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carte

■ Recomandăm cititorilor o 
carte deosebit de importantă pen
tru cunoașterea mai adînciită a 
luptei partidului nostru pentru 
libertatea, independența și feri
cirea poporului : Momente din 
istoria Partidului Comunist Român 
(Ed. politică). Cartea e scrisă în 
mare parte de martorii și parti- 
cipanții la acțiunile evocate, ast
fel că paginile ei ne transmit, 
pe lîngă prețioase documente și 
învățăminte, și emoția faptelor 
trăite.

■ Iubitorii de poezie autentică 
au un binevenit prilej de a se 
bucura de apariția cărții Nevoia

coperta 
noastră

Fotografie de 
S. MENDREA

FLACĂRA. Redacția: Bucu
rești, Piața Scînteii 1, raionul 
30 Decembrie. Căsuța poș
tală 4112, Of. 33. Telefon 
17.60.10 — int. 1744. ABONA
MENTE lâ toate oficiile poș
tale, la factorii poștali și 
difuzorii voluntari din între
prinderi și instituții. TARIF 
DE ABONAMENTE : 3 luni 
— 26 lei; 6 luni — 52 lei ; 
un an — 104 lei. TIPARUL 
executat la Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii". 

de cercuri de Geo Dumitrescu. 
De semnalat că în sumarul aces
tui volum se află și Libertatea 
de a trage cu pușca, cartea de 
poeme scrisă de Geo Dumitrescu 
cu ani în urmă.

■ 13 nuvele ale scriitorului en
glez — pe cît de interesant pe 
atît de contradictoriu — Aldous 
Huxley sînt cuprinse în cartea 
Surîsul Giocondei. Traducerea 
(bună) și prefața de Margareta 
Bărbuță.

■ Sub semnătura istoricului și 
criticului literar Al. Piru a apărut 
monografia Costache Negruzzi. 
Lucrai ea se distinge printr-o pre
zentare nuanțată în epocă a su
biectului cercetat, e îmbietoare 
la lectură deși nota erudită nu 
lipsește.

■ Editura tineretului a lansat 
o nouă colecție de literatură de 
aventuri : bilunara ,,Clubul teme
rarilor". Primul număr al colec
ției, Taina cetății de Corneliu 
Breda.

■ Virtuțile de prozator ale lui 
Nicolae Jianu se află mai preg
nant prezente în romanul său re
cent Pămîntul era viu, continuare 
a Izvorului Roșu care de aseme
nea se află — radical transfor
mat — în volum. Eroii cărții : 
mineri dintr-o așezare din munții 
Rodnei, acțiunea petrecîndu-se în 
momentul premergător al actului 
naționalizării.

• A reapărut încîntătoarea 
Ulița copilăriei de Ionel Teodo- 
reanu (Editura tineretului). O 
caldă prezentare de Demostene 
Botez însoțește cartea.

a Editura universală pregătește 
editarea de Opere .— ediție în 
11 volume — ale marelui clasic 
al literaturii universale, F. M. Do- 
stoievski.

« Al treilea volum din cele
brele Vieți paralele de Plutarh a 
apărut de curînd în vitrinele 
librăriilor. Traducerea competentă, 
ca și substanțialele notițe intro
ductive. și notele lămuritoare sînt 
asigurate în continuare de prof, 
dr. docent N. I. Barbu.

cinema

■ Maigret și afacerea Salnt- 
Fiacre — un nou film inspirat de 
seria scrierilor polițiste ale lui 
G. Simenon (regia : Jean Dela- 
nnoy). Fără împușcături de revol
ver, fără nici o bătaie (nici mă

car o palmă), filmul păstrează o 
tensiune constantă pentru că fo
losește cu abilitate o armă de 
luptă infailibilă : inteligența. Bine
înțeles, eroul care o mînuiește 
în cel mai înalt grad este inter
pretat de Jean Gabin, cu cunos- 
cuta-i putere expresivă a priviri
lor și tăcerilor sale.

• Alfabetul fricii. Fără să se 
încadreze în genul clasic al fil
mului de spionaj, realizarea re
gizorului iugoslav Fadil Hadzifi 
poate capta interesul datorită 
unei anume împletiri dintre ne
prevăzutul momentelor tari și 
firescul unor nobile acțiuni umane. 
Excelentă, în rolul principal, ac
trița Vesna Bojanic.

■ Producția studioului Alex. 
Sahia este destul de mare ca să 
poată acoperi necesarul de filme 
documentare cerute de cinemato
grafe. Sînt binevenite și reluările 
uneori, cu condiția să aibă va
loare autentică. Nu înțelegem 
însă cum se justifică noua pre
zență pe ecranele noastre a unui 
documentar mai vechi, unanim 
criticat pentru ieftinătatea imagi
nilor sale tip ,,ilustrata" : Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea.

■ Actori ce trebuie văzuți : 
Z. Cybulski (Mîine, Mexicul), 
Elizabeth Taylor, Rex Harrison, 
Richard Burton (Cleopatra), John 
Wayne, Stewart Granger, Capu
rine (în Nord, spre Alaska).

Capucine

disc

■ Prin îngrijirea Radiotelevi- 
ziunii, care a realizat înregis
trarea pe ‘bandă de magnetofon, 
acum zece ani, a celebrei piese 
a dramaturgiei universale Azilul 
de noapte de Maxim Gorki în 
regia lui Mihail Zirra, avem la 
dispoziție, pe discul ,,Electre
cord" EXE-0229, interpretarea ma
gistrală a unei echipe de actori 
de mare clasă : Maria Filotti, 
Aura Buzescu, Irina Răchițeanu, 
Gina Petrini, Sandina Stan, 
Gheorghe Ciprian, George Vraca, 
Jules Cazaban, Ion Manolescu, 
Vladimir Maximilian, Radu Be
li gan, Costache Antoniu, Marcel 
Anghelescu, George Calboreanu, 
Gheorghe Storin, Alexandru Cri
tico, Toma Dimiftriu, Niky Ata- 
nasiu. Rareori se poate întîlni o 
echipă de actori alcătuită numai 
din stele de mărimea întîi, cum 
este cea formată de Mihail Zirra 
pentru această, mai mult decît 
memorabilă, punere în scenă. 
Dacă vreți teatru la domiciliu 
nu pierdeți ocazia de-a asculta, 
de cîte ori doriți, cutremurătoa- 
rea dramă a lui Gorki, în această 
într-adevăr excepțională distri
buție.

■ Remarcabil simfonist, strălu
cind prin căutările sale melodice, 
polifonice și politonale, transfi
guring stilul popular românesc cu 
mijloacele cele mai moderne ale 
scriiturii componistice, Alfred 
Mendelsohn în ,, Simfonia con
certantă pentru orgă și orchestră", 
„Canzona" și ,,Toccata" pentru 
orgă solo, ne-a lăsat, pe discul 
ECE-0223, o imagine amplă a stilu
lui său polivalent, caracterizat prin

generozitatea sentimentelor, gran
doarea temelor și febra lirismului 
său contemporan. Dirijează Iosif 
Conta la pupitrul Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii, iar 
Horsjt Gehann, Ia orgă, interpre
tează magistral „Canzona" și 
,,Toccata".

muzică

■ Ansamblul de cîntece și dan
suri al Armatei Republicii Popu
lare Ungare își continuă cu suc
ces turneul în țara noastră. Sub 
conducerea compozitorului Lend- 
way Kamillo, valorosul ansamblu 
—- în compunerea căruia intră o 
orchestră simfonică bine pusă la 
punct, o formație corală bărbă
tească, o orchestră de muzică 
populară, un grup coregrafic și 
soliști vocali — desfășoară un 
bogat și variat program cuprin- 
zînd lucrări muzical-coregrafice 
de inspirație mai ales folclorică 
și din viața militară.

plastică

■ Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România. Expoziția de 
tapiserie flamandă ne prezintă, 
pînă către sfîrșitul lunii septem
brie, cele 25 de piese de o rară 
frumusețe și autentică valoare, 
provenite din Arras, Bruxelles, 
Lille, Anvers — celebre centre 
ale tapiseriei din secolele XVI- 
XVIII. Adevărate panouri monu
mentale, ele înfățișează scene 
de vînătoare, episoade din viața 
eroilor mitologiei, alegorii sau 
peisaje, creînd impresia unor ta
blouri de șevalet pictaste cu lînă 
sau mătase. Tapiseriile sînt în
soțite de o colecție de 60 de piese 
de faianță olandeză aparținînd 
de asemenea galeriei universale 
a muzeului noștru de artă.

a Muzeul Simu (str. Biserica 
Amzei nr. 9) oferă — în cele 
12 săli ale sale — iubitorilor de 
artă prilejul unei întîlniri cu 
opere de Grigorescu, Andreescu, 
Luchian, Petrașcu, Tonitza, Pa- 
llady, Ștefan DÎmitrescu etc. 
170 de piese constituie fondul 
acestei valoroase colecții muzeale 
care excelează mai ales în antă 
românească.

teatru

a Peste hotare, la Triesit, se 
află plecat în turneu Teatrul 
,,Constantin Tănase* cu unul din 
spectacolele sale remarcabile : 

Revista dragostei. O altă forma
ție a aceluiași teatru se află în 
turneu în R. P. Polonă.

■ Teatrul de operetă și-a re
luat activitatea cu : Prințesa cir
cului, Vînzătorul de păsări, Vă
duva veselă, Logodnicul din lună. 
Sperăm că, poate, în sfîrșit, anul 
acesta ne vom întîlni și cu o in
spirată operetă românească ac
tuală.

■ Șantier. Pentru a vă întregi 
imaginea asupra peisajului teatral 
al stagiunii 1966-1967 vă informăm 
în continuare despre planurile 
teatrelor. Iată spicuiri din drama
turgia universală contemporană : 
Karel Capek : R.U.R. (Teatrul de 
stat - Galați), Bertolt Brecht : 
Capete rotunde și capete țuguiate 
(Teatrul de stat - Constanța), 
Vera Panova : Adio, nopților albe 
(Teatrul de stat - Petroșeni), B. 
Șvarț : Regele Gol (Teatrul Mun
citoresc C.F.R.), Slawomir Mro- 
zek : Tango (Teatrul Mic), Sean 
O’Casey : Pulbere purpurie (Tea
trul ,,Barbu Delavrancea"), J. K. 
Priestley : Viraj periculos (Teatrul 
de stat - Constanța), Arnold 
Wesker : Cartofi prăjiți la toate 
felurile (Teatrul de stat - Plo
iești), John Osborne : Privește 
înapoi cu mînie (Teatrul Național- 
Craiova), Fr.Durrenmatt: Romulus 
cel Mare (Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.), Max Frisch : Don Juan 
(Teatrul de stat - Arad), Ray 
Lawler (scriitor australian) : Vara 
celei de-a 17-a păpuși (Teatrul 
Național-Craiova), Jean de Beer : 
Tristan și Isolda (Teatrul Na- 
țional-Iași), S. Beckett : O, fru
moasele zile (Teatrul Mic), J. P. 
Sartre : Muștele (Teatrul Mic), 
Jean Giraudoux : Războiul Troiei 
nu va avea loc (Teatrul de stat- 
Constanța), Jean Cosmos: Domnul 
Alexandre (Teatrul de stat- 
Bacău), Rene de Obaldia: Bate vîn- 
tul în crengile Sassafrasului (Tea
trul „C. I. Nottara"), Rolf Hochuth 
Vicarul (Teatrul ,,Lucia Shirdza- 
Bulandra"), Peter Weiss : Marat- 
Sade (Teatrul de Comedie), Dario 
Fo : Porunca a 7-a (Teatrul Na- 
țional-Iași), Aldo Nicolai : Căsni
cie italiană (Teatrul de stat-P. 
Neamț), Ed. Albee : Cine se teme 
de Virginia Woolf ? (Teatrul de 
Comedie), Robert Anderson : 
Noaptea tăcerii, noaptea singură
tății (Teatrul de stat-Bîrlad), Herb 
Hardner : Mii și mii de clovni 
(Teatrul ,,Ion Creangă"), Arthur 
Miller : Amintirea a două dimi
neți de luni (Teatrul Mic), E. 
O'Neill : Lungul drum al zilei spre 
noapte (Teatrul de stat-Timișoara), 
Giinther Weisenborn ; Doi îngeri 
coboară (Teatrul german de stat 
din Timișoara), yves Jamiaque : 
Don. Quijote (Teatrul de stat- 
Brăila).

Sperăm la o cît mai bună îm
plinire artistică a acestui intere
sant repertoriu.

notă

Din motive obiective, deter
minate de graficul special de 
tipărire a acestui număr, ru
brica „Televiziune" nu este 
prezentă. Nădăjduind că vom 
găsi înțelegerea necesară la 
cititorii noștri, îi anunțăm că 
la viitoarea sa apariție „Me
mento" va fi din nou com
plet.



în curînd, în veșmintele lor pastelate, un nou lot de autocamioane «Carpați» 
va străbate drumurile țării.

automobilul romanesc

trecut, 
prezent 
si viitor

Parisul efervescenței artistice, patro
nate de un Zola, Verlaine, Monet, Re
noir și Debussy, trăia spre sfîrșitul 
secolului trecut intensitatea febrei ma
rilor invenții care aveau să facă parte azi 
din cotidianul nostru obișnuit: tram
vaiul, cinematograful, telefonul, becul 
electric, mașina de scris, bicicleta, parfu
mul sintetic, aspirina, frigiderul. Ace
lași Paris a fost martorul, în vara anului 
1880, unei alte născociri uimitoare. în- 
tr-o bună dimineață, pe marile bulevarde 
stîrni o nemaipomenită vîlvă apariția 
unei trăsuri la care — ciudat! — nu era 
înhămat nimic. Eamergeasingură. Bubuia 
ca o locomotivă, iar pe un coș arunca 
nori înecăcioși de fum. Ziarele aveau să 
anunțe apoi că acest vehicul era creația 
studentului de origine română Dumitru 
Văsescu și că reprezenta pe atunci cea 
mai perfecționată trăsură automobilă 
din lume. Văsescu pătrundea în istoria 
tehnicii mondiale, pe roți de cauciuc, 
continuând rîndul inventatorilor care, 
începînd cu Cugnot, în 1769, apoi cu 
Evans, Trevithick, Vivian și alții, căutau 
să creeze un vehicul automobil. Stră
dania acestor pionieri avea să fie încu

nunată abia la sfîrșitul secolului XIX de 
germanii Benz și Daimler care au reușit 
să construiască primele automobile cu 
motoare cu ardere internă.

Dar spre deosebire de precursorii săi, 
Văsescu avea să lase industriei — căreia 
nu-i bănuia uriașa dezvoltare din vremu
rile noastre — formule de articulații, 
organe de angrenaje care și acum au 
rămas de neînlocuit; iar ideearoților cu 
amortizoare de cauciuc, preconizată și 
aplicată de el, avea să fie preluată mai 
tîrziu de Dunlop devenit celebru dato
rită pneurilor sale. Văsescu a instalat 
automobilul românesc printre cele din 
fruntea coloanei consemnînd și în acest 
domeniu prezența activă a geniului po
porului de la poalele Carpaților.

Trei decenii mai tîrziu, un alt român 
avea să contribuie substanțial la contu
rarea mașinii de azi. Inginerul Henri 
Coandă, aplicînd în practică calculele 
sale, demonstrează primul că forma per
fectă a automobilului este aceea care se 
apropie cît mai mult de silueta unei 
picături de apă în cădere. Automobilul

(Continuare în pag. 6)



Automobilul construit de Du
mitru Văsescu la Paris în anul 
1880.

în 1923 inginerul Aurel Persu 
construiește automobilul aero
dinamic.

Automobilul de mic litra] 
«M.R.-1945» construit după 
proiectul inginerului Radu Ma- 
nicatide la I.A.R. Brașov în 1945.

creat apoi de el în 1911 a fost cel dinții 
vehicul aerodinamic din lume. Plecînd 
tot de la considerentul că vehiculul tre
buie să întîmpine la înaintare o rezistență 
cît mai mică a aerului, un alt inginer, 
Aurel Persu, construiește în 1923 auto
mobilul aerodinamic «Aurel Vlaicu». 
Noutatea tehnică a mașinii, care avea să 
se permanentizeze în lume pînă în zilele 
noastre, o constituie faptul că vehiculul 
includea, compact și elegant în forma 
lui, atît roțile cît și motorul. Interesant 
este de asemenea că automobilul nu 
avea diferențial. Ideea automobilului fără 
diferențial (aflată acum în plină glorie) a 
fost dezvoltată, două decenii după aceas
ta, de inginerul brașovean Radu Mani- 
catide, care construiește — la I.A.R. — 
prototipul automobiluluimodern de mic 
litraj cu caracteristicile*sale obișnuite 
în prezent: motor și tracțiune în spate, 
cutia de bagaje cu roata de rezervă în 
față, suspensie independentă, asigurată 
de arcuri spirale și cu foi, articulații pe 
cauciuc, fără gresaj.

