitate 
de greutate pentru pietre 
scumpe — Masivul cu Pie
trele Doamnei. 9) Cerneala

de desen — Clar — Din Si
lurian ! 10) Piatra..., cabană 
turistică în Munții Hășmaș — 
Ține de drumuri și șosele 
(fem.). 11) Cetatea de foc — 
Prost (reg.) — Dînsul. 12) 
Raion în regiunea București 
— Prefix pentru albine — 
Piatra... din Bucegi. 13) Din 
sidef ! — Piatra... de pe cal- 
darîm — Aurora la vechii 
greci. 14) Ține discursuri — 

ioxid de siliciu natural. 15) 
A săpa la suprafața locurilor 
cultivate — Nume de cățel 
— Tei ! 16) La Tomis I — 
Minereu de fier cristalizat sau 
amorf. 17) înlesnire de plată 
— Contribuie Ia eroziunea 
treptată a vîrfurilor stîncoase 
— Văzduh. 18) Element arhi
tectural, uneori cioplit în pia
tră — Piatră de ascuțit. 19) 
Pană — Celenterate caracteri-

dezlegarea jocului .apă", 
apărut în nr. trecut
ORIZONTAL : 1) SCRIBI 

— SPALAT. 2) TRAULERE 
— PICA. 3) RIU — E — 
OCEAN - L. 4) ON - 
CUCU — STIMA. 5) PIUA - 
RADIO — AZ. 6) I — INIE 
— APAR — U. 7) TATA - 
TAU — SĂDI. 8) OCALE - 
PLOAIE. 9) RU — ESTUAI 
— DAR. 10) IAZ — TENTA 
CULE. 11) ROMA — TINAS 
— G. 12) SELECTA — IRI 
GA. 13) ALA — ARMATA 
— OT. 14) DE — IDEE - 
ASANA. 15) O — MREANJ 
— IMI. 16) VIIA — STRA - 
ETE. 17) EZE — SC — IVAI 
— R. 18) AVIDE — APA 
TICE. 19) NO — ÎNOTA - 
UZAT. 20) URAGANE - 
CRAPI.

Cooperativa
„ELECTROMETALICA" PLOIEȘTI

»tr. Romană2 nr. 46. telefon 14429 șl 15374

executa și livrează la ce
rere întreprinderilor, coo
perativelor și instituțiilor:
■ CRICURI HIDRAULICE DE 3 $1 7 TONE 

PENTRU STATUIE DE ÎNTREȚINERE AUTO;
■ MACARALE HIDRAULICE PENTRU RIDICAT 

MOTOARE DE PE ȘASIU;
■ CĂRUCIOARE DE LUCRU SUB AUTOVE

HICULE;
■ POMPE PENTRU VALVOLINĂ;
■ CRICURI HIDRAULICE CROCODIL;
■ APARATE DE PULVERIZAT LACURI Șl VOP

SELE ;
■ APARATE DE ZVÎNTAT APA DE PE MÎINI;
■ RAMPE PENTRU SPĂLAT AUTOVEHICULE.



cinema

■ Evenimentul cinematografic de 
seamă al acestei săptămîni rămîne 
filmul românesc Răscoala, reali
zat de regizorul Mircea Mureșan 
și scriitorul Petre Sălcudeanu (în 
calitate de scenarist) după romanul 
lui Liviu Rebreanu. Creație vigu
roasă, desfășurată pe planuri am
ple, după o construcție ce ur
mează cu consecvență artistică 
legile filmului șl nu ale romanu
lui, „Răscoala" aduce pe ecran 
momente și tipuri memorabile ale 
cumplitei încleștări sociale de la 
1907. Dintre ceilalți realizatori, 
amintim colaborarea talentatului 
operator Nicu Stan și inter pre- 
tarile actorilor : Ilarion Ciobanu, 
Matei Alexandru, Nicolae Secă- 
reanu, Gheorghe Cozorici, Colea 
Răutu, Val Săndulescu, Ana Fe
licia Chiriță.

n Fifi înaripatul. Reî.ntîlnire cu 
regizorul francez Albert La- 
naorisse (Balonul roșu) în aburii 
icestei fantezii comice bine strînse 
le cele mai multe ori în limitele 
mui gust ales, subțiate pe alocuri 
ie dragul hazului cu orice preț. 
Filmul ne prilejuiește cunoștința 
ni unul din cei mai înzestrați 
ineri actori de comedie ai ecra
nului francez : năzdrăvanul, în- 
luioșătorul, inteligentul Philippe 
\vron.

Philippe Avron.

« Arșița. Nimic deosebit în 
seastă povestire cinematografică 
espre devotament și solidaritate 
mană. Autor : regizorul bulgar 
ako Neskia. Interpreți : Plamen 
lacov, Kiamil Kutșukov, Dora 
toeva.

■ Barcagiul. în lipsa unor co- 
iedii care să ne cutremure de 
s, ne mulțumim cu glume mai' 
iodeste cum este această produc- 
e a studiourilor engleze realizată 
a Duncan Wood. Din distribu- 
e : Harry H. Corbett, Hugh 
riffith, Iulia Foster.

» Nu pierdeți prilejul de a ve- 
sa la timpul său documentarul 
gizorului Mihai lacob, Politețe ?, 
sntru ironia lui înțeleaptă și în- 
untată, pentru fermitatea cu care 
îzvăluie unele abateri de la 
armele noastre etice. După 
Casa noastră ca o floare" (Al. 
oiangiu) și „A cui e vina ?“ 
lorica Holban) Studioul „Al. 
thia‘* înscrie incontestabil un nou 
icces în genul filmului cu tema- 
că socială.

