


UN VAST PROGRAM ÎNCHINAT ÎNFLORIRII 
PATRIEI SI BUNĂSTĂRII OAMENILOR MUNCH

Vast cîmp de acțiune cercetării științifice
Este limpede: lectura Proiectului de 

Directive cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economiei na
ționale corespunzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socialistă a României 
are darul de a trezi satisfacție oricărui 
om al muncii preocupat de îmbunătățirea 
activității lui și a colectivului din care 
face parte. Sentimentul cu care cerce
tătorii și proiectanții institutului nostru 
au luat cunoștință de prevederile acestui 
important document este o dovadă în 
sprij/nul afirmației de mai sus. Dar me 
ditînd mai profund la toate acestea nu 
se poate să nu remarci că principiile 
Directivelor ar fi rău înțelese de acela 
care n-ar vedea în ele și un îndemn la 
sporirea eficienței propriei activități în 
producție. Depășind individul, consta
tarea este valabilă pentru toate nive
lurile.

lată, bunăoară, cazul nostru, al celor 
ce activăm pe tărîmul cercetării știin
țifice. O experiență de ordinul multor 
ani ne-a convins că sensul principal al 
muncii noastre este orientarea spre 
domeniile cu un rol important în dez
voltarea producției materiale. A ști acest 
lucru nu e însă decît foarte puțin. 
Pentru că de-abia de aici înainte se iscă 
principalele mari probleme. Cum trebuie 
organizată munca de cercetare astfel 
încît cele mai actuale cerințe practice 
să intre în sfera preocupărilor noastre, 
ce forțe trebuie concentrate în fiecare 
moment pentru soluționarea uneia sau 
alteia dintre sarcini, cum trebuie conju
gate eforturile mai multor colective 
care lucrează în domenii adiacente? lată 
doar cîteva dintre chestiunile cu ade

calificare, răspundere, venituri
Am citit cu luare-aminte Hotărîrea 

Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor. Prevederile ei 
dovedesc și de data aceasta grija parti
dului pentru continua ridicare a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

M-au interesat în mod deosebit, și aș 
vrea să discut aici despre aceasta, pre
vederile care se referă la stabilirea mai 
precisă a salariilor în funcție de canti
tatea, calitatea și răspunderea socială 
a muncii. Corelarea mai bună a salariilor 
tarifare pe categorii, și înlăuntrul cate
goriilor, va asigura o și mai justă și, mai 
ales, o și mai stimulativă diferențiere 
a salariilor.

Salut cu deosebire prevederea care 
se referă la avantajele pe care le vor 
obține oamenii muncii pentru vechimea 
neîntreruptă în aceeași unitate. La noi, 
la «Electroaparataj», sînt muncitori care 
lucrează de mulți ani în același sector 
de muncă. Asemenea oameni, cu ex
periență îndelungată, care n-au fost pă
sări călătoare de ia o întreprindere la 
alta, trebuie să fie o oglindă pentru 
tovarășii lor. Un tînăr intrat în uzină

satul românesc de mîine
Ar trebui să scriu multe pagini dacă 

aș vrea să schițez, fie și sumar, profilul 
așezării de tip rural din țara noastră 
care, se știe, reflectă un îndelung pro
ces de formare și dezvoltare, avînd di
rectă legătură cu istoria și geografia 
fiecărui sat, cu tradiția arhitecturii noas
tre populare și cu mulți alți factori. 
Ceea ce aș vrea să subliniez acum este 

vărat importante.
Faptul câ Proiectul de Directive preco

nizează acordarea unor posibilități mai 
largi întreprinderilor și centralelor in
dustriale de a efectua cercetări și de a 
realiza pe cont propriu sarcinile de 
proiectare este demn de reținut. Mă 
gîndesc că punerea în aplicare a respec
tivei prevederi ne va fi și nouă, celor 
ce lucrăm în domeniul utilajului petro
lier, de un real folos. Fiindcă, se știe, 
realizările românești în acest domeniu 
sînt cunoscute în întreaga lume și nu 
mă sfiesc s-o spun, utilaje petroliere 
proiectate de noi și realizate în țară 
ne fac cu adevărat cinste. Dar asta nu 
înseamnă că am făcut totul. Dimpotrivă, 
sarcinile noastre pentru viitor sînt mai 
mari, mai importante. A fi mai aproape 
de cerințele producției, a economisi 
timp și energie umană, mijloace bănești 
etc., obținînd totuși un rezultat bun, 
acest deziderat nu poate fi înfăptuit 
oricum. Este nevoie de o înțelegere 
aprofundată a spiritului în care docu
mentele recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. abordează principiile organizării, 
conducerii și planificării economiei la 
toate nivelurile. Faptul că poporul nostru 
participă din plin la ampla dezbatere pe 
marginea proiectelor de directive nu 
poate decît să ne bucure. Vom învăța 
cu toții din experiența tuturor, încu- 
nunînd succesele de pînă acum cu noi 
succese.