Din păcate, eforturile acestor prodi- 
gioși creatori români de automobile au 
rămas fără răsunet în țară și nimeni n-a 
sprijinit ideea unei industrii naționale de 
specialitate. Abia după anul 1944 aceste 
gînduri prind mlădițe. Eforturile și în
cercările constructive cresc. în Bucu
rești, la A.S.A.M., un colectiv de ingineri 
și tehnicieni realizează un automobil cu 
motor cu trei cilindri în evantai, răcit 
cu aer. La Brașov, un alt colectiv, condus 
de ing. Radu Mărdărescu, concepe un 
motor în doi timpi, cu patru cilindri, 
dubli, în linie, de un tip nou, ce dezvolta 
45 CP și atingea o viteză maximă de 
160-165 km la oră. Prototipurile de 
motoare și caroserii se succed acum 
repede, irumpînd dintr-o descătușare 
de energie inventivă. Cea dintîi filă a 
istoricului industriei noastre de auto
mobile se deschide în sfîrșit o dată cu 
fabricarea la Brașov a primei serii de 
autocamioane «SR-101». Uzine noi, la 
București și Cîmpulung, intrate ulterior 
în producție, conturează imaginea am
ploarei pe care a luat-o apoi această ra
mură a construcției de mașini. Dar un 
automobil modern este produsul unei 
multitudini de fabrici, aparținînd unor 
sectoare foarte diferite: siderurgie (care 
dă laminate de metal și tablă), chimie 
(cauciuc sintetic, lacuri, mase plastice), 
electrotehnică (cabluri electrice, dina
muri, becuri, bujii, claxoane, acumula
tori, semnalizatoare etc.), industria ușoa
ră (geam securit, faruri, produse de 
tapiserie) și altele. în aceste condiții a 

fost firească evoluția în crescendo a 
unor alte numeroase întreprinderi răs- 
pîndite în întreaga țară.

Autocamioanele «Carpați» și «Bu- 
cegi», de exemplu, sînt, fa drept vor
bind, nu numai produsul uzinei «Steagul 
roșu» ci și al altor peste 50 de întreprin
deri, printre care Uzina de piese auto 
Colibași, «Electroprecizia»-Săcele, «Elas
tic» și «Rulmentul»-Brașov, «Danu
biana», «Acumulatorul» și «Securitul»- 
București, care realizează la un loc mai 
mult de jumătate din miile de piese și 
subansamble necesare unei mașini. Evi
dent, această cooperare, specifică pro
ducției moderne, a ridicat potențialul și 
specializarea strictă a uzinei coordona
toare și a dus implicit la obținerea avan
tajelor care decurg din utilizarea siste
mului industrial respectiv.

în uzinele românești de automobile, 
producția se realizează pe linii automate 
și conveiere de montaj. La uzinele bra
șovene «Steagul roșu» această caracte
ristică a tehnicii contemporane avansate 
este izbitoare și emoționantă. Imensa 
uzină dezvăluie un complicat drum pe 
care noianul de piese îl parcurg pînă la 
a se reuni în trupul puternic și elegant 
al autocamioanelor. Ciclul de producție 
urmează un ritm egal, de ceasornic, fără 
opriri, fără întoarceri. Blocurile motor 
și chiulasele sînt prelucrate pe linii 
automate. Roboții schimbă poziția pie
selor, mutîndu-le dintr-un loc într-altul, 
gîndind cu un creier supravegheat de 
om; mîini mecanice execută suita de 
operații într-o mișcare egală, sacadată; 
mașini cu program imprimat pe bandă 
de magnetofon fac singure piese compli
cate; pe bancuri de probă motoarele 
primesc botezul vitezelor, rodîndu-și 
chiar acolo în uzină pistoanele ce aleargă 
în trupul de metal, controlate în mișca
rea lor nevăzută de aparate sensibile. 
Finalul acestei simfonii industriale îl 
constituie imensul conveier de montaj 
general, de pe care — la fiecare 9 minute 
— coboară, gata asamblat, în stare de 
funcționare, cîte un autocamion.

Aceeași imagine trepidantă a mașinilor 
electronice, cu comandă program și prin 
televiziune, a preselor uriașe, a instala
țiilor de sudură și de vopsire automate, 
este întîlnită și la uzinele bucureștene 
«Autobuzul», construite în urmă cu 
15 ani. Spectaculos în ansamblul său, 
procesul tehnologic al fabricării autobu
zelor. troleibuzelor, autoutilitarelor și 
microbuzelor devine impresionant în 
gigantica hală de . montaj. Caroseriile, 
motoarele, celelalte subansamble se de

plasează, marcate de tactul semnalelor 
sonore și luminoase, stîrnite matematic 
de acele cronometrului, alergînd de la 
o echipă de lucrători la alta, care așază 
fiecare piesă la locul ei, binecunoscut. 
La urmă, după rodaj și reglaj, pe pista 
de probă, mașina este supusă controlului 
suprem al posibilităților mecanice, iar 
în încăperi anume, unde se reproduc 
căldură, viscole sau ploi ecuatoriale, se 
verifică etanșeitatea.

Depășind dintr-o dată stadiul cioca
nului și al nicovalei, automobilul româ
nesc de serie, la a cărui creație au gîndit 
(și gîndesc în continuare) mii de cerce
tători științifici, profectanți, ingineri, 
tehnicieni și muncitori, a pornit pe 
drumul afirmării. Tîrgurile interna
ționale de la Leipzig, Plovdiv,Barcelona. 
Izmir, Brno, Tripoli, Casablanca, Alger, 
Havana, Salonic, Viena etc., unde au 
fost prezentate autocamioanele «Bucegi» 
și «Carpați», au adus satisfacția împlinirii 
unui deziderat: egalarea caracteristicilor 
mașinilor similare fabricate de țări cu o 
veche tradiție în acest domeniu. Handi
capul a fost recuperat. România este 
astăzi nu numai producătoare, dar și 
exportatoare de automobile.

Ce rezervă viitorul industriei noastre 
de mașini ? în primul rînd o largă diversi
ficare a producției, al cărei început este 
marcat prin variantele de autotractoare, 
autocisterne, autobasculante, autodube, 
autofrigorifere, autoutilitare, microbu
ze etc. Această diversificare continuă va 
fi amplificată prin construirea în regiunea 
Argeș a unei fabrici de autoturisme. Po
trivit prevederilor, prima serie de 
8 000 de mașini va trebui să părăsească 
bancurile de probă ale tinerei între
prinderi în anul 1969, urmînd ca numărul 
vehiculelor să sporească la 12 000 în 
anul 1970 și la 50 000 anual în momentul 
atingerii capacității proiectate. Auto
turismul românesc, care va trebui să 
întrunească cele mai recente cuceriri ale 
tehnicii în domeniul respectiv, va fi rodul 
colaborării a peste 40 de întreprinderi 
producătoare de piese și echipamente — 
unele existente, altele urmînd a fi con
struite. Concomitent, va crește produc
ția de autocamioane și autotractoare de 
la 17 200, cît se preconizează pentru acest 
an, la 35 000-37 000 în anul 1970. Planul 
cincinal conține prevederi și în domeniul 
sporirii volumului de piese de schimb 
și accesorii. Producția de anvelope, spre 
a da numai un exemplu, va ajunge de la 
1 505 000 bucăți în 1966, la 2 150 000 în 
1970. Industria noastră de automobile 
va cunoaște de asemenea, în următorii



în 1957, la brașov, un colectiv condus de in
ginerul Radu Mârdărescu creează prototipul 
automobilului,,M.R-1957“care atingea o viteză 
maximă de 160 — 165 km la oră.

ani, o perfecționare a caracteristicilor 
funcționale și a parametrilor tehnici ai 
autovehiculelor de fabricație româneas
că, ca rod al elaborării unor metode 
noi de calcul și proiectare a diferitelor 
angrenaje și articulații (utilizindu-se ma
șini electronice); în același timp se pre
vede crearea unor tipuri de subansam- 
ble, cu performanțe superioare. Trece
rea în revistă a cercetărilor și experi
mentelor făcute de către numeroși spe
cialiști care lucrează azi în domeniul 
construcției de automobile din țară dă 
friu liber anticipației. în cîțiva ani vom 
circula cu autoturisme de fabricație ro
mânească. Și poate că, peste alți cîțiva 
ani, vom vorbi de noi tipuri de auto
mobile românești cu putere și viteză 
mare, cu un consum extrem de mic de 
carburanți, cu articulații care n-au nevoie 
de gresaje. Poate că, astăzi, acest auto
mobil pare de domeniul imaginației, dar 
mîine cu siguranță el va coborî de pe 
planșetele proiectanților pe conveierele 
automate de montaj ale uzinelor.

Gh. BRĂTESCU

N.R. Prin publicarea acestui documentar 
am răspuns cererii formulate de cititorul 
nostru G. Boian din București.

De pe conveierul de montaj de la uzinele «Steagul roșu» Brașov la fiecare 
9 minute coboară cite un autocamion românesc gata asamblat.

CARNET
DE SCRIITOR

medic și... 
medic

de Eugen FRUNZĂ
Firește, medicina se învață 

ca oricare altă știință. Deși 
foarte complexă, ea încape to
tuși — cu datele ei esențiale — 
în cursuri de învățămînt și în 
tomuri de specialitate. Dar în
tre a fi studiat medicina și a fi 
medic e, în fond, aceeași dis
tanță ca între a cunoaște pe de 
rost toată estetica poeziei și a 
fi poet. După mine, orice medic 
în însăși exercitarea profesiunii 
sale se obligă la un act de 
creație, pentru că a-i reda unui 
om sănătatea, a-i salva de la 
moarte, înseamnă de fapt a 
naște viață. Or, mă întreb: se 
poate vorbi vreodată de un act 
de creație în care să nu se fi 
investit febra sacra a pasiunii, 
a totalei dăruiri? Nu.cred!

Spun lucruri arhicunoscute, 
însă mă tem că și truismul își 
justifică uneori dreptul la exis
tență.

Un obicei poate agasant pen
tru alții mă face să pun pe neaș
teptate una și aceeași întrebare 
oamenilor cu care mă întîlnesc 
pentru prima oară. întrebarea 
cu pricina i-am adresat-o recent 
și unui medic din provincie: 
«Să presupunem că ați devenit 
subit scriitor și vreți să redați 
un moment semnificativ din ac
tivitatea medicilor. Ce întîm- 
plare autentică, știută de dv., 
ați așterne pe hîrtie?»

Interlocutorul meu se decise 
repede.

«M-aș ocupa de problema 
conștiinței și abnegației — îmi 
spuse el. lată și întîmplarea 
concretă:

Intr-o seară mașina salvării 
aduce la spital o femeie în stare 
extrem de gravă. Medicul de 
serviciu o examinează, dispune 
unele măsuri de rigoare în ast
fel de cazuri și, stabilind că de 
fapt moartea e iminentă și ine
vitabilă, se retrage calm în ca
binet. Un coleg al său, care 
urmează să plece a doua zi în 
concediu și a întîrziat cu di
verse treburi în incinta spita
lului, asistă la întreaga scenă 
și își permite — deși în afara 
strictelor sale obligații — să 
reia el examenul pacientei. Con
cluzia: s-ar putea deschide o 
șansă de salvare printr-o ur
gentă transfuzie de sînge.

Informat asupra acestei opi - 
nii, medicul de serviciu izbuc
nește în oarecare accese de 
orgoliu, se simte lezat de inter
venția colegului său, îi con
testă valabilitatea concluziei și, 
după serioase insistențe care 
costă clipe și minute hotărî- 
toare pentru soarta bolnavei, 
cedează în sfîrșit nu fără ironie:

— Poftim, fă-i dumneata 
transfuzia! Dar mă întreb cu ce! 
Nu avem sînge din grupa ei.

într-adevăr, așa era. Pe de 
altă parte, starea pacientei nu 
îngăduia nici o întîrziere pen
tru procurarea sîngelui.

— Ba avem! Sîngele meu e 
din aceeași grupă? — răspunde 
colegul și, fără să mai piardă 
nici un moment, cheamă sora 
și cere să-i aplice aparatul.

Acest medic, după ce și-a 
dat propriul sînge și a făcut 
transfuzia, nu a mai plecat pînă 
a doua zi la prînz de la căpă- 
tîiul pacientei. Concediul și l-a 
amînat, ca să-și poată continua 
misiunea qvasivoluntară. Și tre
buie spus că femeia a fost smulsă 
din ghearele morții. Astăzi e 
complet restabilită.»

Astfel își încheie interlocu
torul meu scurta povestire. Iar 
eu adaug: medicul adevărat 
creează. Și în miezul oricărei 
creații care își merită numele, 
e sînge din sîngele tău.



vor muri capodoperele ?

Un accident grav a pus sub semnul întrebării 
însăși viața artistică a acestei gingașe picturi 
grigoresciene (sus). Restauratorii de artă au 
reușit să redea nu numai existența, ci și frăge
zimea inițială a lucrării (dreapta).



Spunem adesea, din nevoia unei certitudini poate: arta este nemuri
toare. Zîmbetul tulburător al Giocondei nu s-a stins sub neîndurarea 
secolelor, Venus din Milo își menține linia trupeșă de milenii, tufăne- 
iele lui Luchian au mereu prospețimea primelor ceasuri de viață...

Si, totuși, nemurirea artei este o simplă metaforă, o metaforă con
solatoare, căci TABLOURILE SE ÎMBOLNĂVESC SI POT MURI. STATUILE 
ÎMBĂTRÎNESC DUREROS DE VIZIBIL. Cită vreme inefabila zvîcnire a ge
niului se așterne pe o foarte pămînteană alcătuire materială; cîtă vreme 
clarobscururiie lui Rembrandt au un teluric suport din lemn care respiră, 
se strînge de frig și se dilată la căldură, care trezește apetitul cariilor și 
suferă din pricina curentului și umezelei; cîtă vreme impetuoasele vîrte- 
juri solare ale lui Van Gogh sînt așezate pe o prozaică pînză de in prepa
rată cu un prozaic clei de pește — teren cît se poate de ispititor pentru 
microorganisme; cîtă vreme deci arta nu este numai inspirație ci și ma
terie, ea urmează dialecticul destin ai materiei: se naște și moare.

SĂ INTRĂM ÎN PANICĂ? VOR MURI 
CAPODOPERELE? Nu tocmai. Longevi
tatea tor e în mîinî bune. Există o geriatrie 
a tablourilor, există medici specialiști care 
le întrețin tinerețea, care le salvează de la 
moarte. Se numesc, cu un cuvînt sec și 
parcă nerecunoscător, restauratori. De fapt, 
sînt pictori. Și oameni de știință. Pot reda 
întocmai tușa pensulei lui Grigorescu și a lui 
Țuculescu, după ce în prealabil le-au-făcut 
analize minuțioase la raze X sau infra- 
roșii. Cei de la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România sînt 23 ia număr și au 
redat pînă acum viața și tinerețea unui 
număr DE 2 000 DE OPERE DE ARTĂ. 
2 000 de lucrări de Rembrandt și Rubens, 
Tintoretto și Lucas Cranach, Van Dyck și 
Breugel, Grigorescu și Aman, Luchian și 
Tonitza, Petrașcu și Pallady își datorează 
lor viața.

Un maestru lucrează la o pînză a sa cea
suri, zile, săptămîni. Un restaurator luni 
și chiar ani. Cea de-a doua tinerețe a lucră
rii e mult mai greu de refăcut. Ea cere 
restauratorului inspirație și migală, cu
noaștere și talent, ea îi cere să-și înfrîneze 
orice elan artistic propriu și să-l reconsti
tuie, pios, numai pe cel al autorului; Nu 

Despre celebra «Pă
dure de fagi» a lui 
Andreescu, Barbu 
Delavrancea scri
sese cu admirație 
într-un articol 
apărut în 1889 în 
«Noua revistă ro
mână». Tabloul 
avusese succes și la 
expoziția pariziană 
de la «Jeu de Paume» 
din 1925. Dar proas
ta lui conservare, 
păstrarea în formă 
de sul, îl adusese în 
starea deplorabilă 
pe care v-o arată 
fotografia de față 
(stînga sus). Ați pu
tea crede că foto
grafia aceasta re
prezintă aceeași lu
crare? între o fo
tografie și alta au 
trecut cele cîteva 
luni în care au lu
crat asupra tablou
lui mîinile restau
ratorilor (stînga 
jos).

Din această acope
ritoare de mormînt 
(dreapta, sus), cer
cetătoarele au reu
șit să reconstituie 
— cu mare artă — 
un vechi costum, 
document edifica
tor asupra costu
mului românesc al 
epocii (dreapta, 
jos).

merită oare această totală uitare de sine, 
această generoasă dăruire anonimă, întreaga 
recunoștință a iubitorului de arcă?

DE LA BĂTRÎNEȚEA TIMPURIE 
LA ACCIDENT Șl CRIMĂ

Așadar, Și cel mai suav obraz grigorescian 
se ofilește cînd nu îi este prevenită «bătrâ
nețea», cînd stratul de culoare începe să se 
scorojească, cînd fibra pînzei își pierde 
elasticitatea și se descompune. Dar dincolo 
de bolile bătrîneții, dincolo de nepăsarea 
sau neștiința întreținerii operei de artă 
încep accidentele. Uneori și crimele. E 
domeniul cel mai fantastic în care sînt che
mați să intervină restauratorii. într-o zi a 
fost adusă la muzeu o lucrare împușcată: 
nouă gloanțe trecuseră pe lîngă capul 
«Portretului de femeie» al lui Aman. Cine 
știe, urmele vreunui îndepărtat chef bo
ieresc... Pînză era sfișiată, pîngărită, ta
bloul pe moarte. Altădată s-a întîmplat o 
nenorocire cu un tablou al lui Grigorescu, 
«Femeia cu tavă» (din colecția Băncii Națio
nale): un cui șubred a prăvălit peste el un 
tablou mult mai mare, cu o ramă masivă, și

minuscula capodoperă (avea cu totul 22 cm 
pe 16 cml), pictată pe lemn, s-a spart în 
trei fîșii lungi. Lucrarea părea pierdută... 
Uneori, vendete nobiliare își găseau drept 
obiectiv operele de artă ale casei detestate: 
un tablou religios de lan van Score) a fost 
atacat cu furie, Cristul zgîriat cu lovituri 

de pumnal, blazoanele respectivei case — 
care încheiau partea de jos a tabloului — 
scrijelite cu violență...