■ Consemnăm prezența pe ecra- 
de noastre a cîtorva creații reali- 
ite de tineri actori de ale că- 
n nume am auzit sau vom mai 
izi : Pola Raksa (Beata), Anne- 
itrin Biirger (Vanina Vanini), 
lain Delon (A fost cindva hoț), 
rystyna Konarska, Jerzy Kozak 
ânguînul).

cartea

■ O bună carte românească de
spre Dante, scrisă de un specialist 
cu autoritate verificată și cu un 
dar remarcabil al expresiei critice 
și evocatoare. Este vorba de volu
mul lui Al. Bălăci — Dante — 
apărut recent în colecția „Oameni 
de seamă" a Editurii tineretului. 
Pregătită prin studiile, articolele și 
comunicările de pînă acum (unele 
rostite în cadrul unor manifestări 
cu caracter internațional), cartea 
marchează totodată un bilanț și un 
moment în asimilarea lui Dante 
la noi.

■ Două volume de Scrieri ale 
lui C. Bacalbașa publică Editura 
pentru literatură în îngrijirea lui 
Virgiliu Ene.

■ Veronica Porumbacu e din 
nou prezentă în librării cu un vo
lum. Sînt versurile reunite sub ti
tlul întoarcerea din Cytera (Editura 
tineretului), cumulînd darurile din- 
totdeauna ale poetei luminate însă 
nu o dată în nuanțe mai noi.

■ Nu sînt lipsite de interes 
Amintirile unui soldat de N. Cam- 
brea, apărute la Editura pentru 
literatură, ba în cîteva puncte 
cu totul remarcabile.

■ După Cercul deschis al lui 
Barbu Cioculescu (poet demn de 
atenție dacă nu prin toate măcar 
prin cele mai multe dintre pie
sele volumului său), un alt volum 
de versuri, unele remarcabile, cu 
obsesia rotundului înscrisă în 
titlu : Cercul de aur de Iv. Mar- 
tinovici (alt poet, Dan Deșliu, 
își intitulase nu prea demult un 
volum Cercuri de copaci),

■ Ana Maria Muzicescu sem
nează în colecția Mici îndreptare 
de monumente istorice a Editurii 
„Meridiane" textul unui bun ghid 
al mănăstirii Sucevița.

■ Stațiunile balneoclimaterice 
Vatra Domei și Slănic Moldova 
au acum, prin grija Editurii „Me
ridiane", un ghid neîndoielnic 
folositor. Text : Virgil Bulmeza. 
Fotografii de H. Loffler, I. Petcu 
și V. Giurgeanu.

disc

■ Două orchestre și-o Măriucă... 
(Matache). Sub baghetele lui 
Ionel Budișteanu și Nicu Stă- 
nescu, orchestrele și solista ne 
plimbă pe plaiurile muzicale ale 
Olteniei și ale Muscelului. „In- 
tru-n luncă, tai nuiele" este un 
giuvaer de folclor. Ascultați-1 ! 
(EPC-654.)

■ Ciocîrlia la Paris, Bruxelles, 
Copenhaga, Viena, Budapesta, 
Varșovia, Pekin, Moscova, New 
York... și la Electrecord (Bucu
rești). 30 centimetri diametru, 
șaptesprezece cîntece pentru casa 
fiecăruia (EPE-0219). Un spectacol 
care a cutreierăt și a cucerit lu
mea, ca o veritabilă antologie a 
artei muzicale populare românești, 
în sumarul său : „Ciocîrlia", 
„Sîrba din căruță", „Crăițele", 
„Cine-a făcut cîntecul", „Hora 
gorjenească". Sub bagheta lui Vic
tor Predescu, naiul, țambalul, tara
gotul, cavalul și lăuta îngînă do
rul și dragostea, fac să duduie 
jocul și optimismul horelor, sîr- 
belor și tuturor jocurilor româ
nești.

televiziune muzica

Duminică 20 martie. O emisiune 
surpriză, misterios intitulată „Stu
dioul A". Surprizele încep chiar 
cu lista celor ce-și dau concursul: 
Tudor Mușatescu, Mircea Crișan, 
Nicolae Sucitulescu, Baruțu Ar- 
ghezi, Dorin Dron,. Matty As
lan, Ion Lavric, Dumitru Tănă- 
sescu, Ștefan lacob, Florentina 
Mosora, Crina Țuțuianu, Cristian 
Țopescu, Emeric Irșai, Sebastian 
Bonifaciu, Radu Cosașu, Antoaneta 
Tănăsescu ș.a.m.d. Apoi : Marina 
Voica, Constantin Drăghici, Ni- 
cușor Predescu, Bebe Prisada, 
Edmond Deda, Gaston Ursu. Mis
ter, mister, dar prea miroase a... 
fotbal (deși nu numai) (13.00) 
s îi reascultăm cu multă plăcere 
pe soliștii de muzică populară pre- 
miați la concursurile „Dialog la 
distanță" (19.15) k Fragmente din 
spectacolul „Omul zăpezilor" în- 
tr-o transmisiune de la Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase". Publi
cul știa mai de multă vreme că 
spectacolul acesta e slab. De ce 
era nevoie de argumente în plus ? 
(20.30) ■ Gene Kelly (vi-1 amintiți, 
firește, din „Cîntînd în ploaie") 
cîntă și dansează într-o peliculă 
prezentată telespectatorilor (21.02).

Marți 22 martie. Noul serial 
„Omul invizibil" (20.00) » Spicuim 
din emisiunea săptămînală de 
știință : „Ce se știe despre ere
ditate ?“ „Ce este zoogeografia ?" 
(21.00) v Un film maghiar: „Păcat 
de benzină". Bun film (21.45).