Nicolae PELIGRAD 
inginer proiectant, consi
lier la Institutul de proiec
tări și cercetări pentru 
utilaj petrolier

să vadă în astfel de muncitori, și în 
veniturile lor, exemplificarea concretă 
a perspectivelor sale profesionale.

Eu și tovarășii mei, discutînd despre 
propunerile de îmbunătățire a sistemu
lui de salarizare, le-am pus, firește, în 
legătură strînsă cu larga acțiune de per
fecționare a conducerii și planificării 
economiei naționale. Sînt conștient de 
faptul că veniturile mele și ale tovarășilor 
mei sînt legate de întregul mers al în
treprinderii. Dacă munca noastră va 
avea o eficiență economică tot mai înal
tă, de bună seamă că și veniturile noastre 
vor spori simțitor, lată de ce în noul 
sistem de salarizare noi vedem o pu
ternică pîrghie a ridicării calificării, a 
perfecționării întregii activități.

Sînt convins că aplicarea prevederilor 
Hotărîrii va contribui din plin la dezvol
tarea economiei noastre și, pe această 
bază, la progresul.și prosperitatea socie
tății noastre socialiste, la deplina reali
zare și la bunăstarea fiecăruia din noi.

Sebastian BÂLTĂȚEANU 
montator la uzinele 

«Electroaparataj»

doar un aspect al acestei probleme și 
anume faptul că, în anii noștri, satele de 
pe cuprinsul țării s-au schimbat mult, 
căpătînd atributele unor așezări în care 
viața se desfășoară în cu totul alte condiții 
decît pe vremea copilăriei actualei ge
nerații mature. Există o tendință fi
rească, legică, de evoluție, pe care nu 
e nevoie să fii specialist spre a o putea 

sesiza și urmări. Prevederile proiectului 
privind îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a României și sis
tematizarea localităților rurale stabilesc 
linii de dezvoltare care concordă deplin 
cu această tendință.

E emoționant faptul că astăzi, sub 
ochii noștri, oameni din care mulți și-au 
petrecut copilăria în mediul idilic, dacă 
vreți, dar nu tocmai confortabil al sa
telor din trecut, sînt îndemnați să-și 
spună cuvîntul cu privire la moderniza
rea, înfrumusețarea, îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale acelorași sate. Schim
barea care se anunță va necesita mult 
timp și, desigur, nu cît ai bate din palme 
vor fi înfăptuite prevederile proiectului. 
Dar, pe baza principiilor enunțate, noi, 
cei de azi, putem nu numai întrezări 
profilul satului românesc de mîine, ci 
participa concret la înfăptuirea lui. Stu
diem și preconizăm acum reașezarea în 
«vetre» științific determinate a localită
ților rurale, dotarea lor cu o serie de 
construcții și amenajări menite să sa
tisfacă mai deplin cerințele unei vieți 
civilizate, moderne (complexe comer
ciale, medicale, școli, căi de transport 
etc.), reprofilarea pe criterii mai armo

rațional, stimulativ, eficient
Recentele măsuri cuprinse în cadrul 

Hotărîrii cu privire la dezvoltarea con
strucției de locuințe, îmbunătățirea 
administrării și întreținerii fondului lo
cativ și noul regim al chiriilor răspund 
unor necesități de ordin economic și 
social și au în vedere dezvoltarea con
tinuă, într-un ritm progresiv, a orașelor 
și satelor patriei noastre.

Prevăzîndu-se în continuare construi
rea de imobile din fondurile centralizate 
ale statului, Hotărîrea stabilește și mă
suri avantajoase pentru sprijinirea cetă
țenilor care doresc să-și construiască 
locuințe proprietate personală sau să-și 
cumpere case din fondul locativ existent, 
proprietate de stat.