Și, în sfîrșit, o altă maladie care pîndește, 
din tenebrele veacurilor, tablourile: alie
narea, alterarea personalității. Binevoitori 
sau poate nu întotdeauna, dar în orice caz 
de o competență dubioasă, restauratori mai 
vechi și-au permis să «colaboreze» substan
țial cu autorii și să modifice după voia lor 
diverse părți din tablouri. «Portretul pra- 
vilistului Donici» de pictorul Balomir — 
de pildă — începuse să-și piardă stratul de 
culoare toonai în jurul gîtului; drept care, 
încercînd — dar nereușind probabil — să 
reconstituie întocmai pictura, restauratorul 
i-a adăugat lui Donici, cu de la sine putere, 
un... guler de blană. Cu «Sfînta familie» 
de Van Dyck, venită din colecția Muzeului 
de artă ieșean, metamorfozele intervenite 
au fost mult mai îndrăznețe, ca să nu spu-

«Sfînta familie» atribuită 
lui Van Dyck a trecut, cu 
multă vreme în urmă, prin 
mîinile unui restaurator 
nepriceput și, mai ales, nu 
prea corect. Se vede trea
ba că acestuia nu i-a prea 
plăcut originalul și și-a 
permis să-l repicteze ma
siv. La o restaurare re
centă, după ce a fost scoa
să întreaga «colaborare» 
a vechiului restaurator, ta
bloul și-a arătat, în sfîrșit, 
adevăratul chip.

nem impertinente. Restauratorul a găsit 
că obrazul madonei e prea plin și că pieptă
nătura nu e cea mai avantajoasă, că haina 
de un verde-brun a lui losif nu are prea 
multă strălucire coloristică. Drept care, 
obrazul madonei a fost subțiat, pe cap i s-a 
așternut un văl, iar haina bătrînului a deve
nit dintr-o dată roșie, lată tabloul făcut mai 
«frumos», iată-l pe deplin falsificat.

Și iată toți acești «pacienți» accidentați, 
asasinați, denaturați, aduși din coate colțu
rile țării la «clinica» de restaurare de la 
muzeul bucureștean. lată și pe cei de tim
puriu îmbătrîniți, care simt nevoia unor 
intervenții de chirurgie estetică. Ce se 
întîmplă cu ei?

(Continuare în pag . 10 )



vor muri capodoperele?

LA ÎNCEPUT A FOST BISTURIUL 
Șl SERINGA...

Ei da, firește, sînt salvați. Firește, totul 
se termină cu bine: o știați de la începutul 
acestor rînduri, v-o atestă și fotografiile. 
Și totuși, acest happy-end, acest final fericit 
care a readus întinerite în săiiîe muzeelor 

000 de lucrări, a fost precedat de momente 
dramatice, de suspensuri dar și de ceasuri 
de chinuitoare migală. Să continuăm meta
fora, deși limbajul medical nu ne aparține 
nouă, ci înșiși restauratorilor. Fiecare lu
crare bolnavă este supusă’unui consult de 
specialiști, fiecăreia i se face o fișă de tratai 
ment, radiografii și fotografii, fiecare devine 
«un caz» și cere îngrijiri anume. Și fiecare 
capătă medicul său curant. Octav Coroiu 
l-a însănătoșit pe «Ignațiu de Loyola» altui 
Rubens și pe «Zugravul» lui Luchian, iar 
acum se ocupă de cîceva lucrări de Țucu- 
lescu; Elena Urdăreanu a salvat-o de la 
moarte sigură pe «Fetița pădurarului» de 
Tonkza^ Pia Vera Anastasiu pe «Sfintul 
Sebastian» al lui Guido Reni, Mircea Mure- 
șan ne-a redat «Judecata lui Paris»...

Cum? Care sînt armele restauratorilor? 
Pensula pictorului — cea care ar părea 
prima în ierarhie — rămîne ultima. Cel 
dinții instrument al chirurgului de ta
blouri este — cum se cuvine — bisturiul... 
Cu bisturiul se scot repictările, cleiul unei 
pînze ce a dublat-o inabil pe prima, cu bistu
riul se scoate, milimetru cu milimetru, fir 
cu fir, pînza inițială ce s-a degradat. Gîndi-

-vă la migala restauratorului, gîndiți-vă 
cît timp necesită aceasta: el desprinde 
uneori complet stratul pictural al unui 
tablou de pe pînza ce l-a susținut (un cm 

urează cîteodată un ceas), lasă uleiul 
<cgol-golup> și îi aplică apoi o pînză nouă, 
solidă. E operația cea mai complexă și mai 
complicată de restaurare...

Altă dată, specialistul folosește seringa. 
Da, seringa medicală. Cu ea injectează 
cleiul salvator sub farîma de culoare ce s-a 
ridicat și e gata-gata să cadă, cu ajutorul ei 
consolidează pînza. Pensete, lanțete și alte 
componente ale instrumentar ului chirur
gical umplu masa restauratorului, trebuind 
totuși cîteodată să suporte în vecinătate și 
domesticul fier de călcat: după ce a fost 
injectat, tabloul este pur și simplu călcat 
cu fierul, iar uneori, cînd pictura e păstoasă, 
reliefată, e încălzit prin frecare cu... dege
tul, instrument mai delicat, mai puțin cate
goric» mai respectuos față de reliefurile 
uleiului așternut în pastă groasă.

CÎND VINE TIMPUL PENSULEI...

Timpul pensulei, al pensulei subțiri, cu 
vîrful ca de ac, este cei de pe urmă; este 
timpul retușului care urmează tuturor acți
unilor premergătoare — de consolidare, 
chituire, spălare și vernisare a tabloului. 
Este timpul în care omul de știință cedează 
locul pictorului, iar acesta va trebui să facă 
dovada celei mai mari modestii, celei mai 
mari loialități. Retușul va trebui să ate
nueze degradarea, să o facă inobservabilă 
privitorului neavizat, dar nu are niciodată 
voie să se dea drept altceva decît este în 
realitate: el nu are dreptul să redeseneze 
ceea ce lipsește eventual din pictura origi
nală, nu va repicta niciodată fostele stri
căciuni, ci le va umple doar cu un ton neutru 
(nu identic, ci cît mai aproape de original, 
tocmai pentru a nu putea fi confundat cu 
originalul). Dacă retușul nu e cinstit și 
nu-și recunoaște, cu modestie, identitatea, 
dacă el nu este reversibil, atunci restaura
rea este eșuată, este un fals. Restauratorul 
devine nu numai medicul lucrării, ci și 
apărătorul cel mai leal al concepției și 
personalității creatorului.

ULTIMUL COSTUM 
AL LUI MATEI AȘ

Cînd scrie despre restaurarea operelor 
de artă, gazetarul e înclinat să zăbovească 
mai îndelung în atelierul de pictură. Poate 
pentru că e atelierul cel mai în vîrstă. Poate 
pentru că are cei mai numeroși specialiști. 
Poate pentru că procesul de întinerire a 
lucrărilor capătă aici cea mai spectaculoasă 

desfășurare. Dar oare așa să fie? în atelierul 
de ceramică ți se arată miracolul reîntre

girii unui vechi vas de porțelan chinezesc, 
în cel de sculptură afli amănuntele vinde

cării unei statui din lemn cariată de vreme, 
în atelierul de textile... în atelierul de 
textile, senzaționalul te așteaptă în ușă: 
poți privi, poți atinge cu mîna (fără grijă, 
pentru că a fost perfect spălat și dezinfec
tat) costumul cu care a fost cîndva înmor- 
mîntat Mateiaș, fiul adoptiv al lui Matei 
Basarab, mort la vîrsta de 18 ani. «Costu
mul» e un fel de-a spune, pentru că ceea ce 
s-a găsit în racla deshumată acum un an 
sînt doar bietele rămășițe ale somptuoasei 
haine din brocart și ale căciulii cu care a 
fost împodobit, pentru ultimul său drum, 
tînărul Mateiaș. Și, totuși, specialistele au 
ales fărîmă cu fărîmă aceste resturi «pămîn- 
tene», au scuturat țărîna veacurilor, le-au 
reconstituit pe cît se putea forma inițială, 
iar zelul acesta avea o țintă științifică cît se 
poate de însemnată: ei ajuta studierea 
costumului românesc dintr-o epocă înde
părtată, și de aici a diverselor altor amă
nunte privind viața vremii. Pasionantă, 
avînd parcă tensiunea unor investigații de
tective, ni s-a părut și acea minuțioasă 
reconstituire a unui luxos costum boieresc 
din catifea broșată, transformat cu secole 
în urmă într-o acoperitoare de altar sau 
mormînt; răbdarea și munca aplicată a 
cercetătoarelor Elena Salu și Florica Vîrjo- 
ghie au desfăcut bucata de brocart în toate 
bucățelele componente și, reașezîndu-le 
apoi printr-o echilibristică și un simț croi- 
toricesc al geometriei, consolidînd fir cu 
fir părțile uzate, au scos un costum de 
toată frumusețea...

LA 444 DE ANI, MEREU TÎnArAî

Un an de zile a călătorit prin lume. La 
Londra și la Edinburg, la Paris și la Stuttgart. 
Mereu neobosită. Și stîmind pretutindeni 
admirații. Ceea ce, la venerabila vîrstă de 
444 de ani, nu e puțin lucru: cu atît mai 
mult cu cît, î» urmă cu nu prea multe luni, 
fusese pe patul de moarte și s-a dat o luptă 
aprigă pentru a o scoate din ghearele ne
ființei. Salvatorii acționau de astă dată în 
atelierul de restaurare a icoanelor. De astă 
dacă, chipurile asupra cărora își exercitau 
arta și știința nu mai erau obraji proaspeți 
de fată sau cu trăsături bărbătești apăsate, 
ci fețe hieratice de sfinți asceți, construite 
după canoane bizantine prestabilite, dar 
în alcătuirea cărora mîna zugravului ano
nim lăsase marca personalității sale. Icoana, 
o coborîre de pe cruce, avea o importanță 
artistică deosebită; ea prezenta una din 
primele apariții laice, de figuri de donatori, 
pe fața unei lucrări bisericești: alături de 
Maica Domnului era zugrăvită Despina, ne
vasta lui Neagoe Basarab, înveșmîntată în 
doliu și ținîndu-l în brațe pe fiul ei Teodo- 
sie, mort cu puțină vreme înainte. Despre 
totul se putea vorbi, într-adevăr, la trecut, 
căci icoana era într-o stare disperată: lemnul 
spart, stratul pictural ridicat pe o mare 
suprafață, verniul alterat. Ca și «Maica 
Hodigitria» — icoană din secolul al XVI-lea, 
provenită de ia mănăstirea Govora, ca și 
«Sfintul Mihail» din secolul al XVIMea, 
venită de la mănăstirea Arnota, ca și 
«Sfintul Spiridon» de la biserica bucureș- 
teană cu același nume... Toate aceste valo
roase documente de artă veche erau în 
primejdie să dispară. Și iar au intervenit 
restauratorii — de astă dată cercetătorii 
și specialiștii în artă feudală Gheorghe 
Zidaru, Ioana Lazarovici, Varvara Ionescu, 
luliana Dancu — și au redat circuitului 
artistic peste 230 de vechi picturi biseri
cești. Multe din ele au pornit în lungi 
turnee peste hotare, poposind în expoziții 
de succes internațional. Altele, au conti
nuat să îmbogățească colecțiile muzeale 
ale țării...

*

Cînd pășiți tn liniștea îmbietoare la 
meditații a sălilor de muzeu, cînd armoniile 
policrome ale unui tablou sau vigoarea unei 
sculpturi vă opresc pentru minute lungi 
în fața lor, nu uitați că lîngă semnătura 
autorului există, nescrisă, modestă, încă 
una: cea a restauratorului. Cu ajutorul lui, 
capodoperele înfruntă veacurile. Cu aju
torul lui, arta capătă șansele de a deveni 
tot mai puțin muritoare...

vietnam 
reportaj 
sub 
bombe

de Al. CÎMPEANU

Thanh Hoa. O zi încordată. Escadri
lele și-au făcut apariția deasupra ora
șului înainte de răsăritul soarelui. De- 
abia dispărea un grup de avioane și se 
ivea altul, venind fie de pe navele flotei 
a șaptea, fie din Thailanda sau din 
Vietnamul de sud. Pînă seara alarma 
s-a dat de 41 de ori. Dar o dată cu lă
sarea întunericului tensiunea în oraș 
a scăzut. Gongul, semnalizînd apro
pierea escadrilelor dușmane, suna tot 
mai rar. Lumea se culcase. Numai 
milioanele de greieri inundînd grădi
nile, străzile, curțile, strecurîndu-se pî
nă sub ferestre umpleau văzduhul cu 
simfonia lor de rezonanță cosmică.

Exact la ora 12 noaptea cîțiva stropi 
de lumină, pătrunși prin crăpăturile 
de la obloanele ferestrelor, au sfîșiat 
întunericul din camera hotelului. în 
aceeași clipă un zgomot infernal a 
inundat cerul. Cînd am deschis ușa 
am nimerit parcă în focarul unui re

flector. O sferă de foc și-a făcut apari
ția deasupra hotelului unde ne aflam 
luminînd fiecare fir de iarbă. Orașul 
era înconjurat de un inel de umbrele 
luminoase, devenind ținta loviturilor 
barbare ale avioanelor, adăpostite în 
învelișul nopții. Peste cîteva minute 
exploziile izbucnesc în diferite puncte 
ale orașului. Ca la un semnal, avioa
nele se năpustesc asupra podului 
de pe rîul Ma. Podul acesta a fost 
atacat de zeci de ori. Primele bombar
damente, efectuate de escadrile alcă
tuite din cîte 50-60 de avioane, au durat 
ore în șir. Cîmpiile din jurul lui au deve
nit cimitir pentru zeci de avioane. 
De atunci, aviația americană nu în
drăznește să se apropie de pod decît 
noaptea. Dar și atunci focul unităților 
de apărare antiaeriană este atît de pu
ternic, încît avioanele nu au timp să-și 
regleze precis tirul. De aceea bombele 
cad la mare distanță de pod. Dar în



înfruntind aproape trei milenii, ieșit de două ori 
de sub urgia exploziilor (in timpul ocupației 
otomane, in anul 1687, și in anii celui de-al ll-lea 
război mondial), Partenonul poartă in sine semeția 
geniului artistic al poporului grec.

Piața Omonia, in plin centru comercial al Atenei.

escală
ATENIANA

îmi pare nespus de greu de imaginat un mai impresionant far care să-i întîmpine 
pe călătorii veniți de la depărtări ori din apropiere decît mîndrul Partenon, proiectat 
asemenea unei cununi pe cerul atenian.

CINE A SUBJUGAT TIMPUL?

Și iată-ne pășind pe pămîntul de pe care s-a înălțat în vechime gloria Aticii. De
parte e acum faima militară a vechilor greci, departe sînt acei zei și acele zeițe sub al 
căror semn înfloreau filozofia și comerțul, teatrul și medicina. Și, totuși, cît de aproape 
simțim aceste mărețe vestigii în mijlocul cărora ne aflăm pe colina Acropolei. «Sîntem 
aci în prezența lui Pericle, a celui care și-a pus în asemenea măsură pecetea asupra 
anilor în care a trăit încît oamenii i-au numit SECOLUL DE AUR AL LUI PERICLE». 
Oare mai era nevoie de vorbele prietenului care ne însoțea pentru a marca întîl- 
nirea cu epoca? Se pare că da, de vreme ce ne arătam pregătiți sufletește — poate 
cu pripită ușurință — să ne însușim ca pe o operă aproximativ contemporană ceea 
ce geniul uman făurise cu peste 25 de secole înaintea noastră. Și, totuși, parcă 
niciodată și nicăieri nu am ascultat răspunsul timpului la versul lui Lamartine

(Continuare in pag. 16 )



«O, temps, suspends ton vol». De data 
aceasta, iată-l: parcă și timpul și-a oprit 
zborul deasupra Partenonului.

Au încătușat oamenii timpul și-n alte 
locuri pe care s-a durat veșnicia umani
tății. Dar aici timpul s-a lăsat singur fer
mecat — asemenea lui Ulise de ispiti- 
toarea Cyrce — și nu s-a mai urnit. 
Umblu și caut să-i aflu taina. Voi l-ați 
subjugat, eterne colonade ale Propileei? 
Voi, sărmane Cariatide, prințese roabe 
care rămîneți tăcute în loja apropiată 
Erecteionului zidit spre împăcarea lui 
Poseidon cu Atena? Poate a întîrziat pe 
veci în Templul Victoriei unde-l opresc 
și azi sunetele divine ce parcă vin din 
adîncuri ?

Pribegesc pe colinele abrupte ale Acro
polei și profilarea întregului edificiu 
simbolizează parcă mișcarea în timp și în 
spațiu, așa cum îmi apare din acele co
loane ale Partenonului. Și, aici fiind, fără 
nici o asociere fortuită, semeția acelor 

* coloane ce par a străpunge cerurile mi-a 
readus în minte pe atît de modernul 
Brâncuși, cu clasica zveltețe infinită a 
coloanei sale.

Privirile neobosite află ceva mai de
parte, mai mult după contururi, urme 
de amfiteatru. Este teatrul care mi s-a 
spus că era închinat lui Dionisos. Aici își 
reprezentase întîiaoară Eschil tragediile. 
Un alt teatru — de data asta refăcut așa 
cum se înfățișa în vremurile trecutului — 
Odeon al lui Herodot Aticus, primește și 
astăzi, în anotimpul verii, mesajul lui 
Sofocle și Eschil, Shakespeare și Cehov, 
ca și pe cel al lui Bach și Beethoven, 
Șostakovici și Hindemith.