Slmona Bondoc.

Miercuri 23 martie. O promiță
toare transmisie de la Leningrad : 
baletul „Legenda dragostei" (18.00) 
■ Teatrul realist-critic englez (în 
ciclul, cam neglijat, „Istoria tea
trului"). Două exemplificări : 
„Candida" și „Doctorul în dilemă" 
de G. B. Shaw, cu : Simona Bon
doc, Leopoldina Bălănuță, Florin 
Scărlătescu, Septimiu Sever, Florin 
Vasiliu, Marcel Enescu și alții.

Joi 24 martie. Cinefilii amatori 
de la clubul din orașul Oțelu 
Roșu (revista noastră s-a mai 
ocupat de frumoasa lor activitate) 
în fața telespectatorilor (20.00) ■ 
Maria Butaciu-Dragu, Polina Ma- 
noilă, Dumitru Ilinescu și alții în
tr-o emisiune de cîntece de dra
goste și jocuri populare românești 
(20.20) » Emisiune de versuri din 
creația lui Rabindranath Tagore 
(20.45) w Film în premieră pe 
țară : „O nevasta pentru tata", 
comedie, producție R.F.G.

Vineri 25 martie. La rubrica 
„Atlas folcloric" vom viziona cîteva 
manifestări de artă populară din 
Valea Trotușului și Valea Bistriței 
(21.15) w Cu „TeleglQb" în de
plasare în Japonia (22.15).

Simbătă 26 martie. încă o trans
misie de la Teatrul de estradă și 
tot de la un spectacol slăbuț : 
„Revista dragostei" (21.00) e Mi
cul concert de muzică ușoară de 
sîmbătă cu : Enrico Fanciotti, 
Puica Igiroșanu, Pompilia Stoian, 
Gabriel Gheorghiu, Sergiu Cioiu 
și Alex. Culescu (21.35) a Pro
gramul săptămânii se ‘încheie spec
taculos cu : „Sfîntul" (22.10).

teatru
■ Decanul de vîrstă al drama

turgilor români, Mihail Sorbul, a 
fost sărbătorit într-un cadru fes
tiv la Casa scriitorilor unde, 
printre alții, i-au adus omagiul 
lor academicienii Victor Eftimiu 
și Zaharia Stancu. Reamintim că 
Patima roșie, în interpretarea Tea
trului Național din București, se 
află într-un lung turneu prin țară. 
De această dată titulara rolului 
Tofanei este Ileana Stana Ionescu, 
transferată pe prima noastră scenă 
de la Teațrul din Piatra-Neamț.

Mihail Sorbul.

■ Ne bucură să semnalăm în
viorarea activității creatoare pe 
scena Teatrului de stat din Turda.. 
Ultimele spectacole vădesc un su
flu nou în alcătuirea repertoriului 
Și calitatea spectacolelor. Concret : 
premiera recentă a piesei Hagi 
Tudose de Delavrancea. Realiza
tor — maestrul emerit al artei Val 
Mugur, care a închegat un spec
tacol armonios. Protagonist : Con
stantin Miron (autor al unei re
marcabile compoziții). Scenografia, 
în nota spectacolului : Elena 
Forțu.

■ A doua tinerețe a textelor 
dramatice. E vorba de doua piese 
ale unor cunoscuți dramaturgi 
contemporani : Vis de secătură, 
de Mircea Ștefănescu, care a re
văzut lumina rampei la Teatrul de 
stat din Bîrlad în regia lui Ion 
Petrovici, și Sosesc diseară, piesă 
de tinerețe a lui Tudor Mușatescu, 
prezentată la Teatrul de stat din 
Piatra-Neamț în regia îui Gabriel 
Negru.

■ Cazul Oppenheimer. O dez
batere de idei, o confruntare de 
opinii despre responsabilitatea 
omului de știință în fața vieții și 
timpului său, transcrisă scenic de 
dramaturgul german Heinar Kipp- 
hardt sub forma unui pasionant 
text dramatic. Regizorul Cornel 
Todea (a cărui activitate e deose
bit de laborioasă în această sta
giune) a transcris textul într-un 
spectacol simplu, lapidar, cu un 
patetism reținut. Caracterul de 
dezbatere al piesei a fost sub
liniat prin construcția specială a 
scenei care acoperă primele rîn- 
duri de scaune — alăturînd mai 
strîns de public acțiunea de pe 
scenă. în rolul lui Oppenheimer 
— Fory Etterle, cu scene emo
ționant dramatice, minus o oare
care notă de livresc și afectare. 
Bune compoziții : George Mă- 
rutză, Emmerich Schaffer și mai 
ales Gh. Ghițulescu. Autorul unui 
decor strict funcțional : arh. Dan 
Jitianu. Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" (sala Studio).

■ Premieră pe țară la Iași. 
Poate cea mai consistentă, cea 
mai complexă și mai filozo
fică dintre piesele lui Anouilh : 
Becket. Eroii principali : regele 
Henric și arhiepiscopul Becket. 
Ideea piesei : triumful uma
nismului, al â rațiunii, asupra 
rigorilor dogmatice medievale, în 
replici seînteietoare prin vervă și 
dramatism. Regia spectacolului 
aparține regizoarei Sorana Co- 
roamă, care a împlinit cu 
artă arhitectura scenică a tex
tului, redînd sensurile lui lă
untrice, filozofice. Teofil Vîlcu 
(regele) și Ion Ionescu (Becket) 
realizează bune creații actoricești. 
Alți interpreți : St. Dăncinescu, 
N. Veniaș, George Popovici, 
C. Dinule’scu. Decorurile Hristo- 
feniei Cazacu și-au adus o plas
tică contribuție.

■ Un teatru popular remarcabil 
prin activitatea sa constantă, com
plexă, entuziastă este cel din Me
diaș. Telespectatorii au putut vi
ziona nu demult Hangița de 
Goldoni jucată de amatori me- 
dieșeni. Recent, trupa — compusă 
din muncitori, medici, funcționari 
— s-a achitat cu succes de o 
dificilă sarcină artistică : Act ve- 
nețian de Camil Petrescu. Colabo
rator ca regie și scenografie, acto
rul bucureștean C. Codrescu.

■ Numai în turneu ? Aflăm din 
presă despre un lung turneu în
treprins prin țară de un colectiv 
al Teatrului „C. Nottara" cu come
dioara americană Absența unui 
violoncel de Ira Wallach. Ar fi 
fost poate interesant ca și publi
cul și cronicarii din Capitală să 
vizioneze acest spectacol plecat 
în peste 40 de orașe...

■ Violoncelista franceză Reine 
Flachot ne propune o primă audi
ție în țara noastră a unei lucrări 
importante pentru acest înzestrat 
instrument în posibilități muzicale 
și atît de sărac în literatura con
certantă : Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Arthur 
Honegger. Emanoil Elenescu, la 
pupitrul Orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, și-a construit pro
gramul cu „Priveliștile moldove
nești" de Mihail Joia și Simfonia 
a IV-a în si bemol major de 
Beethoven (24 III, Studioul de 
concerte al Radio tele viziunii).

• Zivojin Zdravkovic, dirijor din 
R.S.F. Iugoslavia, și Deneș Kovâcs, 
violonist din R.P. Ungară, de
țin afișul Filarmonicii „George 
Enescu" pentru obișnuitele con
certe de sîmbătă și duminică. în 
program : Schubert, Mozart, Mu- 
sorgski-Ravei.

■ în recitalul său de miercuri 
23 martie (sala mică a Palatului), 
tînărul violonist Daniel Podlovski 
are în program două piese de 
rezistență : „Ciaconna" de Vitali 
și Suita a II-a în si minor pen
tru vioară solo de Bach, precum 
și cîteva lucrări Se exuberanță ro
mantică și virtuozitate: „Sonatina" 
de Schubert, „Poloneza" de Wie- 
niawsky, „Dansurile românești" 
de Bartok și „Romanța andaluză" 
de Sarasate. Recitalul se va des
fășura cu participarea pianistei 
Victoria Ștefănescu.

• Constituit în anii trecuți, deci 
relativ recent pentru o formație 
de cameră, cvartetul Muzica ur
mărește să se afirme ca o con
stantă a activității de concert și 
prin această interesantă și teme
rară seară de „Cvartete de Beetho
ven", pe care ne-o oferă vineri 
25 martie, în sala mică a Pala
tului. (Cvartetele în fa minor, 
op. 95, do minor, op. 18, nr. 4, 
fa major, op. 59, nr. 1 — „Ra
zumovsky") .

Emanoil Elenescu.

plastică

B Galeriile din Calea Victoriei : 
Vasilescu Popa Gheorghe, pictură. 
De mult n-am văzut peisaje pic
tate cu atfta credință în frumu
sețea exterioară a lumii I Cele 
două peisaje moldovene „Dealuri 
cu căpițe", cele doua „Ierni", 
„Mogoșoaia", sînt definitiv cris
talizate într-o operă ingenuă. Re
alist infantil care amestecă lucrul 
obiectiv cu răsunetul lui în fan
tezie, organizînd imaginea după 
logica unui sentiment al adevă
rului. „Perspectiva etajată" acordă 
tuturor planurilor aceeași dimen
siune întrucît au aceeași valoare 
emoțională ; căci ceea ce nu 
avea această valoare a fost 
dinainte respins printr-o se
lecție intuitivă. Această inocență 
produce — mai ales cînd e ex
primată într-o stilizare și o cro
matică naivă — un peisaj-icoană, 
vibrînd de curată îneîntare co
pilărească. Bine era ca expoziția 
să nu prezinte și aspectul rutinier, 
de lucru făcut în. pauzele inspira
ției, cum pare a fi acel „Copil 
în peisaj" manierist.

k A apărut în librării (ar fi mai 
corect : a și dispărut din librării) 
un volum cu -fragmente din Jur
nalul lui Pallady. Notatii esențiale 
ale unui lucid necruțător, auster 
și nobil, aceste pagini ne oferă 
în conținut, în comentariu și în 
ton un autoportret sever care con
firmă literar autoportretele sale 
pictate și desenate, înfățișîndu-1 
pe asceticul gînditor al picturii 
românești.



cele mal frumoase picturi

La Tokio (in fotografie) ca ți în alte orațe japoneze au avut loc mari 
demonstratii în cadrul „ofensivei de primăvară" inițiate de Con* 
siliul General al Sindicatelor ți de conducerile celorlalte sindicate 
japoneze. Manifestațiile s-au desfășurat sub semnul luptei pentru 
apărarea drepturilor oamenilor muncii, împotriva creșterii prețu
rilor, pentru libertăți democratice în țară, ca ți împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam.

ford spaniolul

Concentrarea întreprinderilor și naș
terea de supergiganți este, se pare, o 
caracteristică nu numai a țărilor dezvol
tate vest-europene. Iată, de pildă, cazul 
spaniolului Eduardo Bareiros — a cărui 
ascensiune în lumea oamenilor de afaceri 
este considerată ca una dintre cele mai 
spectaculoase din ultimele trei decenii — 
și care, la 46 de ani, a căpătat faima 
de „Henry Ford spaniolul". El contro
lează 23 de întreprinderi, avînd o 
importantă participare la alte zece socie
tăți anexe. în imperiul lui Bareiros 
lucrează 57 000 de salariați, iar uzinele 
sale produc anual 24 000 de automobile 
„Dodge Dart“, 68 000 de „SimcaMOOO 
și 6 000 de autocamioane.