La festivalul din vara aceasta, în Teatrul 
lui Herodot Aticus, operași baletul bucu- 
reștean au strălucit, iar tragedia lui 
Oedip i-a captivat din nou pe atenieni, 
receptivi în egală măsură la marea artă 
enesciană.

în înserarea zilei de februarie, oprit în 
dreptul Templului lui Zeus, pîndeam 
ultima nuanță de violet pe care’zăpada o 
răsfrîngea pe colinele ce străjuiesc orașul. 
Pierdută după o clipă, violaceea văpaie 
a soarelui a dat locul cailor obosiți ai 
lunii — cum imaginase odată Fidias noap
tea. Și izbucnirea luminilora înălțat peste 
toate împrejurimile, suspendată între 
cer și părnînt, marmoreana siluetă a Par
tenonului. Atunci mi-am amintit încă c 
dată povestea din care s-a născut Parte- 
nonul. Ne-o istorisise marele vrăjitor 
Fidias într-unele din frizele sale înfăți- 
șînd lupta dintre Poseidon, zeul mării, 
și Atena, zeița înțelepciunii. înfruntarea 
o prilejuise dorința fierbinte de a lua 
orașul sub ocrotire. Poseidon, izbind 
în stîncă cu tridentul, deodată a țîșnit 
apă multă, multă și sărată, asemeni celei 
a mărilor, iar Atena lovind stînca a 
răsărit sfios primul ram de măslin. Și 
atunci oamenii — care se vede că totuși 
îi judecau pe ze i — au ales-o pe Atena, 
închinîndu-i orașul și zidindu-i Parte- 
nonul.

CUMPĂRÎND 
«DULCE DE SAMOS»

Acele cîteva zile în care am străbătut 
capitala și portul Pireu, înmiresmatul 
Corint și asprele sate montane, au în
semnat nu doar o contemplare a artei 
celei adevărate, ci și multe întîlniri cu 
păstrătorii acestor comori. Fără nimic 
artificial, trăsătura acestor întîlniri se 
împletea repede și nu era nimic formal 
în regretul despărțirilor. Trăind o viață 
parcă mai agitată ca prin alte locuri, da
torită — îmi pare mie — unor aprinse 
reflexe temperamentale, cu o problema
tică de loc facilă, oameni de formații și 
înclinații diferite nu ezitau să-și dăruiască 
un gînd plin de căldură României.

Am simțit autenticitatea acestui gînd 
intrind într-un amurg la una din numeroa
sele mici crame care se înghesuiau pe 
stradelele laterale din preajma căpită

niei portului Pireu. Doream să gust vesti
tul «dulce de Samos». După primele 
vorbe, proprietarul îmi identifică națio
nalitatea și mă pofti să mai zăbovesc. 
Pricina aveam s-o aflu curînd. Peste vreo 
1S minute un nou-venit mi se adresă 
într-o românească aproape curată: «Sînt 
fericit de cunoștință». Era fratele gazdei, 
bătrîn lup de mare, deținător al unui 
record de care se simțea tare mîndru. 
«Am aruncat ancora, cu vasele pe care 
le-am comandat, de peste 700 ori în 
dreptul Constanței». Căpitanul Ghior- 
ghios era un interlocutor cu deosebire 
agreabil. între multele povestiri pe care 
le-am ascultat în seara aceea, întîmplările 
din România reveneau cu insistență, 
într-un fel sau altul, ele evocau strînse 
legături între marinarii români și greci 
și mai ales strînsele legături comerciale 
dintre țările noastre. Dar în familia căpi
tanului Ghiorghios existau temeiuri cu 
mult mai vechi de prietenie pentru ro
mâni. Mi s-a explicat că bunicul familiei 
trăise, la începutul veacului trecut, mulți 
ani în Țara Românească, unde împreună 
cu alți compatrioți găsiseră sprijin în 
pregătirea bătăliilor pentru libertatea 
Greciei. Nostalgia deselor drumuri de 
odinioară la Constanța își mai făcu o 
dată loc în mărturisirea: «Aș dori să 
văd noul muzeu și descoperirile arheolo
gice despre care am auzit multe».

PĂSTRĂTORII DE AZI 
Al VECHILOR COMORI

A doua zi aveam să comentez întîmpla- 
rea cu un student de la Facultatea de 
drept din Atena, totodată un pasionat 
cercetător al economiei. Pe lîngă multe 
alte date (expuse extrem de sugestiv 
de către interlocutorul meu, care reușise 
în aproape două ore să creioneze tabloul 
unei economii cu o multitudine de pro
bleme, din care nu lipsesc, în ultimii ani 
mai ales, insistente accente puse asupra 
necesităților dezvoltării potențialului e- 
conomic și resurselor naturale ale țării), 
am aflat că fără a avea motivele particu
lare ale căpitanului cu care discutasem 
în seara precedentă, numeroși alți ma
rinari așteaptă cu nostalgie prilejuri 
pentru ca vasele lor — dintre care 
multe sînt în lipsă de activitate — să iasă 
în larg. Interesul oamenilor de afaceri 
pentru intensificarea tradiționalelor re
lații comerciale ale țării, ca și pentru 
amplificarea schimburilor în general, este 
completat de interesul cercurilor eco
nomice celor mai diferite, de la studenți 
la specialiști în probleme agrare, care 
se pronunță pentru afirmarea unei pu
ternice dezvoltări a contactelor econo
mice ale Greciei. Impresia finală pe care 
mi-a lăsat-o interesanta conversație cu 
tînărul cercetător a fost formulată chiar 
în cuvintele sale: economia și comerțul 
nostru au nevoie de mișcare, de o miș
care ascendentă, care să le plaseze la 
nivelul timpurilor moderne.

Și după ce mă despărțisem de tînărul 
Demetru, străbătînd agale patrulaterul 
format de piața Universității ateniene, 
în așteptarea întrevederii cu unul dintre 
mai marii poeziei contemporane, bine- 
știutul prieten al României, Iannis Ritsos, 
reflectam la forța pe care am resimțit-o 
la toți oamenii cu care mă întîlnisem — 
era forța generată de o dorință aprigă, 
dorința ca țara lor, de care se simt atît 
de mîndri, să meargă înainte.

Am părăsit după puțin timp pămîntul 
de pe care s-a înălțat în vechime gloria 
Aticii, păstrînd un ultim sentiment de 
mulțumire pentru oamenii care nu nu
mai că au creat toate acele minuni ale 
artei antice, dar ni le-au și adus — înso- 
țindu-le de hărnicia, inteligența și curajul 
lor — din veacul lui Peride pînă în seco
lul atomic și care fără îndoială că vor 
ști să le poarte în dar viitorului.

Cristian POPIȘTEANU

Madeleine
Robinson 

povestește...
Dacă acel specific «fair de Paris» se 

poate metamorfoza în vorba oamenilor, 
atunci cu siguranță Madeleine Robinson 
este una dintre excelentele sale inter
prete. De mulți ani unul dintre numele 
feminine de prim rang al artei actoricești 
din Franța, Madeleine Robinson cuce
rește de ia începutul convorbirii prin 
modestie, amabilitate și farmec, cărora 
le adaugă o remarcabilă promptitudine 
a replicii. Interviul de față a însumat 
un dublu itinerar — o incursiune în fișa 
artistică a doamnei Robinson și o con
tinuă preumblare în patrulaterul clădi
rilor unde se derula pe viu cel de-al 
XV-lea Festival internațional cinemato
grafic de la Karlovy Vary. Pentru că 
Madeleine Robinson era membră a juriu
lui șî deci timpul său era suprasaturat 
de obligațiile acestei calități (de altfel 
este singurul interviu pe care a consim
țit să-l acorde în cot timpul festivalului!, 
convorbirea noastră s-a derulat cadru 
după cadru în mereu alte decoruri (fie 
în sala de vizionări, fie la recepții, fie 
ia micul dejun), asemenea unui veritabil 
montaj de film. Să-l derulăm deci din 
nou.

— Ce veți face după reîntoarcerea la 
Paris ?

— Sper să mă pot odihni puțin după 
acest superspectacol care a însemnat 
pentru noi, cei din juriu, festivalul. Apoi 
încep de îndată pregătirile pentru turne
ul pe care-l voi întreprinde începînd 
din octombrie în U.R.S.S. și cîteva țări 
din Orientul Apropiat.

— Repertoriul?
— Piesa lui Sartre «Huit dos» și un 

spectacol original cu o suită de nouă

autori francezi: Racine, Musset, Hugo, 
Marivaux, Mallatme, Cocteau, Claudel, 
Renard, Sartre. Este un spectacol con
struit pe două personaje care vor da 
viață cîtorva texte ale scriitorilor numiți. 
Voi colabora în acest turneu cu Michel 
Lemdine (actor), Gabriel Arout (autorul 
montajului), Jean Laurent Cochet (direc
tor de scenă).

— Veți relua acest repertoriu și la 
Paris?

Madeleine Robinson intr-unui din puți
nele răgazuri pe care i le-a îngăduit 
programul încărcat al festivalului.



Cer Su își sfărîmă lanțurile

Șantier cinematografic la Vama Veche. După un scenariu semnat de Mihnea Gheorghiu, regizorul Manole 
Marcus realizează filmul «Zodia fecioarei». In fotografia noastră, doi dintre interpreți: Ana Szeles ți Cristea 
Avram.

Fotografie de S. STEINER

Coreea anilor ’30 — perioada cruntei 
ocupații japoneze dar și a neînfricatei 
lupte a patrioților coreeni. Familii întregi 
încearcă să fugă peste hotare, smulgîn- 
du-se astfel de sub jugul ocupanților.

Printre cei ce se încumetă, în nord-ves- 
tui țării să treacă granița în China, se 
află și familia lui Cer Su. în apropierea 
graniței unitățile armatei revoluționar- 
popuiare coreene îi hărțuiesc pe ocu- 
panți. Uriașa armată japoneză dm Kuan 
tung întreprinde acțiune după acțiune — 
«represaliile de iarnă», «operația de 
devastare», «operația blocadei» etc.— 
cu scopul de a înăbuși lupta patrioților 
coreeni. Dar toate acestea îndîrjesc și 
mai mult pe luptătorii pentru libertate, 
în aceste condiții capătă botezul luptei 
revoluționare și tînărui Cer Su. Ajuns 
prin anumite circumstanțe în spatele 
frontului japonez. Cer Su, răzbunător 
al poporului său împilat, reușește să-l 
execute pe comandantul unui detașa
ment nipon de represalii și să arunce în 
aer un depozit de armament al ocupan
ților. Aceasta îl va costa propria sa viață. 
Dar pe Cer Su nimic nu-l mai înspâimîntă: 
condamnat, va păși în fața plutonului de 
execuție cu capul sus.

Acesta este subiectul recentei pro
ducții a cinematografiei coreene «Epoca 
furtunilor». Cu tot subiectul său grav, 
filmul nu este lipsit de scene pline de 
savoare, în care un umor specific popu
lar relevă istețimea și optimismul osta
șilor armatei revoiuționar-popuiare core
ene, născută în focul luptei împotriva 
ocupanților japonezi.

Filmul — în două serii — a fost reali

zat în regia artistului emerit al R.P.D. Co
reene, Cen San In, după un scenariu de 
Pak Ren Bo.

latâ-l Cer Su, smulgtndu-și 
cătușele,

— Nu știu încă. Pentru stagiunea pari
ziană repet însă de pe acum «Mutter 
Courage» de Brecht.

— Și care a fost ultimul rol ?
— «Cine se teme de Virginia Woolf» 

a scriitorului american Albee.
— După cîte vâd traversați cu repe

ziciune contrastele repertoriului.
— Aici aș dori să fac cîteva observații. 

Mai întîi că varietatea repertoriului este 
o condiție sine-qua-non a oricărui actor. 
Apoi trebuie să vă mărturisesc că abia 
acum încerc un tempo accelerat în ceea 
ce privește parcurgerea mai multor roluri 
într-un răstimp relativ scurt. într-o cari
eră de 25 de ani am realizat doar 9 
roiuri în teatru, ceea ce trebuie să recu
noașteți nu este prea mult.

— Ce autori preferați ?
— Incontestabil, clasicii francezi. Nu 

mai trebuie să argumentez de ce; pen
tru orice actor francez ei sînt substanța 
vie a teatrului nostru național. Sînt 
însă și o apărătoare a pieselor modeme. 
Din păcate însă dacă la sfîrșitul seco
lului al XiX-lea scriitorii ne ofereau în 
primul rînd martie partituri ale operei 
lor, noUa, actorilor, astăzi dramaturgii 
preferă să acorde întîietate atmosferei, 
psihologiei, problematicii, iăsînd oare
cum în umbră virtuozitatea propriu-zisă 
a interpretului.

— Am ajuns deci la modernism. Ce 
părere aveți despre curentele și tendin
țele din teatrul și filmul contemporani

— Întrucît cred că vă referiți mai 
degrabă la căutări, am să vă spun că le 
apreciez deosebit de mult. Ele sînt nece
sare, sînt expresia legii progresului! 
Cred că în artă conținutul nu poate fi 
despărțit de formă, ele sînt inseparabile 
și deci o operă de arcă trebuie să cores
pundă pentru a fi valabilă și criteriului 
ideologic și celui estetic.

Fiindcă vorbim despre experimente, 
ată de pildă cazul lui Eugen Ionescu. 
:ste indiscutabil că opera acestui âra- 
naturg este departe de a fi perfectă dar 
ot la fel de limpede este că el a adus 
:eva valabil teatrului contemporan, că 
-a împins înainte.

Toate tendințele și curentele artistice 
are apar mi se par asemenea unor cruste 
are acoperă pielea, 1a un moment dac 
e cicatrizează, apoi cad și în urma lor 
ămîne o nouă epidermă. Esențialul este 
ă această nouă față să oglindească la fel 
le frumos — sau dacă se poate și mai 
rumos — sufletul omenesc, cu tot ceea 
e îl plămădește. Pentru că veche sau 
iouă, clasică sau modernă, arta trebuie 
ă slujească prin toate mijloacele un sin- 
ur țel — să-l înnobileze pe om, să-! 
acă mai bun și mai frumos, să-l apropie 
nereu de idealurile care-l fac cea mai 
■tfnvâtttarA ci înreleantă ființă.

Am riscat și cîteva întrebări flash pe 
subiecte cîc se poate de cotidiene. Ne- 
dezmințindu-se în amabilitate, Madeleine 
Robinson mi-a răspuns că filmele în care 
a jucat și care-i sînt cele mai dragi sînt 
«Les freres Bourguigneux», «Ce garțon 
Său vage» și «Dieu a besoin des hommes» r 
că preocupările pentru modă nu trebuie 
să depășească un sfert de oră pe saptă- 
mînă pentru nici o femeie care nu tre
buie să permită canoanelor să o subjuge, 
însă care trebuie să țină tot timpul la 
estetică; că dintre flori iubește cel mai 
mult trandafirii; că principala calitate 
pe care o apreciază la semenii săi este 
bunătatea și că i se împarte inima între 
două orașe pe care le adoră ia fel de 
mult — Parisul și Roma.

încheind canavaua indiscrețiilor am 
întrebat-o pe doamna Robinson ce i-ar 
fi plăcut să facă dacă nu era actriță.

— Să visez. Și pentru că am ajuns în 
sfîrșit la visuri îmi doresc de mult sa 
vizitez România. Din păcate nu am putut 
urmări spectacolele artiștilor români fa 
Paris despre care mi s-a vorbit, dar sper 
ca cel tîrziu peste doi ani să-s cunosc 
nemijlocit la ei acasă. După cum vedeți 
îmi place să visez la... realități posibile.

Scurt metrajul cu Madeleine Robinson 
a luat sfîrșit. — &

FIȘĂ 

FILMOGRAFICĂ

Richard Widmark
Născut în localitatea Sun

rise din statul Minnesota 
(S.U.A.) Sa 26 decembrie 
1914. A debutat cu filmul 
«Răscrucea morții» al regi
zorului Henry Hathaway 
0947). A jucat în peste 40 
de filme dintre care amintim 
pe cele mai importante: «Ca
sa roșie» (cu Ida Lupina— 
1948), «Drumul spre casă» 
(1948), «Cerul galben» (cu 
Anne Baxter — 1949), «Fur
tună în Caraibe» (cu Linda 
Darnell — 1949), «Panica pe 
stradă» (1950), «Nu înceta 
să bați» (cu Marilyn Monroe 
—1952), «Mîna periculoasă» 
(1953), «Grădina diavolului» 
(cu Suzan Hayward—1954), 
«Prețul aurului» (cu May 
Zetterling — 1955), «Cursa 
soarelui» (1954), «Tunelul 
dragostei» (cu Doris Day — 
1958), «Orașul fără lege» 
(1959), «Alamo» (cu John 
Wayne — I960), «Procesul 
de la Nurnberg» 0961), «Cu
cerirea vestului» (1961), «Co
răbiile lungi» (1963).

MERLE OBERON REVINE PE ECRANE

După o absență îndelungată din viața cinemato
grafică, Merle Oberon, o vestită vedetă a ecra
nului de acum un sfert de veac, va reapărea 
într-un nou film ce se toarnă în S.U A., intitulat 
«Hotel», lat-o în fotografie (stingă) după o zi de 
obositoare turnări, într-un moment de odihnă 
la New Orleans, împreună cu tânăra actriță 
Catherine Spaak.



într-un sat 
din raionul 
alexandria

Cititorul nostru Vasile Anghel 
din Calomfireștî, raionul Alexan
dria, ne arată într-o scrisoare 
că în toamna anului 1965 au în
ceput lucrările instalației elec
trice la căminul cultural din satul 
său; în primăvara lui 1966 s-au 
introdus conductorii electrici și 
s-au pus becuri. Și atît! Pînă la 
finele lui iulie nu s-a reușit să se 
executed ucrarea de branșament. 
Există un aparat de proiecție ci
nematografică, dar spectacolele 
sînt stînjenite de lipsa unei ca
bine de proiecție. Există și un 
aparat de televiziune al căminu
lui, dar i s-a stabilit «domiciliul» 
undeva prin sediul Sfatului popu
lar al comunei Poroschia (deși 
televizorul a fost cîștigat la un 
concurs de echipa de dansuri 
din Calomfireștî).

Cititorul nostru ne roagă să 

întrebăm Sfatul popular al co
munei Poroschia și Casa de cul
tură din Alexandria de ce se 
întîmplă toate acestea. Extindem 
aria instituțiilor vizate, adres'in- 
du-ne cu aceeași întrebare și 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional din Alexandria.

P.S. Pentru anticariat adresați 
scrisoarea dv. Centrului regional 
de librării și difuzarea cărți» din 
str. Lipscani nr. 26, raion T. Vla- 
dimirescu, București.

cîteva
completări

«Am citit cu vie emoție articolul 
«Viața unui rapsod popular» (de
spre compozitorul Nicodim Ga
nea) de prof. Maria Mărcuș, pu
blicat în nr. 30 din 23 iulie a.c. 
Articolul este scris bine, dar in
complet» — susține cititorul nos
tru Valeriu Bora din Șibot, ra

ionul Orăștie. Arătînd că a stu
diat în aceeași școală din Blaj 
în care a studiat și Nicodim Ga- 
nea, tov. V. Bora precizează că 
l-a cunoscut personal pe com
pozitor șLca atare, este în posesia 
unor date inedite din viața lui. 
Una din ele este aceea privitoare 
la îndrumătorii pe care i-a avut 
compozitorul. Printre ei — arată 
corespondentul nostru — se afla 
și lacob Mureșianu.

Menționăm această completa
re, pe care o socotim utilă. Altele 
pe care ni le aduce corespon
dentul nostru ni se par mai puțin 
semnificative pentru a putea fi 
incluse într-un articol scurt. Ceea 
ce nu însemnează însă că ele 
ar fi nepotrivite într-o scriere cu 
caracter memorialistic.

Corespondentul nostru, care 
se dovedește bine informat în 
unele amănunte ale vieții Iui Ga- 
nea, e mai puțin informat în ce 
privește altele: de pilda acela că, 
în afară de Blaj, compozitorul a 
mai studiat și la Budapesta. în 
aceiași timp, menționînd faptul 
că Ganea l-a avut ca profesor pe 
lacob Mureșianu, nu putem fi de 
acord cu corespondentul nostru 
că trebuie să ignorăm îndrumările 
primite de Ganea din partea unor 
muzicieni de talie europeană și 
universală cum a fost Bela Bartok.

în încheierea scrisorii sale, tov. 
V. Bora sugerează o serie de 
măsuri menite a eterniza memoria 
compozitorului. De bună seamă 
că organele în drept — și în pri
mul rînd Comitetul regional Cluj 
pentru cultură și artă — ar putea 
să ia o inițiativă în acest sens.

Prof. Maria MÂRCUȘ

„politețea cea 
de toate zilele**

După cîte se pare, tematica 
abordată de noi în articolul «Po
litețea cea de toate zilele», apărut 
în nr. 31/1966, a stîrnit un interes 
deosebit în rîndul cititorilor noș
tri; mai multe scrisori sosite în 
ultima săptămînă subliniază sa
tisfacția încercată la lectura lui 
ca și necesitatea publicării re
petate a unor asemenea mate
riale.

«Sînt bucuroasă că ați abordat 
problemele politeții și ale bunei- 
cuviințe — ne scrie Elena Ima din 
Brașov. Deși sîntem la un înalt 

grad de civilizație, încă se mai 
«uită» limitele bunului simț și de 
aceea consider că apariția volu
mului lui Dan Bihoreanu referitor 
la bunele maniere se va bucura 
de aprecieri multiple, atrăgînd 
un mare număr de cititori».

Silviu Miele din Sighet ar dori 
ca «în fiecare număr al revistei 
să apară, pe un spațiu nu prea 
mare, unele recomandări privind 
comportările frumoase», iar Emi
lia Mateescu din Brașov vine chiar 
cu o propunere interesantă: a- 
ceea ca «regulile bunei-cuviințe 
să fie eventual introduse în pro
grama școlilor de toate gradele».

«Am fost realmente încîntat 
de articolul «Politețea cea de 
toate zilele» —ne scrie, amabil, 
Vasi Băiculescu din Tr. Severin, 
iar un alt cititor. E. Mircea din 
Sibiu, cere o lămurire: «se sărută 
mîna pe stradă sau nu ?» Firește, 
conform politeții și tradițiilor ro
mânești de comportament, se 
poate Săruta mîna și atunci cînd 
întîlnești pe stradă o cunoștință 
apropiată.

cititorii 
către 
cititori

Următorii cititori doresc să co
respondeze: Nicoieta Dordea, 
funcționară, 17 ani, Tulcea, str. 
Păcii 105: teme diverse, cinema, 
ilustrate; Cincinella Fîtaru, elevă, 
Fălticeni, str. Republicii 64: mu
zică, cinema, ilustrate; Filip Curta, 
tehnician, Bocșa II, str. Muncii 9, 
rn. Reșița: teme diverse, ilustrate; 
Gheorghe Kiss, electrician, 18 
ani, Reșița, str. Furnalelor 37: 
muzică, ilustrate; Marin Coste- 
niuc, mecanic, Suceava, cartier 
Arini, str. Mihai Viteazul, bl. Al, 
sc. N.,ap. 15: teme diverse, ilus
trate; Antoaneta Frunză, tehni
ciană. stația experimentală Be
chet, rn. Corabia: filatelie, ilus
trate; Ștefan Teodor, elev, Buzău, 
Fundătura Persîcului 62: sport, 
muzică, ilustrate; Veronica Bu- 
geag, contabilă, Huși, str. Schit 
10: ilustrate; Gabriela Comșa, ele
vă, Timișoara, str. Eroilor 10-12: 
ilustrate; Elena Ciauș, funcționa
ră, Constanța, bd. Tomis 35: ilus
trate; Rodica Goldbergher, elevă, 
17 ani, București, str. Traian 112, 
rn. T. Vladimirescu: cinema, li- 

elevă, corn. Albești 52, rn. Si 
ghișoara: cinema, ilustrate; Ver? 
Surdeanu, elevă, corn. Rădești 
rn. Muscel: ilustrate; Ortansa Si
ma, elevă. Focșani, str. Tăbăcar 
52: filatelie, ilustrate; Coste! Dîr- 
loagă, frezor. 22 ani, Reșița, str 
Difuzului, bl. 6, ap. 8: teme diver
se; Elena Gîdea, absolventă liceu 
18 ani, corn. Vieru, rn. Giurgiu 
teme diverse; Rodica Costache 
studentă, Ploiești, str. Gh. Dojs 
132: teme diverse, ilustrate; ingric 
Retf. elevă. Rădăuți, str. Ec. Teo- 
doroiu 1: ilustrate; Florentina Po- 
povici, învățătoare, 20 ani, Roși- 
ori-de-Vede, str. Lt. Dogeanu 32 
ilustrate; Angela Popescu, ope
ratoare textilistă, Brăila, str. Mi
hai Bravu 445: teme diverse, ilus
trate; Titi Anton, lăcătuș, Reșița, 
bloc 23 August, et. I, ap. 137 
ilustrate; Luminița Măcesanu, e- 
levă, com. Bîrca, rn. Băilești: ilus
trate; Ion Roșioru, lăcătuș meca
nic, Galați, Țiglina, str. Saturn 
bl. 15, et. 9: teme diverse, ilustrate 
Emilia Valigurschi, coafeză, 17 
ani, Lugoj, Piața Republicii 1: 
teme diverse; Eugen Alexandru 
mecanic, 23 ani. Galați, str. Bra
dului 1: prietenie, ilustrate; Du
mitru Tibacu, elev, sat Valea Pă
rului, corn. Cernetu, rn. Alexan
dria: ilustrate; Ion Cojocaru, elev, 
Buzău, str. Zambilelor 10: teme 
diverse; Nicolae Bojescu, elev, 
București, rn. N. Bălcescu, str. 
Simion Ștefan 6: ilustrate; Nuți 
Savu, elevă, Brașov, str. Lămî- 
iței 71: muzică, cinema, ilustrate; 
Petre Ureche, laborant betoane, 
corn. Corbeni 40. rn. Curtea de 
Argeș: literatură, ilustrate.

în cîteva 
rînduri

Dorina Soreșanu, Bacău. 
Pentru a vă putea răspunde le 
întrebarea pe care ne-ați adre
sat-o, vă rugăm să ne comunicați 
adresa dv. completă.

Huța Băluță, comuna Mălu< 
reni, reg. Argeș. Mulțumim pen
tru aprecieri. Articole despre ti
neret am publicat și vom publica 
desigur și în continuare. Cîntă- 
rețului Dan Spătaru îi puteți scrie 
pe adresa Radioteleviziunii, str 
Nuferilor 62.

Ion Niclău, Simeria. Multe 
din tablourile pictorilor român 
și străini de care ne scrieți ac i—* — »—i--------- • —•< -



«Flacăra», fie în aib-negru, fie 
culori. în viitor mijloacele tipo- 

rafice pe care le așteptăm ne 
>r îngădui să dăm mai multe 
produceri policrome.
Teodora Țugui» București, 
e bucură faptul că așteptați 
fiecare sîmbătă apariția «F’a- 

irii». Nu avem fotografia cîntă- 
țului bulgar pe care ne-o cereți, 
dresa Radioteleviziunii bulgare 
de: Sofia, str. Lavele nr. 32. 
Viorica Negruți, Reșița. To- 
aisarui, comună în Dobrogea, 
fost teatrul unor mari bătălii 
timpul primului război mondial, 
mănunte în legătură cu isto- 
:ul localității (comuna e foarte 
che) puteți cere în scris Mu- 
ului regional din Constanța. 
P. Mariana, București. Ma- 
ritatea fotografiilor actorilor și 
stareților de muzică ușoară de 
ire ne scrieți au apărut în «Fia
ra», și în viitor cînd se va ivi 
ilejul vor mai apărea din nou. 
>m ține cont de sugestiile pe 
re ni le-ați făcut.
P.C.F, București. Revista 
lastră nu-și poate^schimba da- 
și ora apariției. în Capitală șî 
multe orașe din țară ea poate 
găsită sîmbăta, în altele, du- 
nica. Ca să puteți intra în po- 
sia ei, cel mai ușor lucru este 
vă abonați.

Gh. Tuc, Bicaz. Despre ten- 
ițe și curente noi în muzica 
oară puteți citi documentarul 
endințe și vedete de azi» apărut 
iar în acest număr al revistei. 
r>â acum n-am programat o 
pertă cu chipul cîntăreței de 
izică ușoară France Gali.
Marioara Țoni, Tulcea. Am 
t curs dorinței dv. și am trans- 
s colaboratorilor noștri Felicia 
itip și V. Silvian aprecierile 
care le faceți în legătură cu 

iterialele pe care le publicăm 
revistă. Relații în legătură cu 
■crierea dv. la Facultatea de 
imie alimentară puteți obține 
resîndu-vă direct Institutului 
industrie alimentară, Galați, 

. Republicii nr. 111.
>etre Popescu, Bacău. 1) în- 
jn fel sau altul, în paginile 
astre de «Film» au apărut știri, 
juri chiar și reportaje despre 
nele românești ce se turnează 
prezent. 2) Nădăjduim că su- 
stia dată Editurii tineretului cu 
vire la editarea unei lucrări 
educație sexuală va fi luată 

seamă. 3) Și noi dorim publi
ca unui nou fotoroman. Dar, 
jște, mai bun decît primul. Și 
stru aceasta îl pregătim mai 
lelung.

așa s-a născut muzica

«/n ce chip și-a făcut muzica apariția pe 
pămint ?»

Dumitru POPA, Sibiu

Răspunde PETRE CODREANU, mu
zicolog.

Muzica este una dintre cele mai vechi 
arte, începuturile sale fiind legate de 
începuturile societății omenești. Carac
terul colectiv al creației și interpretării 
muzicale, specific folclorului, s-a păstrat 
pînă în zilele noastre, la mai toate 
popoarele.

Muzica profesională, denumită uneori 
și cultă, așa cum o cunoaștem azi, 
datează din epoci mult mai recente (de 
circa 900 de ani). Este dificil a stabili date 
exacte sau nume ale primilor compozitori 
sau interpreti profesioniști, fiecare cul
tură evoluînd în chip deosebit, potrivit 
condițiilor specifice.

în Europa, compozitori în accepțiunea 
modernă a noțiunii — cei care creează, 
inventează o muzică oarecare — pot fi 
considerați primii trubaduri, truveri, 
minnesângeri și meistersăngeri (autori 
francezi și, respectiv, germani de versuri 
și muzică din secolele XI-XIV): Adam 
de la Halle, Guillaume de Machault, 
Tannhauser, Hans Sachs. Fiecare gen 
muzical își are și primii săi creatori (sau 
cînd aceștia au fost figuri mai modeste, 
sintetizatori, al căror nume s-a impus cu 
strălucire); astfel, printre cei care au dat 
naștere operei, numele cel mai marcant 
este al fui Claudio Monteverdi (secolul

rezerve inepuizabile. . .
«Există vreun motiv de îngrijorare în 

legătură cu epuizarea resurselor energe
tice și a minereurilor de fier din lume?»

loan CIOCAN, Bîriad

Răspunde prof. dr. docent VICTOR 
TUFESCU.

Cărbunii, folosiți încă de prin secolul 
ai X-lea, au început a fi exploatați cu mai 
multă intensitate din secolul al XlX-lea 
cînd,prin descoperirea proceselor de coc
sificare,au înlocuit în siderurgie cărbunele 
de lemn (pînă atunci furnalele decimau 
pădurile din jur). Producția acestui com
bustibil a crescut mereu, cărbunii fiind 
folosiți pentru încălzit cazanele navelor 
și ale locomotivelor, în centrale termo
electrice etc. Dacă în 1929 producția 
mondială de cărbuni a fost de 1.3 miliarde 
tone, în 1963 aceasta s-a dublat, depășind 
2,6 miliarde tone. Cu toată așa-numita 
«criză a cărbunelui», rezultată din înlo
cuirea lui cu produse petroliere, la trans
porturile maritime, ca și în unele ramuri 
industriale și în transporturile feroviare 
(trecerea la locomotivele diesel-electrice), 
epoca cărbunelui n-a trecut totuși. El 
rămîne neîntrecut sub formă de cocs la 
furnale, în producția de energie electrică 
și în unele ramuri ale industriei chimice. 
Rezervele mondiale (peste 1740 miliarde 
tone) se apreciază că ar ajunge — la un 
ritm de consum asemănător celui actual 
— încă vreo 3000 de ani. Deci deocamdată 
nu sînt motive de îngrijorare.

Petrolul, intrat abia la mijlocul seco
lului al XlX-lea în faza producției indus
triale, este consumat în proporții din ce 
în ce mai mari, cu deosebire de la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea, cînd apare un nou 
vehicul, automobilul. De la 20 milioane 
tone în 1900 producția mondială de pe
trol ajunge la 270 milioane tone înaintea 
celui de-al doilea război mondial și la 
1,4 miliarde tone în 1964. într-o sută de 
ani (1857-1957) s-au consumat în lume 
12 miliarde tone de petrol, ceea ce ega
lează un tren de cisterne lung de 5 000 km, 
adică lung de la Paris pînă la golful Persic. 
Cînd se vor epuiza rezervate de petrol? 
Deocamdată ne aflăm în faza în care se 
descoperă mereu noi zăcăminte. Mari 
surprize au adus cele descoperite prin 

al XVH-lea); creator al simfoniei poate fi 
considerat Joseph Haydn (secolul 
al XVIII-lea); liedul s-a impus în veacul 
trecut, veac al romantismului, prin creația 
lui Franz Schubert etc., etc.

La noi, începuturile muzicii profesio
nale sînt legate de apariția unei vieți 
muzicale permanente, organizate (cerce
tătorii descoperă mereu noi precursori, 
dar importanta lor, în afara celei a unor 
mari personalități ca, intre alții, Ion 
Căianu, din secolul al XVII-lea, sau Dimi
trie Cantemir — domnitorul moldovean, 
un mare umanist al epocii sale — nu este 
încă precis stabilită). Primii compozitori 
cu activitate susținută sînt loan Andrei 
Wachmann, Elena Tayber-Asachi, Ale
xandru Flechtenmacher, Carol Miculi, Lu
dovic Wiest. Generației lor ti urmează 
compozitori ca Gheorghe Dima, George 
Stephănescu, Eduard Caudella, Gavriil 
Musicescu, Ciprian Porumbescu, G.D. Ki- 
riac, Constantin Dimitrescu și alții, a 
căror contribuție la profilarea unei mu
zici românești în veacul trecut este de
osebit de importantă. George Enescu 
este compozitorul modern care se impune 
atenției întregii lumi prin originalitatea și 
forța de sinteză a creației.

Detalii asupra acestor chestiuni pot fi 
găsite în: George Bălan — înnoirile mu
zicii (Ed. muzicală, 1966) și în R.L Gruber 
— Istoria muzicii universale — 3 voL 
Ed. muzicală; despre istoria muzicii româ
nești va apărea un volum al eruditului 
compozitor Zeno Vancea (aceeași edi
tură).