Ambițiile sale însă nu se opresc la 
treapta pe care o ocupă acum și anume 
pe locul șase în industria vest-europeană. 
Bareiros duce tratative pentru a cumpăra 
uzinele de autocamioane PEGASO (6 000 
de unități pe an), firma SEAT (care a 
produs anul trecut 180 000 de automo
bile) etc.

Cariera lui ,,Ford spaniolul" nu poate 
fi despărțită de activitatea Falangei. La 
sfîrșitul celui de-al doilea război mon
dial, Eduardo Bareiros, după ce a încer
cat fără noroc să-și deschidă un atelier 
de reparat motoare, pune bazele unei 
întreprinderi de construcții la Orense. 
Apoi, după un număr de ani, se mută 
la Madrid, unde, în apropiere de Villa- 
verde, într-o magazie veche, începe să

din istoria tablourilor

Săptămînalul ilustrat Paris Match a 
cerut unui număr de zece experți renu- 
miți și amatori de pictură să întoc
mească fiecare o listă de zece tablouri 
pe care ar dori să le posede. Din pricina 
deosebirilor de gusturi și a imensității 
domeniului de alegere listele primite 
ca răspuns sînt total diferite. Și totuși 

transforme motoare vechi cu explozie 
în motoare diesel și, datorită legăturilor 
stabilite cu potentații regimului, lan
sează în 1954, pe piața spaniolă, auto
camioanele Bareiros-Diesel de cinci și 
șase tone. între anii 1960 și 1963 creează o 
jumătate de duzină de filiale ale so
cietății sale, în legătură cu firme străine. 
CESSA a început să fabrice motoare 
electrice ; împreună cu firma franceză 
D.V.A., societatea Bareiros realizează 
ambreiaje și frîne electrice, cu Societa
tea britanică A.E.C. — șasiuri de au
tobuze, în timp ce BAREIROS-HANO- 
MAG a pornit la construcția de tractoare 
pentru agricultură. în sfîrșit, ultimele 
acorduri au fost încheiate cu compania 
americană Chrysler (pentru automobile 
Dodge-Dart) și cu compania franceză 
„Simca", sporind investițiile sale la peste 
100 milioane de dolari.

Fiind întrebat în ce constă „secretul* 
succesului său, atotputernicul Eduardo —- 
trecînd cu discreție peste legăturile sale 
cu Falanga — a căutat să-și facă re
clamă, susținînd că „niciodată nu a 
exagerat cu limitele beneficiilor..." Dacă 
cititorii ziarelor spaniole i-ar da crezare 
întru totul, ar însemna că oricare dintre 
tinerii care șomează pe străzile orașelor 
spaniole poate deveni, dacă nu va exa
gera „limitele beneficiilor", într-o bună 
zi un Bareiros-Ford.

Z. FLOREA 

există un tablou care se află pe patru 
dintre ele : „Primăvara" a lui Botticelli. 
Dacă nici un alt tablou nu figurează pe 
mai mult decît o listă, unii pictori sînt 
citați de mai multe ori, dar cu opere 
diferite. E vorba de Monet, Rembrandt, 
Renoir, Velasquez și Brueghel. Nici una 
din liste nu cuprinde tablouri abstracțio- 
niste. Numele lui Picasso figurează pe 
o singură listă.

capodopere dispărute

Azi. se pierd foarte puține tablouri. 
Datorită, pe de o parte, progreselor in
formației, pînzele sînt mai ușor de ur
mărit după crearea lor ; pe de altă parte, 
datorită presei, oricine știe că un tablou 
găsit într-un pod poate valora o avere.

Printre comorile dispărute în decursul 
veacurilor se numără :

— fabulosul „tezaur al lui Varres", 
scufundat o dată cu galera pe care pro
consulul roman îl îmbarcase ;

— patru lăzi cu tablouri pe bordul 
„Titanicului" ;

— foarte puține picturi de Rembrandt 
(prea celebru încă de cînd. era în viață 
pentru ca operele sale să „dispară" 
ușor) ;

— jumătate din producția lui Ver
meer ;

— aproape toate tablourile lui La 
Tour ;

— patru cincimi din creația pictoru
lui Le Nain ;

— o pătrime din picturile lui Ru
bens ;

— o pătrime din. cele ale lui. Tizian ; 
— jumătate din creația lui El Greco ; 
— o pătrime din opera lui Tintoreto ; 
— multe tablouri de Toulouse-Lau

trec (care-și înstrăina cu ușurință ope
rele) ;

— enorm de multe tablouri de Degas. 
Căutarea comorilor continuă.

pe urmele omului primitiv 
— corespondentă din budapesta —

A fost cîndva un om pe numele său 
științific Homo erectus. împreună cu alți 
semeni ai săi, el a trăit pe pământurile 
țărilor Europei centrale de azi, în co
munități mici, sub cerul liber sau ada- 
postindu-se în grote și încălzindu-se la 
un foc nestins, întreținut nu cu lemne, 
ci cu oase de animale. Se pare că acest 
om primitiv a fost antropofag și și-a 
mîncat copiii bolnavi, la fel ca și pe 
bătrînii neputincioși. Craniul său a fost 
mai mic decît al omului actual, creierul 
avînd cel mult 2/3 din volumul creieru
lui unui om al zilelor noastre. De fapt, 
semăna mai mult cu o «maimuța antro
poidă : avea capul mai împins înainte 
și buze de maimuță, iar trupul îi era 
acoperit de păr des. După toate pro
babilitățile, Homo erectus știa să fugă 
repede și fără să obosească.

Toate acestea s-au aflat din cele 
patru straturi ale carierei de piatră din 
localitatea Verteszollbs (la aproximativ 
70 km de Budapesta), vizitată în mod 
întîmplător de doi geologi venrți aici 
pentru a verifica exactitatea unor măsu
rători topografice. Căutînd să așeze un 
punct trigonometric, au dat de niște 
pietre care se deosebeau de rocile aflate 
în împrejurimi. Scormonind mai bine 
pămîntul, au găsit niște fragmente de 
oase aparținînd unor animale care nu 
păreau a fi din zilele noastre.

Descoperirea a fost adusă Ia cunoștința 
arheologului dr. Vertes Laszld, care după 
scurt timp a început săpăturile. Chiar 
din primele săptamîni lucrările au fost 
încununate de succes. în carieră, la 
vreo 100-150 metri de actualul șantier 
arheologic, într-o prăpastie ascunsă, s-au 
găsit oasele unor animale care au trăit 
cu vreo jumătate de milion de ani în 
urmă — animale mult prea mari ca 
omul primitiv să le fi putut birui.

Ulterior au început noi săpături și 
după scurt timp s-au găsit patru straturi 
suprapuse de vestigii omenești. în urma 
cercetărilor întreprinse a reieșit că va
tra și locul de refugiu al micii comuni
tăți de oameni primitivi au ocupat un 
teritoriu lung de 32 metri și lat de 24.

La patru săptămîni după începerea 
săpăturilor au fost găsiți la Vărteszbllbs 
trei dințișori de copii. Această descope
rire a constituit o senzație europeană.

furturi celebre

• 22 AUGUST 1911
Gioconda dispare de la Luvru. 

Hoțul, italianul Leonardo Vincenzo, este 
arestat, iar tabloul recuperat la 13 de
cembrie.
• 11 IUNIE 1939

Stanislas Bogoussiavsky, zis dl. Bog, 
scoate Indiferentul de Watteau din Lu
vru, ducîndu-1 pur și simplu sub braț. 
Readuce tabloul după două luni, com
plet deteriorat,
• 15 IANUARIE 1949

Se fură Autoportretul lui Goya de 
la muzeul din Agen. Hoții au fost ares
tați. Pînza este găsită- la 25 ianuarie.

• 17 IULIE 1952
Dispar din castelul de la Dampierre, 

din colecția Luynes, Pruncul gol de 
Rubens și îngerul cu violoncel de Ra
fael. Operele sînt găsite la 9 octom
brie 1952.
• 25 MARTIE 1960

Șapte tablouri, semnate de Modi
gliani, Foujita, Picasso, Soutine, Vla
minck, Utrillo, sînt furate din Muzeul 
de la Manton și găsite chiar a doua zi.

• 1 APRILIE 1960
De la Saint-Paul-de-Vence dispar 

douăzeci de tablouri de mari pictori con
temporani, valorînd 3 milioane de franci. 
19 dintre ele sînt găsite la 13 fe
bruarie 1961, la biroul de bagaje din 
gara Marsilia.
• 15 IULIE 1961

Se fură 57 de tablouri de la Muzeul 
l’Announciade din Saint-Tropez: Bonnard, 
Vlaminck, Dufy, Matisse și Utrillo, în va
loare de 9 milioane de franci. Regăsite.
• 14 AUGUST 1961

Se fură, din Muzeul de la Aix-en- 
Provence, opt tablouri de Cezanne, prin
tre care Jucătorii de cărți. Regăsite, la 
Marsilia, la 11 aprilie 1962.

• 12 IANUARIE 1966
56 de desene și laviuri de Frago

nard, Boucher, Rembrandt, Hubert Ro
bert, Veronese, Tiepolo sînt furate dir 
Muzeul de la. Besan^on. N-au fost găsite 
pînă acum.

Un tablou care n-a fost niciodată 
regăsit : Mielul mistic de Van Eyck 
furat în 1934 dintr-o biserică din Ganc 
de către sacristanul respectiv. Hoțul f 
murit după un an, locul în care a as 
cuns pictură rămînînd necunoscut.

G. C

Căci din această epocă — cu excepți 
regiunii Olduvai din Tanganyika — n 
s-a găsit încă un astfel de loc unde s 
se fi putut studia laolaltă mediul, unei 
tele și condițiile de viață ale omult 
primitiv.

La aflarea acestei știri, participanții 1 
două congrese de arheologie desfășurat 
la Viena și Paris au hotărît să se dt 
plaseze în Ungaria, în timp ce dr. Vei 
tes Laszlo a început să caute cu înfr 
gurare pe însuși omul care, după părere 
sa, trebuia să se ascundă de asemene 
undeva sub pămînt.

într-o bună zi, acum cîteva luni, ser 
zația europeană s-a transformat într- 
senzație mondială : s-a găsit o buca 
din craniul omului primitiv. S-au în 
plinit astfel speranțele legate de cerci 
țările de la Verteszollos.

Dr. Vertes Laszld își continuă d 
ocamdată cercetările și strînge materi 
pentru a putea demonstra în modul c 
mai convingător veridicitatea acestei in 
portante descoperiri.