1934-1936 în Orientul Mijlociu (Kuweit, 
Arabia Saudită, Iran, Irak etc.), care au 
ajuns în prezent la o producție de peste 
350 milioane tone anual. De asemenea 
Canada, unde extracția a început în 1938. 
are astăzi o producție ce trece de 37 
milioane tone; mai ales însă, o surpriză 
a constituit-o Sahara, unde exploatările 
au început abia după 1960, ajungîndu-se 
astăzi la peste 40 milioane tone producție 
anuală. Rezervele cunoscute în prezent 
(circa 200 miliarde tone) ar putea ajunge, 
la ritmul actual al extracției, încă circa 
130 ani, dacă alte rezerve nu se vor iden
tifica între timp.

La gazele naturale situația este întru- 
cîtva asemănătoare: se identifică mereu 
noi zăcăminte (Italia, Marea Nordului etc.), 
în prezent rezervele cele mai mari se 
găsesc în S.U.A. (77 la sută), U.R.S.S. 
(13 la sută), Republica Socialistă Ro
mânia (4 la sută) și Canada (3 la sută). 
Durata lor pare să fie apropiată de cea 
a petrolului.

Dar noi resurse energetice sînt puse 
mereu la lucru: energia inepuizabilă a 
căderilor de apă, energia geotermică, 
adică aceea pe care o degajă pămîntul 
din adîncuri (valorificată în Italia), forța 
mareelor, adică a fluxului și refluxului 
mărilor, și mai ales energia nucleară, 
practic inepuizabilă, folosită în scopuri 
industriale pe scară din ce în ce mai 
largă. Nu este așadar motiv de îngrijo
rare în legătură cu o presupusă terminare 
a resurselor energetice ale globului pă- 
mîntesc.

Dintre metale fără îndoială fierul este 
cel mai căutat în industrie. Cunoscut și 
folosit din vremuri străvechi (sciti, ceițij, 
el a ajuns să fie consumat în mari pro
porții o dată cu dezvoltarea mașinismului 
(secolul al XlX-lea), fiind necesar la con
strucția căilor ferate, a podurilor, a marilor 
edificii de beton armat, la construcția de 
mașini etc. Totuși zăcămintelor cunos
cute mai de multă vreme li s-au adăugat 
recent noi descoperiri — zăcăminte de 
minereuri de fier, extrem de bogate și 
superioare calitativ (Kursk în U.R.S.S, 
Brazilia și Venezuela, Africa de nord), 
care au dublat rezervele cunoscute. Fără 
a mai ține seama de masivele recuperări 
de metal (fierul vechi), rezervele cunos

cute în prezent ar putea ajunge, la un 
consum ca cel actual, aproape un mileniu. 
Dar diverșii înlocuitori ai fierului (de la 
aluminiu la masele plastice) acopăr și 
ei tot mai multe folosințe în care se 
consuma pînă nu demult în exclusivitate 
fier.

imensele zăcăminte din adîncurile pă- 
mîntului și din apele mărilor și oceanelor 
rezervă încă mari surprize; iar progresul 
tehnic asigură noi posibilități de exploa
tare, astfel că putem fi foarte optimiști 
în legătură cu aceste prețioase resurse 
naturale.

pe scurt
Marin Mihaela — Cîmpulung Muscel. 

Mulțumim pentru aprecierile pe care le 
faceți cu privire la conținutul revistei. 
Vom ține seama de ele la întocmirea 
sumarelor viitoarelor noastre numere. 
Despre deplasarea continentelor vom pu
blica un articol special. La celelalte în
trebări vă răspundem aici: 1) Datele bio
grafice ale lui Victor Hugo: s-a născut 
în 1802 la Besanșon, ca fiu al unui general 
al lui Napoleon. în tinerețe este partizan 
al monarhiei dar, influențat de gîndirea 
progresistă a epocii sale și de eveni
mentele politice în mijlocul cărora tră
iește, evoluează mereu spre stînga. în 
timpul lui Napoleon al Hl-lea, fiind supus 
persecuțiilor, este silit sa se exileze, 
trăind 18 ani departe de patria sa. După 
căderea celui de-al doilea imperiu se 
reîntoarce în Franța, participînd activ la 
lupta pentru libertate dusă de păturile 
cele mai înaintate ale intelectualității și 
întregului popor francez. Hugo a lăsat 
o operă literară vastă (de care vedem că 
nu ne întrebați, ceea ce ne face să pre
supunem că o cunoașteți). A încetat 
din viață în 1889. 2) Cometele sînt corpuri 
cerești cu aspect nebulos ce fac parte 
din sistemul solar. Se compun, în gene
ral, din cîte un corp, format dintr-un 
nucleu înconjurat de o masă difuză și o 
coadă îndreptată în sens opus soarelui. 
Nucleul este constituit din particule me- 
teoritice și gaze congelate, care, ridi- 
cîndu-și temperatura sub influența raze
lor solare, se volatilizează, dînd naștere 
cozii.

Ionel Dobre — Galați. 1) A existat, în- 
tr-adevăr, și un Napoleon al ll-lea: era 
fiul lui Napoleon Bonaparte și al Mariei- 
Luiza.țNumele său complet era Fran^ois- 
Charles-Joseph Bonaparte). S-a născut 
în 1811 și de la naștere a fost proclamat 
«Rege al Romei»: după cea de-a doua 
abdicare a tatălui său, a trăit la curtea 
bunicului său, împăratul Francisc al ll-iea 
al Austriei, purtînd numele de ducele de 
Reichstadt. A murit la vîrsta de 22 de ani 
(1832). 2) Ludovic Bonaparte (1778-1846) 
a fost rege al Olandei în timpul primului 
imperiu. 3) Napoleon al Hl-lea (Charles- 
Louis-Napoleon Bonaparte) s-a născut 
în 1808, fiind fiul lui Ludovic Bonaparte 
și al Hortensei de Beauharnais. A deve
nit împăratul Franței între 1852 și 1870, 
în urma unei lovituri de stat. A dus o 
politică în interesul marii burghezii. A 
murit în 1873.4). Ludovic al XV-lea era 
strănepot al lui Ludovic cel Mare. S-a 
născut la Versailles în 1710. A fost rege 
al Franței din 1715 pînă în 1774. El a fost 
penultimul Bourbon pe tronul Franței, 
înaintea revoluției burgheze din 1789. în 
timpul domniei lui s-a pregătit, de fapt, 
revoluția înfăptuită Ia 15 ani după pre
luarea domniei de către nepotul și suc
cesorul său, Ludovic al XVI-lea. 5) Dom
nitorii din familia Movilă: leremia (1595- 
1600); Simion —- fratele Iui leremia (1606- 
1607); Mihai — fiul lui Simion (3 luni în 
1607); Constantin — fiul lui leremia (1607- 
1611); Alexandru (1615-1616); Moise —fiul 
lui Simion (1630-1631 și 1633-1634) — toți 
pe tronul Moldovei. Pe tronul Munteniei 
au domnit: Simion (1600-1602, cu o în
trerupere de 3 luni); Gavril — fiul lui Si
mion (în 1606, o lună, și apoi 1618-1620). 
6) Dinastia Abbasizilor, care a stăpînit 
califatul Bagdadului din anul 750 pînă în 
1258, se considera coborîtoare dintr-un 
unchi al profetului Mahomed, pe nume 
Abbas. Abbasizii au întărit orînduirea 
feudală; în timpul stăpînirii ei au avut loc 
puternice răscoale ale popoarelor subju
gate, ale sclavilor, ale țăranilor înfeudați 
și chiar ale unor pături meșteșugărești 
din orașe; aceste răscoale reușesc, spre 
sfîrșitul epocii de stăpînire a acestei 
dinastii (secolul al IX-lea mai ales), să 
slăbească puterea califilor și să le limiteze 
stăpînirea la orașul Bagdad și împreju
rimile sale. Numărul total al califilor din 
dinastia Abbasizilor a fost de 37. Cei 
mai vestit dintre califii abbasizi a fost 
Harun al Rașid (786-809). în timpul său 
califatul a devenit cel mai puternic imperiu 
al acelei epoci, iar Bagdadul, un important 
centru cultura) și științific. Nici unul din
tre urmașii lui Harun al Rașid nu a fost 
o personalitate deosebit de remarcabilă. 
Dintre califii din dinastia sa vom aminti 
pe Radhi (secolul al X-lea), în timpul 
căruia puterea califatului a fost restrînsă 
la maximum, și pe Mustasim, unul dintre 
califii Abbasizi, a cărui domnie a fost 
lichidată de Hulagu, nepotul lui Genghis- 
han. După detronarea lui Mustasim, ur
mașii Abbasizilor găsesc adăpost în 
Egipt, unde sultanii mameluci le recunosc 
un oarecare rol spiritual; dar și acesta 
încetează o dată cu cucerirea Egiptului 
de către turci (1517).

V. SILViAN



CU GIRUL AUTENTICITĂȚII

felicitările noastre!
Sîmbătă 30 iulie 1966. Zi de cununii la 

oficiul stării civile al Sfatului popular al 
raionului V.l. Lenin din Capitală. Ca de 
obicei în asemenea împrejurări, aglome
rație: părinți, rude, colegi, tovarăși de 
muncă ai «împricinaților». Cununiile se 
succed una după alta, urmate de inva
riabilele îmbrățișări, urări de fericire, 
buchete de flori...

...Toate, afară de una. Pentru că, la 
una din cununiile cărora le vine rîndul la 
oficiere, lucrurile capătă o întorsătură ne
prevăzută.

De început cununia a început ca oricare 
alta:

NAUTICA
ORIZONTAL: 1) Vapor — 

Cel mai important port ma
ritim al țării noastre. 2) In
strument folosit odinioară 
de navigatori pentru deter
minarea poziției vasului — 
Mal. 3) înaintaș — Interjec
ție din Transilvania. 4) A 
înșela — Ansamblu vocal 
— Rond. 5) Alfa și Omega 
— Vapor prins în ancoră — 
Notă muzicală. 6) Punctul 
cardinal indicat de acul bu
solei — încetișor. 7) Vas 
mic... — Prefix pentru pă
sări — Arțar. 8) Versată — 
Deseori. 9) Cu ochii în 
patru (pi.) — Marginea de 
sus a unei luntri. 10) Noroi 
— Căciuli mari, mițoase 
(reg.) — Conjuncție. 11) 
Regiune a Indoneziei — în
tindere necuprinsă de ape. 
12) Curbe! — Spetează — 
A descinde de pe un vapor. 
13) judecător în Infern (mit.) 
— Forța lor a înlocuit, în 
secolul trecut, pînzele co-

răbiilor — Dînsa. 14) Apro
ximativ — Fluviu în Europa 
— Barbu Stoian. 15) Lopată 
nautică — Mediul marina
rului — Leo! 16) Legată la 
țărm — Nume masculin. 17) 
Șoc — Alt vas m ic... 18) Ca
pitală europeană legată de 
drumurile nautice prin por
tul Pireu — Ansamblu for
mat din scheletul unei nave 
și învelișul ei — Tub gol! 
19) Foaie de tablă — Va
luri. 20) Portul în care a 
acostat legendara arcă a lui 
Noe — Gust specific — 
Zînă.

VERTICAL: 1) Mare —în
grijire — Plantă erbacee 
comestibilă. 2) Navigatori 
printre... stele — Platformă 
plutitoare folosită pentru a 
trece peste un rîu, un golf, 
un estuar etc. — Asigură 
forță de propulsie navelor 
moderne. 3) Prefix pentru 
vechime — A obosi — Co
rabie cu pînze folosită în

trecut. 4) Sistem de detec
tare, folosit pe scară largă 
în navigația modernă — Cul
tivatori de in — Lup de 
mare. 5) Conducătorul unei 
nave — Fir — Fără luciu 
(fem.). 6) Prefix care în
seamnă «întreg» — A se 
văicări — Nume — Teșite! 
7) Inventat — A face unde 
— Corabie veche. 8) Stan 
Bărbutescu — Un sfert de 
cart marinăresc — Metal 
prețios — Nume de fată — 
A auli. 9) Cambie — A găuri 
— Salutare — Întîmplare. 
10) Avantaj — Uriașă — 
Ambarcațiune de tonaj re
dus, folosită de pescari. 11) 
înalt — Cacialma... pentru 
pește — Superstiție — Pro
nume posesiv — Interjecție. 
12) «Galați» și «Constanța», 
cele două mari vase româ
nești pentru pescuitul ocea
nic — Vas cu apă dulce — 
Bărcuță. 13) Comandantul 
unei flote — Adăpostul oi
lor — Vas cu pînze.

D. IACOBESCU

Cuvinte rare: 
TAS. ATAR, 
EAC, COCA, 
AOLL

TULAI, 
USNA, 
TOLA,

DEZLEGAREA JOCULUI «FRUCTE» APĂRUT ÎN NUMĂRUL TRECUT

ORIZONTAL: 1) AMAN — CORCODUȘ. 2) GUTUI — TURCA — A. 3) URAGAN — GAR — AM. 
4) RELATAT — MUSTI. 5) I — ALABALA — TUN. 6) DANE — ARE — AA — T. 7) ART — ABANOS 
— VA. 8) GANG — NERUDA. 9) AH — URS — SAMARA. 10) TERCIUI — SALAM. 11) EZI — SALVE 
— ATA. 12) NICA — VII — ACID. 13) A — IR A — ANOD — CO. 14) ANANAS — BACA. 15) PI — 
CAP — TAPU — B. 16) E —• VIȘINE — ARTA. 17) PORTOCALE — MAN. 18) EVA — NOD — AMA
RA. 19) NINA — LAN —- ALUN. 20) INAPTA — CIREȘE.

stări afective
Se pare că așa-numitele stări 

afective nu sînt niște simple 
bucurii sau indispoziții. Ele au 
un temei riguros științific. S-a 
demonstrat chiar, deosebit de 
elegant (ați observat de cîte 
ori se întîlnește cuvîntul ele
gant în tratatele științifice?), 
că terminațiile neuronale suferă 
transformări în raport cu stă
rile afective (puteți să vă ima
ginați gămăliile astea nervoase 
cînd destinse, alungite — în 
momente de veselie — cînd 
ghemuite, cocîrjate — la supă
rare).

Și acum două exerciții de 
gimnastică nervoasă.

Primul. începeți prin a cum
păra carnete cu bilete de auto
buz. Bine. Aveți aproximativ o 
șansă din cinci ca imprimarea 
diferitelor cifre în negru pe 
bilete să fie excesiv de puter
nică. Ați găsit carnetul potrivit? 
Luați-I acum, suiți-vă în autobuz

și prezentați-! taxatoarei pen
tru compostare^ unui bilet. 
Dindărătul măsuței metalice doi 
ochi bănuitori vor cerceta bile
tul în transparență, mîinile afe
rente vor răsfoi nervos întregul 
carnet, facîndu-l varză;după care 
o voce la fel de amabilă va 
susura, astfel încît să audă și 
călătorul de pe locul în dreptul 
căruia scrie «Copii(i) sub 14 ani 
nu au vo(i)e în față»:

— Tot carnetul a mai fost 
folosit o dată! Vrei să mă 
trișezi; să-ți fie rușine (face 
scena, deși a întîlnit sute de 
carnete asemănătoare).

încearcă să te justifici: vei 
bîigui ceva încîlcit sau vei ridica 
tonul, adică în ambele cazuri 
vei pleda în defavoarea ta.

Pasagerii se vor împărți în 
două tabere, acuzîndu-te sau 
luîndu-ți apărarea, în timp ce 
dumneata vei căuta zadarnic 
vreo trapă invizibilă prin care

să-ți azvîrli ultimele rămășițe de 
demnitate personală.

Al doilea exercițiu: la do
miciliu pentru cei comozi. 
Condiție specială — încheiați 
un contract pentru executarea 
unei lucrări cu I.D.G.B. Ea vi se 
face la timp și în bune condiții. 
Pînă aici toate motivele să fiți 
și mai bine dispus.

Trec vreo două luni de ase
menea bucurie fără nori. Apoi 
primești o somație în termeni 
foarte drastici, în care între
prinderea respectivă îțiface cu

noscut că «întrucît n-ai plătit...» 
vei fi trimis în judecată.

Pentru următoarele 6 ore 
acest tratament de infractor 
îți va tăia orice chef de mîncare 
sau de somn. Cauți să-ți reme
morezi totul în legătură cu 
instalația în cauză.

2'țî-ai amintit. 
Contractul prevedea că între
prinderea îți va opri datoria în 
rate lunare. Te duci să ceri

FALS TRATAT DE PSIHOLOGIE (III)

Ofițerul stării civile: «Tovarășe X, vrei 
să iei în căsătorie pe tovarășa Y?»

Mirele: «Da»
Ofițerul stării civile: «Tovarășă Y, vrei 

să iei în căsătorie pe tovarășul X?»
Mireasa:...
Aici intervine lovitura de teatru. Pentru 

că mireasa, fără a ezita cîtuși de puțin 
(așa cum ar putea rezulta din punctele 
noastre de suspensie) răspunde categoric:
«NU!»

Ce a urmat se poate înțelege ușor: 
la început, cîteva secunde de tăcere stu
pefiată, apoi o rumoare ce s-a transformat 
imediat în vacarm.Peste tumultul stîrnit 

în sală, ofițerul stării civile, anunțînd că a 
consemnat refuzul căsătoriei, cere ex-can- 
didatei la cununie explicațiile acestui «nu» 
atît de categoric. Fosta — pînă în acel 
moment — mireasă, le-a dat cu sinceri
tate. Le transcriem așa cum au fost reținute 
în emoția generală:

— Cînd am ajuns aici, la sfat, și am 
urcat scările de la intrare, m-am împie
dicat de o treaptă...

(gîndul ne poate duce la ideea că, fiind 
superstițioasă, mireasa a socotit aceasta 
drept un «semn rău»; dar nu e vorba de 
așa ceva. S-o lăsăm să continue).

— ...cînd a văzut că mă împiedic, 
acel ce urma să-mi fie soț, în loc să-mi

CARNET AUTOMOBILISTIC

conducerea „preventivă" a automobilului

Perfecționarea tehnică a automobilelor, apreciază specialiștii, a fost pînă îi 
prezent neomogenă. Vitezele cresc fără ca să existe un corespondent în ceea c 
privește securitatea călătorilor în caz de avarie sau de ciocnire. Amploarea pre 
blemei poate fi ilustrată de faptul că, în S.U.A., de la apariția automobilului pîn 
în prezent, și-au pierdut viața în accidente peste 15 milioane oameni, mai mul 
decît au murit în toate războaiele purtate în cursul întregii istorii a acestei țăr 
Numai în anul 1965, 20 milioane de automobile au fost implicate în 14 milioane d 
accidente care au costat viața a 48 000 de persoane și din care au rezultat 1,8 mii 
oane de accidentați, dintre care 200 000 au rămas cu infirmități permanente.

O carte apărută recent în Franța își propune să inițieze și să convingă pe cititoi 
asupra marilor avantaje pentru individ și societate a unei conduceri «preventive 
a automobilului, bineînțeles în raport cu accidentele potențiale.

Pentru a dovedi că reflexele o dată obținute trebuie educate și exersate, Marc< 
Rouet, autorul cărții, indică rezultatei 

__  unor interesante statistici, din care reies

explicații. Un personaj angelic 
de nevinovat te liniștește lămu
ri ndu-te că «acesta e sistemul, 
pentru mai multă siguranță. Am 
trimis înștiințări (nu le spune 
somații) tuturor».

Certitudinea că ai o mulțime 
de confrați infractori poten
țiali, în loc să te liniștească, te 
transpune într-o stare de melan
colie apăsătoare. Terminațiile 
neuronale arată probabil jalnic. 
Noroc că nu se văd cu ochiul 
liber.

V-am prezentat, așadar, două 
exerciții de antrenare prin ghe
mui re a terminațiilor neurona
le. Cum? Cunoașteți și alte 
mijloace pentru a ajunge la 
același rezultat? Atunci se 
schimbă situația: convocam un 
simpozion științific.

M. HERIVAN

1) Acest termen științific 
aparține exclusiv I.T.B.-ului.

2) Evrika! 

sară în ajutor, n-a găsit altceva mai 
bun de făcut decît să-mi spună: «Idioato! 
Nu vezi unde calci?» Or, dacă în ziua 
nunții îmi vorbește în felul acesta — cum 
mă va trata peste o lună, peste un an, 
peste zece?...

La hotărîrea cu care ex-mireasa și-a 
expus gîndurile nu i se putea da decît 
un singur răspuns — fraza pe care zidu
rile acestor încăperi au auzit-o de atîtea 
ori: «Felicitările noastre!»

Felicitări pentru dovada de demnitate, 
pentru tăria de caracter, pentru bunul 
simț manifestat cu acest prilej. Dar, în 
același timp, permiteti-ne și o întrebare: 
oare pe acel ce urma să vă fie mire și soț 
nu l-ați cunoscut pînă în momentul în cart 
v-ați împiedicat de treapta scării de k 
intrarea la sfatul popular? Dacă l-aț 

cunoscut, cum de nu ați sesizat pînă ît 
acel moment trăsăturile urîte ale caracte 
rului său? Iar dacă nu, cum de ați ajun: 
pînă la actul solemn al căsătoriei alătur 
de un... necunoscut? Desigur, e bine a 
în ceasul al 12-lea ați putut spune «nu» — 
dar și mai bine ar fi fost dacă, înainte de < 
întocmi formele de căsătorie, v-ați f 
cunoscut mai bine «alesul». Acest «nu: 
ar fî putut fi formulat acasă, în cadru intim

v. SAvir

HHBBI

numărul mare de solicitări ale sistemuli 
nervos la care este supusă o persoană î 
timpul conducerii. Pe distanța de 1 km, ! 
o viteză de 70 km pe oră, deci în aprox 
mativ 50 secunde, se primesc în medi 
15 informații optice și 5 auditive, impunîi 
du-se luarea a 18 hotărîri diferite.

în această situație, cel care conduc 
automobilul trebuie să se afle în perm 
nență într-o excelentă formă fizică și ps 
hică, fapt care presupune un antrenamer 
zilnic și un sistem nervos perfect adapt: 
cerințelor vieții moderne.

Sesizînd, ca revers negativ al răspîndir 
automobilismului, apariția unei boli, aș 
numita «automobilită», autorul cărții fa< 
o inspirată descriere a persoanelor cai 
refuză să mai facă chiar cîțiva pași făt 
mijlocul lor preferat de transport. In fo 
mele grave, «automobilita» se manifes 
prin pierderea treptată a simțului de uti 
zare a membrelor inferioare, obezitate ss 
cel puțin predispoziție la aceasta și, 
general, atrofierea la maximum a sistemul 
muscular, insuficient solicitat la eforturi 
obișnuite ale mersului pe jos, în aer libe 
foarte sănătos și reconfortant sub toa 
aspectele.

Se recomandă anumite regimuri alime 
tare, practicarea sportului, precum și «zi 
fără automobil».

Ing. V. IOANI
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ÎN MUNȚII 
APUSENI

Cu înălțimi mai modeste decît cele pe 
care le întîlnim în masivele cu renume 
turistic din Carpații orientali și meridio
nali. cu vîrfuri tocite în platouri sau 
rotunjimi surprinzătoare, Munții Apu
seni, «Țara de piatră» a moților, țopilor 
și mocanilor, și-au cîștigat totuși de mult 
timp un binemeritat renume turistic. 
Și aceasta datorită faptului că din alcă
tuirea lor — un adevărat mozaic de roci 
— a rezultat o mare bogăție de forme, 
o mulțime de minunății ale naturii, una 
mai interesantă și mai originală decît 
cealaltă. Lor li se adaugă farmecul așe
zărilor omenești, legat direct de muntele, 
uneori bogat, alteori destul de puțin 
darnic, așezări risipite pitoresc aproape 
pretutindeni pînă la 1 300-1 400 m alti
tudine.

Dată fiind vastitatea Munților Apuseni, 
vă invităm astăzi numai spre una din 
numeroasele lui zone turistice, zona 
vestitului ghețar de la Scărișoara și a 
podișului Padiș-Ponor.

Pornim la drum din Cîmpeni, orășel 
în care Avram lancu a avut postul de 
comandă al armatelor moțești în 1848- 
1849.

Pînă aici ne aduce «mocănița», trenul 
pe linie îngustă care urcă de la Turda, 
pe Valea Arieșului, pînă la Abrud. în 
continuare vom folosi autobuzele 
D.G.T.A. (plecări din Cîmpeni la ora 
7,30; 9 și 16,30) care urcă pe Valea 
Arieșului Mare, prin Albac (satul lui 
Horia) pînă la Gîrda de Sus (31 km de la 
Cîmpeni). Aici întîlnim drumurile mar
cate ce duc la ghețar: unul prin Valea 
Gîrda Seacă (marcaj bandă roșie , durata 
2 ore); altul prin Valea Ordîncușii (mar
caj bandă albastră, durata 5 ore). Primul 
este mai direct și mai ușor. Al doilea, 
practicabil doar cînd apele sînt scăzute, 
oferă însă prilejul vizitării Cheilor Ordîn
cușii, sălbatice și pitorești, și a peșterii 
Poarta lui Ioanele, aflată pe valea afluență 
din stînga.

Cele două drumuri se întîlnesc pe 
platoul carstic al Scărișoarei, la cabana 
cu același nume, aflată la marginea cătu
nului Ocoale.

Ghețarul se află la 1 200 m altitudine 
și doar la 20 de minute de cabană (mar
caj punct roșu). El este ascuns într-un 
aven circular (o peșteră verticală), adînc 
de 48 de metri și cu pereți abrupți. 
Vizitarea lui (se face numai cu însoțirea 
paznicului) constă — după coborîrea în 
aven — din parcurgerea celor trei grote 
a căror podea este constituită din partea 
superioară a ghețarului adînc de 42 de 
metri. Deosebit de frumoasă este ultima 
sală, numită de localnici «bisericuța», 
din cauza reflexelor de lumină din vîrful 
coloanelor de gheață formate aici și 
care par luminări aprinse.

între podeaua de gheață a grotelor și 
itîncă se văd crăpături mai largi sau mai 
îtrîmte care coboară în adîncime pînă 
a baza ghețarului. Explorate în 1947 
ie speologii din Cluj, ele au dus la 
iescoperirea a două galerii cu minunate 
zoncrețiuni: Scărișoara de calcar. Gale- 
•iile acestea nu pot fi vizitate acum, dar 
:e proiectează — și sperăm să se reali
zeze cît mai curînd — amenajarea lor.

De la Scărișoara, cei ce vor să se

întoarcă pe un alt drum în Valea Arie
șului pot coborî la Arieșeni (marcaj 
triunghi roșu — durata 1 1/2 ore), de 
unde pot lua autobuzul înapoi spre 
Cîmpeni (ore de plecare: 5,30)11,40 și 
17,31) sau spre orașul Dr. Petru Groza 
din Valea Crișului Negru (39 km, ora 
de plecare 6,39).

Cei ce vor să continue excursia în 
Apuseni se pot îndrepta spre podișul 
carstic Padiș-Ponor, al cărui centru turis; 
tic îl constituie cabana Padiș (drumul 
Scărișoara-Padiș, marcat cu bandă albas
tră durează circa 6-7 ore).

Trei trasee în circuit ne oferă, de la 
cabana Padiș, posibilitatea de a cunoaște 
cele mai interesante locuri din această 
zonă în care fenomenele carstice sînt 
deosebit de răspîndite: circuitul izvoa
relor Someșului Cald (marcaj punct roșu, 
durata circa 6 ore); circuitul cetăților 
Ponorului (marcaj punct albastru, durata

POVESTEA
VORBEI

sarcasm 
și virulență

circa 6 ore; și circuitul Văii Galbenii 
(marcaj punct galben, durata circa 
10 ore).

De la Padiș se poate ieși din munte fie 
prin comuna Pietroasa (marcaj cruce 
albastră, 5 ore de mers); fie prin Stîna 
de Vale (marcaj bandă roșie, 6 ore de 
mers); fie pe șoseaua forestieră care se 
sfîrșește pe pîrîul Izbucului (la 1/2 oră 
de cabană) și care duce la Răchițele 
(6-7 ore de mers) de unde cu autobuzul 
(plecarea la ora 6) se poate ajunge la 
Huedin (31 km).

în încheiere ținem să amintim celor 
ce vor să cunoască Munții Apuseni că 
drumurile nu prezintă dificultăți deose
bite, dar lungimea lor pretinde un oare
care antrenament și un echipament adec
vat.

Gheorghe EPURAN
(fotografia autorului)

Ironia, în forma ei cea mai necru
țătoare, poartă numele de sarcasm. 
Dacă denumirea este sau nu este 
bine găsită, poate să aprecieze ori
cine, aflînd că la baza ei stă cuvîntul 
vechi grecesc sarx, care înseamnă 
«carne». A ironiza cu sarcasm, a fi 
sarcastic la adresa unui adversar, 
e o acțiune pe care grecii o evocau 
printr-un termen cu sensul «a smul
ge carnea» (de pe cineva), «a sfîșia». 
Atmosfera creată în jurul acestui 
cuvînt devine și mai neplăcută dacă 
subliniem înrudirea dintre sarcasm 
și sarcofag, acesta din urmă fiind 
un cuvînt compus din elementele 
grecești sarx și fagein (=a mînca, 
a devora): sarcofagele distrug tru
purile.

Ironia, critica, Satira, cînd îm
bracă forme ascuțite, devin viru
lente. lată un cuvînt cu, asociații 
tot atît de puțin agreabile. în secolul 
al XV-lea, francezii îl foloseau încă 
pe virulent cu înțelesul lui originar, 
adică «plin de puroi». La baza ad
jectivului latin virulentus stă un 
termen binecunoscut pînă astăzi: 
virus, care în latină însemna «otra
vă». Se pare că Voltaire e unul din 
primii scriitori francezi — dacă nu 
chiar primul — care dă lui virulent 
sensul de «vehement, violent», sin
gurul cunoscut astăzi.

Sorin STATI



la sfîrșitul anului trecut, cînd reprezen
tanții francezi au contestat dreptul pro
fesorului Hallstein, președintele Comisiei 
CEE, de a se folosi de „covorul roșu" sau 
mai bine-zis de a oficia acreditarea diplo- 
maților pe lîngă Piața comună. Era în 
momentul în care criza agrară din Piața 
comună ajunsese la un punct maxim, fă- 
cînd să răscolească și mai mult spiritele, 
și așa destul de agitate, în „ședințele 
maraton" ale comunității. Reprezentanții 
francezi au cerut ca în viitor scrisorile 
de acreditare să fie prezentate președin
telui Consiliului ministerial. Propunerea 
a găsit, însă, oponenți în special în 
rîndul reprezentanților vest-germani, care 
țin la prestigiul concetățeanului lor, pro
fesorul Hallstein. între timp, prezentarea 
scrisorilor de acreditare a diplomaților pe 
lîngă Piața comună a fost sistată, iar aceș
tia au trebuit, la sosirea la Bruxelles, să 
pună scrisorile în sertare și să aștepte. 
La un moment dat, numărul lor ajunsese 
la 70. Ca și în atîtea alte cazuri, ches
tiunea a fost rezolvată printr-un „compro
mis". S-a convenit ca „șefii misiunilor să 

prezinte în viitor scrisorile lor de acredi
tare președintelui Consiliului și președinte
lui Comisiei, care se întîlnesc cu. acest pri
lej". Nefericita formulare a făcut ca lucru
rile să rămînă în continuare încurcate. 
După cum se știe, funcția de președinte al 
Consiliului ministerial nu este permanentă, 
iar cel care o deține o exercită numai în 
timpul conferințelor miniștrilor de externe 
ai „celor șase". Or, acela care deține 
pe un anumit timp această funcție ar fi 
trebuit să călătorească la Bruxelles ori de 
cîte ori ar fi sosit un nou diplomat, ceea 
ce, practic, era imposibil.

Ce era de făcut ? Ministrul olandez de 
externe Luns, care deține în prezent 
funcția de președinte al Consiliului minis
terial, a convenit cu profesorul Hallstein 
ca șefii misiunilor să prezinte cîte o scri
soare de acreditare pentru fiecare pre
ședinte. Disputa „covorului roșu" a durat 
mai bine de șase luni. Rezultatul — 
covoare protocolare și scrisori de acre
ditare în dublu exemplar.

C. VARVARA

veneția și porumbeii
I

„Iga 66“ — parada florilor

Șoseaua sinuoasă ce leagă Erfurtul de 
bătrînul Wartburg este neobișnuit de 
animată din primăvară pînă-n miezul ve
rii. Limuzinele și autocarele înțesate cu 
turiști, după ce poposesc o oră, două la 
poalele cetății medievale, care și-a îm
prumutat numele fabricii de automobile 
de la Eisenach, se îndreaptă, în convoi 
neîntrerupt, spre metropola florilor? 
,,IGA 66" — expoziția internațională de 
horticultura de la Erfurt.

Tradiția grădinăritului și a cultivării 
pasionate a celor mai variate specii de 
flori are la Erfurt o vechime de sute 
de ani. Din tată-n fiu s-a transmis meș
teșugul îngrijirii florilor, iar expoziția 
din 1865 (acel vestit „Allgemeine Deutsche 
Gartenbauaustellung") n-a fost decît o 
primă și îndrăzneață ,,ieșire în larg" •— 
cum spun localnicii — a comorilor de 
frumusețe realizate de horticultorii iscu
siți din Erfurt. Acum, pe aceleași locuri, 
în jurul resturilor citadelei Cyriaksburg, 
peisajul turingian este îmbogățit pe o 
întindere de o sută de hectare de zecile 
de pavilioane, sere, parcuri, care — 
toate laolaltă — oferă, sub emblema

Pavilionul Olandei.

d-ale pieței comune

In această agitată organizație occiden
tală care se numește Comunitatea Econo
mică Europeană, au avut și au loc me
reu numeroase dispute — unele pe teme 
majore, altele în probleme mai puțin 
importante, însă nu lipsite de note pi
cante și semnificative. Complicatul și 
greoiul mecanism al Pieței comune s-a po
ticnit de multe ori în eforturile sale de a 
aduce la același numitor interesele statelor 
membre. Astfel, unele dintre acestea au 
avut și au de suferit în procesul de „ni
velare" întreprins de CEE, ceea ce a dat 
naștere la conflicte care au căpătat, de 
multe ori, denumiri hazlii : războiul puilor 
de găină, războiul portocalelor, războiul 
frigiderelor, războiul ouălor și aljte răz
boaie. Iată că, de curînd, a fost încheiat

„IGA 66", replica modernă a tîrg'ului 
de flori de odinioară, constituind tot
odată una dintre cele mai mari expoziții 
internaționale de horticultură.