Fenyves GY0RG

Dr. Vertes Lâszlo, conducătorul c 
cetăților de la cariera de piatră de 
Verteszdlloș, unde s-au descoperit urm 
omului primitiv ce a trăit în urma 
o jumătate milion de ani.
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Demonstrație în Zanzibar împotriva regimului rasist al iui Ian Smith.

succesul 
„cioclrliei“ 
în statele unite

în urma marelui succes repurtat de 
Ansamblul folcloric român „Ciocîrlia" cu 
prilejul spectacolelor date în Statele Unite, 
artiștii români au fost solicitați să dea 
spectacole suplimentare la New York 
— după cum anunța buletinul de știri 
al Casei Albe. Fotografia — reprodusă 
din ziarul „New York Times" — pre
zintă unul din dansurile care au stîmlț 
cele mai multe aclamații din partea pu
blicului : „Călușarii".

africanii, anglia și rhodesia

Aproape zilnic agențiile de .presă trans
mit știri care relevă inconsistența de fapt 
a sancțiunilor economice adoptate de 
Anglia împotriva regimului rasist din 
Rhodesia și mai ales fisurile așa-zisului 
embargo petrolier ; precum se știe, în 
Rhodesia continuă să sosească produse 
petroliere grație prietenilor lui Smith din 
Republica Sud-Africană și colonia portu
gheză Mozambic. Această situație pro
voacă o vie nemulțumire și critici în
tr-o serie întreagă de țari africane la 
adresa autorităților din capitala brita
nică. Astfel, de pildă, un editorial pu
blicat recent de ziarul Samachar ce 
apare în Zanzibar, după ce subliniază 
că „din declarațiile lui Ian Smith reiese 
clar că sancțiunile economice instituite 
de Anglia împotriva Rhodesiei nu au 
dat nici un rezultat*' condamnă faptul 
că apelurile repetate ale țărilor africane 
adresate Londrei pentru adoptarea unor 
măsuri eficiente în legătură cu situația 
din Rhodesia nu au găsit ecoul așteptat. 
Asemenea luări de poziție se manifestă 
însă nu numai în Africa ci și chiar la 
Londra. „Nu trebuie să se îngăduie lui 
Ian Smith să-și ducă mai departe, ne
pedepsit, rebeliunea'* — scrie, de pildă, 
săptămînalul Economist, arătînd în con

frîna de... sprlncene

Un mare număr de accidente de ch- 
mlație ar putea fi evitate printr-o frî- 
rare la timp — afirmă specialiștii în 
de circulației. Pornind de la această 
constatare, doctorul inginer Lojze Vo- 
lovnik de la Facultatea de electronică 
i Universității din Ljubljana a inventat 
rîna de sprîncene. O simplă mișcare a 
prîncenelor este suficientă pentru frî- 
tarea vehiculului, prin intermediul unui 
necanism și a unui amplificator.
La prima vedere aparatul poate să 

>ară fantezist, dar logica inventatoru- 
ui se bazează pe fapte incontestabile.
Imaginea drumului, așa cum e primită 

le ochii șoferului, parcurge nervii optici 
>înă la creier ; acesta reacționează și, 
n caz de necesitate, trimite un influx 
iervos spre piciorul drept care trebuie 
ă părăsească acceleratorul și să apese 
»e frîna.

Dacă mașina merge cu viteza de 
00 km/h, între momentul în care creie- 
ul alarmat dă impulsul de frînare și 
>înă la executarea mișcării, vehiculul va 
larcurge cel puțin încă 15 metri. Acești 
5 metri pot decide, de fapt, viața sau 
loartea călătorilor. Aparatul doctorului 
rodovnik se compune dintr-o pereche 
e ochelari cu două mici palpatoare. 
dunei cînd creierul alarmat de vreun 
ericol determină printr-un influx electric 

încruntare a frunții, mișcarea aceasta 
e produce aproape instantaneu. Dacă 
acruntarea se transmite la frînă direct 
rin palpatoarele ochelarilor, se econo- 
lisește^ un sfert pînă la o jumătate de 
scundă.
Desigur că nu orice mișcare a sprîn- 

enelor determină declanșarea mecanis

tinuare că „pumnul de albi care în
cearcă să-și rezerve pentru ei un loc 
călduț sub soare (și să dispună de 4 mi
lioane de servitori negri) trebuie să fie 
făcuți sa-și dea seama, și nu neapărat 
prin metode blînde, că istoria nu va per
mite acest lucru*'. în ceea ce-1 privește 
pe Ian Smith — continuă săptămînalul 
citat — „acesta și-a folosit greșit atu- 
urile. El a sărit peste marginea pră- 
pastiei bizuindu-se pe o comunitate a 
albilor, mai mult sau mai puțin unită, 
pe Parlament și pe Cabinet (deși cîțiva 
miniștri și parlamentari, precum și o 
minoritate a populației albe se împotri
vește acțiunii sale). Dar el nu se poate 
bizui pe simpatia populației din me
tropolă*'.

Și Economist conchide : „Smith este, 
fără îndoială, gata să facă față atacu
rilor țărilor africane. Common wealthului 
și restului lumii. Atacul trebuie însă 
să provină în primul rînd din partea 
acelei țări care răspundea de Rhodesia, 
și anume din partea Marii Britanii. 
Atacul trebuie dus cu calm și dibăcie 
și fără nici cea mai mică intenție 
de a da înapoi. Aceasta înseamnă să se 
meargă pînă la capăt, dacă va fi 
necesar**.

mului de frînare. Este vorba de o miș
care specială, care se poate învăța și 
instala ca reflex în timp foarte scurt, 
mișcare care în pici un caz nu se poate 
produce în mod involuntar ci numai în 
caz de alarmă față de un pericol.

I. MIHNEA

tactica vidului

Cînd primul val al zguduirilor provo
cate în blocul atlantic de ultimele ac
țiuni ale politicii franceze a trecut, din 
ungherele serviciilor de presă americane 
a început sa prindă contur o amenin
țare născută la Washington cu scopul de 
a realinia „dezidentul" francez : locul gol 
lăsat de Franța în N.A.T.O. va fi ocupat 
de R. F. Germană. „După retragerea 
Franței din N.A.T.O. — scria un ziar 
— Republica Federală se va afla în
tr-o poziție bună pentru a prezenta 
Statelor Unite revendicările sale nu
cleare. Oricum, ea va deveni principala 
aliată a Statelor Unite. Puterea ameri
cană, alăturîndu-i-se, va face din R.F.G. 
un concurent redutabil al Franței în 
toate domeniile**. Un alt ziar mergea 
chiar pînă acolo îneît anunța că Pen
tagonul, în fața poziției franceze, ar fî 
decis să obțină „satisfacerea cererilor 
nucleare vest-germane".

Tactica nu e nouă. Ne amintim că 
insuccesele Angliei în Orientul Mijlociu 
au făcut să apară la Washington teoria 
„vidului" creat în acea regiune și care, 
chipurile, ar fi trebuit umplut de Statele 
Unite. Timpul care a trecut a demonstrat 
că nici măcar în asemenea regiuni unde 
nu există relațiile de forță din Europa 
teoria nu are valabilitate.

în definitiv dacă ar fi să o luăm 
drept bună ar trebui să tragem con
cluzia că centrul puterii în relațiile 
dintre țările occidentale l-ar coifctitui 
participarea la N.A.T.O. Or, tocmai 
bilanțul financiar, diplomatic și militar 
din orice țară atlantică vest-europeană 
demonstrează că această participare con

Explozia unei bombe — despre care se crede că a fost pusa de elemente din 
Irlanda de nord ce urmăresc alipirea acestui teritoriu Ia Republica Irlanda —- a 
provocat mari stricăciuni faimoasei „Coloane Nelson" aflate în centrul Dublinului.

stituie o sursă permanentă de slăbiciune, 
fie că este vorba de îngrădirea inițiativei 
diplomatice, de angajarea în acțiuni care 
nu corespund intereselor statelor mem
bre sau de finanțarea unor cheltuieli 
excesive pe plan militar. Este drept că 
pentru puterea dominantă — Statele Unite 
— N.A.T.O. este o sursă de putere, dar 
în Europa nu acționează • dictonul că 
„ce este bun pentru General Motors 
este bun pentru toți". Vidul nu este și 
nu va fi vid favorabil „presiunilor" 
americane din două motive : întîi, Eu
ropa nu se reduce la cele 13 țări atlan
tice (fără Franța și S.U.A.) ; în al 
doilea rînd, chiar și printre cei 13 ini
țiativa Franței se poate dovedi mo
lipsitoare. Ziarul londonez Times sem
nala că, chiar în R. F. Germană se pot 
găsi cercuri atrase de perspectiva unei 
politici asemănătoare. Cît deșpre Anglia 
ne mărginim să reproducem declarațiile 
făcute în Parlament de deputatul labu
rist Warbey : „Franța — a spus el — 
a demonstrat că nu este necesar ca o 
putere mijlocie ca Anglia sau Franța să 
fie auxiliara unui colos mondial. Acesta 
este exemplul pe care Anglia ar trebui 
să-l urmeze. De ce în definitiv să nu 
ne alăturăm Franței pentru a crea un 
fel de alianță pașnică mondială ?“

însăși punerea problemei arată ca teoria 
vidului ține mai mult seamă de con
dițiile dinaintea celui de-al doilea război 
mondial decît de realitățile de azi cu 
variatele opțiuni ce le oferă.

N. LUPU
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MARGARINA 
VITAMINIZATĂ

O grăsime de ori
gine vegetala ce 
înlocuiește în foar
te bune condîțîum 
untul atît la prepa
rarea prăjiturilor cît 
și la diferite prepa
rate culinare.

excursioniști!
EXCURSIONIȘTI,
AUTOMOBILIȘTI

în trecere prin Tîrgu-Mureș vizitați unitatea 
cooperativei METALUL din str. Bolyai nr. 10, 
care vă pune la dispoziție pentru închiriat, cu 
tarife convenabile, o gamă variată de articole 
de uz personal și distractiv ca:

- MAGNETOFOANE CU BENZI IMPRIMATE 
- APARATE DE FOTOGRAFIAT
- CORTURI Și ACCESORII PENTRU TURIȘTI 
- APARATE DE RADIO CU TRANSISTOARE 
- PICUPURI
- ECHIPAMENT SPORTIV ETC.

Formalitățile de închiriere sînt simple, iar ter
menul îl stabilește clientul.

tn trecere prin Sibiu vizitați cu încre
dere unitatea din str. Tribunei nr. 5 
a cooperativei „Timpuri noi“, care vă 
închiriază cu tarife convenabile o gamă 
variată de obiecte turistice t

— schiuri, patine, bocanci
— aparate fotografice
— aparatederadiocu transistoare 
— magnetofoane, picupuri 
— echipament sportiv etc.

Cooperativa „Tehnica nouă** 
din Sibiu execută prin maiștri 
specialiști reparații automoto, ga- 
rantind o execuție ireproșabilă.

De asemeni, la aceeași unitate 
din Șoseaua Alba-Iulia nr. 3 se 
face întreținerea autovehiculelor 
dv. (spălat, gresat, șprițuit etc.).