Deschisă pentru a șasea oară (din 
1961) în primăvara aceasta, expoziția 
își va închide porțile la 9 octombrie. 
S-ar putea spune „IGA 66" are tinerețea 
florilor pe care le etalează, dar faptul 
că în ziua cînd am poposit în această 
ultramodernă „grădină suspendată" mași
nile de calculat îl înregistraseră pe vi- 
zita/torul cu nr. 11 000 000, este dovada 
maturității și popularității ei.

150 de întreprinderi horticole din țări 
socialiste și capitaliste concurează și 
în acest an pentru cele 77 medalii de 
aur, 117 de argint și 116 de bronz, ofe
rite celor mai frumoase flori, întreprinde
rilor care prezintă sorturi speciale de le
gume.

Pentru a parcurge nesfîrșitele alei prin 
împărăția crizantemelor, violetelor, nar
ciselor sau orhideelor, pentru a savura 
culorile aproape ireale ale petalelor dia
fane sau parfumurile îmbătătoare ale 
unor specii de flori de forme și proporții 
neobișnuite, ai nevoie nu de ore ci de 
zile întregi. Nici nu s-ar putea altfel, 
de vreme ce „IGA 66" îți oferă bună
oară numai delicatul iris în 180 de va
riante.

Din primăvară pînă în toamnă parada 
florilor se desfășoară după programul 
dinainte stabilit. La început a fost tre
cerea în revistă a narciselor, petuniilor 
și violetelor, apoi dansul rozelor, în 
miezul verii s-au etalat gladiolele, daliile 
și plantele tropicale. După zilele mași
nilor horticole și ale maeștrilor în grădi
nărit, urmează săptămînile crizanteme
lor, gladiolelor și garoafelor.

în toiul întrecerilor horticole au loc 
tranzacțiile comerciale și de specialitate. 
Din tot ce am văzut la „IGA 66", nimic 
nu poate fi comparat cu fresca uriașă de 
culori și lumini pe care ți-o oferă parcul 
celor 100 000 de trandafiri purpurii în 
rîndul cărora specia „New York" — 
care a primit medalia de aur — apare 
într-adevăr ca regină incontestabilă a 
florilor.

Die. BABOIAN

un armistițiu și într-un alt conflict, și 
anume „războiul covorului roșu". De da,ta 
aceasta denumirea amintită este numai 
o figură de stil, deoarece nu e vorba de 
crearea unei „piețe a covoarelor", ci de 
o problemă de protocol.

în general se obișnuiește ca ceremo
nialul prezentării scrisorilor de acreditare 
să se desfășoare într-o sală de recepții, 
unde pe podea să fie așternut un covor 
roșu. Așa se procedează și la sediul CEE 
din Bruxelles.

în anul 1959, Consiliul ministerial a 
hotărît ca diplomații acreditați pe lîngă 
Piața comună să se prezinte președinte
lui Comisiei CEE. Apoi diplomații făceau 
o vizită de curtoazie președintelui Consi
liului ministerial. Aceasta a durat pînă

Veneția — atracție turistică interna
țională — este amenințată de două mari 
flageluri : apa, care macină temeliile, și 
...porumbeii, care distrug fațadele cele
brelor monumente. Măsurătorile făcute de 
specialiști au arătat că în ultimii 50 de 
ani Veneția s-a scufundat cu 183 de mili
metri și tot în acest răstimp fațadele prin
cipalelor sale monumente au suferit de
gradări evidente din cauza murdăriei pe 
care o fac porumbeii. După evaluări re
cente, numărul acestor păsări este astăzi 
în Veneția de peste 150 000.

împotriva apelor nu se pot lua măsuri 
eficiente decît cu mari efonturi financiare, 
dar porumbeii pot fi împiedicați să se 
mai înmulțească în viitor. în acest scop 
se preconizează folosirea unor pilule... 
anticoncepționale. Nu se pune problema 
exterminării, ci numai a împuținării po
rumbeilor, deoarece ei formează una din 
marile atracții locale, fiecare turist do
rind să se fotografieze cu aceste păsări, 
care vin cu zecile cînd li se oferă de 
mîncare și se așază pe umerii, pe capul 
și pe brațele celor care-i cheamă.

I. M.

supercreierele medicale

în clinicile și laboratoarele cele mai mo
derne dintr-o serie de țări europene, ca 
Uniunea Sovietică, Anglia, Italia etc., pre
cum și din Statele Unite calculatorul elec
tronic — fără de care multe dintre marile 
cuceriri științifice ale timpurilor noastre ar 
fi fost imposibile — lucrează cot la cot 
cu medicii, făcînd analize și examene cli
nice de o mare precizie, stabilind diagnos
tice în cazurile mai dificile, prescriind 
tratamentele cele mai adecvate ale fie
cărui caz, niciodată identic cu altele si
milare.

Chiar dacă pătrunderea robotului în 
locurile unde sînt îngrijite suferințele omu
lui mai întîmpină încă o anume rezistență 
— îndeosebi în rîndurile tradiționaliștilor 
— medicina electronică a înregistrat suc
cese ce nu pot fi ignorate, realizări adesea 
reflectate în paginile presei mondiale. 
La „Kings County Reaserch Laboratories" 
din Brooklyn (S.U.A.), analizele de singe 
sînt efectuate pentru prima oară complet 
automatizat j rezultate de o impecabilă 
exactitate, care, cu metodele general fo
losite, se realizează în două zile, se obțin 
în numai două minute. Tot cu ajutorul 
calculatoarelor electronice, utilizate de 
astă dată în domeniul medicinei preven
tive, în Suedia a fost examinată complex 
starea sănătății unui număr de 90 000 per
soane, cei care prezentau devieri de la 
normal fiind depistați rapid și precis. La 
clinica Mayo din Rochester (S.U.A.) un 
grup de medici, în colaborare cu cercetă
torii de la compania de aparataj elec
tronic I.B.M1, au realizat o mașină care 
pe baza unui chestionar poate face o ex
punere concisă asupra personalității unui 
pacient, indicînd eventualele anomalii psi
hice. O altă importantă aplicare medicală 
a calculatoarelor electronice constă în con
trolul automat al stării bolnavilor în timpul 
intervențiilor chirurgicale. Date ca va
loarea presiunii arteriale, frecvența pulsu
lui și a respirației, temperatura, cardio și 
encefalograma, conținutul de oxigen, 
bioxid de carbon și anestezic al sîngelui 
ș.a.^sînt transmise mașinii, care verifică 
dacă sînt situate în limitele normale, ofe
rind permanent chirurgului tabloul com
plet al stării bolnavului și atrăgîndu-i

atenția asupra momentelor critice cu aju
torul unor semnale auditive, vizuale sau 
prin mesaje scriptice.

Se preconizează în prezent crearea unor 
laboratoare centrale, înzestrate cu calcu
latoare programate de mari specialiști și 
deservind țări întregi. Diagnosticele și tra
tamentele astfel obținute ar echivala cu 
cele prescrise prin consultarea unui întreg 
areopag de somități, lucru în marea ma
joritate a cazurilor practic imposibil fără 
ajutorul unor asemenea laboratoare.

Creierului electronic îi este rezervat un 
rol din ce în ce mai mare și în cercetarea 
medicală, căci — după cum remarca pro
fesorul Aldo Mazzuro, președintele So
cietății internaționale de medicină ciber
netică — asemenea biochimici, care a cla
rificat multe probleme ale fiziologiei și 
patologiei, n-ar fi exclus ca biofizica să 
poată releva, mai devreme sau mai tîrziu, 
cauze și mecanisme pe care încă nu le 
cunoaștem și nici măcar nu le bănuim, 
dînd astfel un nou impuls dezvoltării știin
țelor medicale.

Supercreierele create de om inaugu
rează astfel o nouă etapă a studiului me
dical, aducîndu-1 la nivelul științelor 
exacte.

D. ȘTEFAN
Intr-o sală de operații mașina electronică 
furnizează chirurgului parametrii fiziolo
gici ai bolnavului pe care-I operează, 
semnalînd orice situație critică ivită în 
timpul intervenției.



experiența „lunar orbiter“

în ziua de 19 august a fost recepțio
nată în Statele Unite prima fotografie 
clară a suprafeței Lunii, luată de nava 
spațială americană „Lunar Orbiter".

Lansată la 10 august în direcția Lunii 
de la Cape Kennedy, „Lunar Orbiter" 
s-a înscris, patru zile mai tîrziu, pe o 
orbită lunară. în timpul celei de-a 26-a 
rotații, în ziua de 18 august, răspunzînd 
comenzii de pe Pămînt, ușa de protecție 
s-a ridicat din fața obiectivelor fotogra
fice. Acestea s-au declanșat. Nava înainta 
cu 6 400 km pe oră, Ia 214 km deasupra 

fotografii s-ar datora — după cum au 
apreciat specialiștii — unor defecțiuni în 
funcționarea aparatajului electronic emi
țător, deteriorării mijloacelor optice, a 
peliculei fotografice sau funcționării de
fectuoase a obturatorului aparatului foto
grafic. în timp ce „Lunar Orbiter" con
tinua să transmită imagini ale părții vizi
bile și invizibile a Lunii, la Centrul de 
cercetări spațiale din Pasadena (Califor
nia) s-au făcut încercări de corectare a 
aparatelor cu mare putere de separare, 
absolut necesare pentru îndeplinirea mi-

Greva celor 35 000 mecanici din 5 mari companii aviatice americane a 
afectat grav traficul aerian al S.U.A. In fotografia noastră, un aspect 
obișnuit pe aeroporturile americane în timpul grevei : pasageri aștep- 
tînd uneori zile în șir pentru a putea obține un loc în avion.

complicata variantă 
monarhică

Succesiunea lui Franco este un subiect 
atît de amplu dezbătut în cercurile politice 
și presa spaniolă, încît unii diplomați 
străini — informează Le Monde — au afir
mat că l(dintr-un anumit punct de vedere 
se poate considera că Spania trăiește deja 
cu gîndul în perioada post-franchistă". 
Rezumînd alternativa puterii creată de 
eventualitatea dispariției lui Franco (,,74 de 
ani, boala lui Parkinson, arterioscleroză, 
diabet" — nota conștiincios săptămînalul 
italian L’Espresso), publicația madrilenă 

-SP pagina cu litere mari titlul : „Monar
hie ? Republică ? Regență ?"

Cele trei posibilități enumerate de SP 
sînt de fapt categorii de soluții, fiecare 
comportînd destule variante, amintite mai 
mult sau mai puțin de presă și politicieni.

Deosebit de complicată este varianta 
monarhică. Observatorii nu se hazardează 
să-i acorde șanse decisive, iar faptul că o 
anumită parte a presei o supralicitează ține 
mai mult de intențiile factorilor interesați 
(în primul rînd, bineînțeles, Franco) de a 
menține problema succesiunii într-o atmo- 
.sferă cît mai incertă. Prin confuzia pe care 
o întreține, soluția monarhică servește cel 
mai bine acestui scop.

Trei familii pretind că-i succed legitim 
ultimului rege al Spaniei, Alfons al XIII-lea. 
detronat în 1931. Mai întîi primul său fiu, 
Jaime, duce de Segovia (58 de ani). Surdo
mut din naștere, el a renunțat la dreptu
rile sale în 1933 în favoarea fratelui său 
Don Juan, dar a revenit asupra deciziei 
în 1962. Dacă ducele Jaime, actualul cap 
al ramurii Bourbonilor din Spania, are 
puține șanse de a se înscăuna, fiul său, 
Alfons de Bourbon —- Dampierre, în vîrs;tă 
de 26 de ani, speră însă să devină în
tr-o zi Alfons al XIV-lea.

Pretenții serioase emite și celălalt fiu 
al ultimului rege — Don Juan, „regele 
dragonului și Castiliei, regele lerusalimu- 
ui, al celor două Sicilii, regele Gibralta- 
ului, al Indiilor Orientale și Occidentale, 
tl țărilor oceanice, duce de Bourgogne, 
le Milano, de Brabant și conte de Bar
celona", care trăiește înconjurat de o 

mică curte în Portugalia. Dar contele de 
Barcelona s-a opus întotdeauna franchis- 
mului, iar Franco, la rîndul său, îl con
sideră „prea liberal". De aceea, presupun 
unele ziare, Franco i-ar fi sugerat lui Don 
Juan să abdice în favoarea fiului său, 
Juan Carlos, amenințîndu-1 că în caz con
trar desemnează pe altcineva la tronul 
Spaniei (pentru că, în temeiul unei legi 
adoptate în 1947, Franco are dreptul „de 
a propune cortesurilor persoana pe care o 
consideră chemată a-i succeda cu titlul de 
rege sau regent").

în fine, un alt grup de pretendenți sînt 
„carliștii". în ajunul morții sale, Fer
dinand al Vll-lea (1814-1833) a abolit legea 
salică potrivit căreia numai descendenții 
masculini ai dinastiei au dreptul de a 
domni. Ca urmare, pe tron a urcat atunci 
fiica sa Isabela, în vîrstă de trei ani, 
în timp ce „tradiționaliștii" s-au strîns în 
jurul fratelui regelui mort, căruia i-au 
acordat titlul de Carol al V-lea. De atunci 
„carliștii" și-au apărat și susținut pre
tențiile iscînd numeroase tulburări interne 
și cînd ultimul rege — prezumtiv — car- 
list, Alfonso Carlos, a murit în 1936, 
fără a avea copii, s-a găsit imediat un nou 
pretendent — nepotul soției sale, Xavier 
de Bourbon y Bragance. Fiul acestuia, 
Carlos Hugo, revendică și el astăzi, îm
potriva celorlalți pretendenți, ipoteticul 
tron al Spaniei. Dar înainte de a se an
gaja în disputa propriu-zisă, el luptă să 
se naturalizeze spaniol, pentru că Tratatul 
de la Utrecht din 1713 n-a fost vreodată 
abrogat și prevederile sale spun că nici 
un Bourbon din Spania nu poate emite 
pretenții la tronul Franței (sic !), după 
cum nici un Bourbon francez (cum este 
Carlos Hugo) n-are dreptul să aspire Ia 
cel al Spaniei.

între timp Franco dă speranțe, alternativ, 
unuia sau altuia dintre pretendenți (mai 
ales lui Juan Carlos) și, pentru orice 
eventualitate, a constituit un consiliu de 
regență.

Corneliu VLAD

Noul combinat chimic din Keme
rovo, cea mai mare întreprindere 
a Siberiei apusene, este în conti
nuă dezvoltare. Unul din impor
tantele obiective ale acestui 
combinat este fabrica de capro- 
lactamă, substanță servind la ob- 
finerea polimerilor filabili de tip 
perlon sau capron. Prin darea în 
exploatare a acestei unități cu în
treaga capacitate pînă la sfîrșitul 
cincinalului, combinatul din Keme
rovo va deveni principalul furnizor 
de materie primă a întreprinderilor 
de industrie chimică ale Uniunii So
vietice. In fotografie — un aspect 
de la fabrica de caprolactama.

Prima fotografie clară a suprafeței Lunii, realizată cu ajutorul navei spațiale „Lunar 
Orbiter", și recepționată în Statele Unite la 19 august. Fotografia, reprezentînd o su
prafață de aproximativ 13 mile situată în extremitatea estică a suprafeței vizibile a 
Lunii —- Marea lui Smith — este formată prin alipirea a 14 clișee. în partea dreaptă 
se vede un crater cu un diametru de aproximativ 2,5 mile, in mijlocul căruia se află 
un vîrf.

Banda gri, situată de-a lungul ecuatorului lunar, din facsimilul de față, reprodus după 
ziarul „Le Monde", reprezintă zona în cuprinsul căreia vor aseleniza cosmonauții ame
ricani conform proiectului Apollo. în interiorul acestei benzi, care începe din Oceanul 
Furtunilor și se termină intre Marea Liniștii și Marea Fecundității, sînt situate și cele 
9 zone pe care trebuie să le fotografieze „Lunar Orbiter". In zona 9 se găsește sonda 
lunară Surveyor. La marginea din dreapta a acestei hărți, reprezentînd discul lunar, 
se află regiunea denumită Marea lui Smith, ale cărei imagini au fost deja transmise 
pe Pămînt.

suprafeței Lunii. Imaginile transmise re
prezentau regiunea denumită Marea lui 
Smith, de pe suprafața vizibilă a Lunii 
— situată la marginea discului lunar așa 
cum îl vedem de pe Pămînt. în aceeași 
zi, cu ajutorul satelitului de telecomu
nicații „Early Bird" aceste prime imagini, 
transmise pe canalele de televiziune, au 
putut fi prezentate și telespectatorilor 
din Stajtele Unite.

Specialiștii N.A.S.A. au apreciat că — 
spre deosebire de imaginile luate cu 
obiectivele cu putere de separare medie, 
care au fost foarte bune — patru din 
cele cinci imagini luate de obiectivele 
de bord cu mare putere de separare în 
cursul zilelor de 18 și 19 august nu au 
fost suficient de clare, cuprinzînd prea 
puține detalii. Slaba calitate a acestor 

siunii lui „Lunar Orbiter" — și anume 
realizarea unor imagini pe care să apară 
caracteristici ale solului lunar cu di
mensiunea de un metru.

Evoluția circumlunară a lui „Lunar Or
biter" va mai dura cîteva săptămîni, timp 
în care defecțiunile vor putea fi reme
diate, dacă li se vor cunoaște exact 
cauzele. Imaginile vor deveni deosebit 
de interesante după manevra de schim
bare a orbitei, în urma căreia nava spa
țială americană va fi plasată pe o traiec
torie situată la mai puțin de 50 kilometri 
de solul lunar.

Chiar dacă defecțiunile semnalate nu 
vor putea fi remediate, funcționarea na
vei spațiale „Lunar Orbiter" rămîne o 
experiență de mare interes științific.