Apreciind în mod just avantajele pe 
care le oferă cumpărarea ori construirea 
unei locuințe, în orașul București peste 
7 000 de cetățeni și-au cumpărat pînă 
în prezent apartamente, iar alte mii de 
oameni ai muncii au depus cereri pentru 
construirea de locuințe personale.

Atribuirea în folosință veșnică a tere
nurilor necesare, scutirea pe timp de 
10 ani de impozitul pe clădiri, exceptarea 
de la regimul de normare și repartizare 
a spațiului locativ, la care se adaugă 
rambursarea creditului în rate lunare, 
care pentru mulți cetățeni vor fi a- 
proape egale cu chiria ce ar datora-o 
statului, sînt numai cîteva din măsurile 
de stimulare a construirii și cumpărării 
de locuințe proprietate personală.

Alături de aceste măsuri care vor 
duce la îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale oamenilor muncii, Hotărîrea 
reglementează și noul regim al chiriilor.

Este știut că, pe măsura creșterii 
fondului locativ proprietate de stat au 
sporit an de an și sumele alocate pentru 
amortizarea, administrarea și întreți
nerea locuințelor.

Numai în anul 1966 cheltuielile deter
minate de administrarea și întreținerea 
fondului locativ în orașul București au 
reprezentat dublul sumei încasate din 
chirii. La fiecare 51 lei încasați, mai eram 
obligați să cheltuim 100 lei. Nu e de 
mirare deci că sistemul actual al chi
riilor, precum și cel de gospodărire a 
spațiului locativ au generat pentru stat 
pierderi însemnate care, de pildă, în 

nios concordante cu cerințele actuale 
a satelor noastre. Ca arhitectă sînt con
știentă de răspunderea care le va reveni 
celor chemați să lucreze nemijlocit în 
acest domeniu. Pentru că, efectiv, apor
tul acestora trebuie să se concretizeze 
în suprafețe de teren eliberate prin 
redimensionarea perimetrelor satelor, 
în unificarea (acolo unde este cazul) 
a micilor cătune și sate dispersate — 
fapt ce va avea importante consecințe 
în evoluția acestora — în noi și noi 
aspecte privind construcțiile social-cul- 
turale și celelalte amenajări.

îmbunătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale va crea, și aceasta în vi
itorul imediat, un cadru pe măsura dez
voltării noastre actuale, pentru adînci- 
rea democrației socialiste, pentru parti
ciparea eficientă a fiecărui cetățean la 
rezolvarea problemelor obștești. Pre
vederile proiectului adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. vor fi materializate prin 
contribuția entuziastă și competentă a 
tuturor celor chemați să lucreze la 
făurirea satului românesc de mîine.

Angela SCHELETTI 
arhitect,proiectant șef 

la D.S.A.P.C.-București

1960 s-au cifrat pe întreaga țară la 302 
milioane lei și la 537 milioane lei în 1966.

Cheltuielile mari pe care statul 
le face în sectorul construcției și 
întreținerii de locuințe, creșterea repe
tată, în ultimii ani, a veniturilor oameni
lor muncii (salariul mediu a crescut de 
aproape trei ori față de 1953, cînd s-au 
stabilit costurile pe metru pătrat de 
suprafață locuibilă) fac necesară și rațio
nală așezarea regimului chiriilor pe prin
cipii economice care să permită acope
rirea integrală, prin chirie, a cheltuie
lilor de întreținere, administrare și dez
voltare a fondului locativ. Trebuie să se 
țină seama de faptul că noul regim al chi
riilor se va aplica în condițiile în care în 
cursul anilor 1968—1969 se va proceda, 
așa cum s-a stabilit la Plenară, la majo
rarea salariilor. Pentru perioada pînă 
la majorarea salariilor se va acorda 
unor titulari de contracte de închiriere 
o indemnizație neimpozabilă, diferențiată 
în funcție de nivelul salariului și numă
rul membrilor de familie.

După sistemul chiriilor actualmente 
în vigoare nu se calculau, la plata chiriei, 
dependințele; în orașul București, din 
9 525 224 mp suprafață locativă, 3 199 935 
mp, adică 33,6% sînt dependințe. Este 
nefiresc ca asemenea elemente, care 
determină într-o măsură hotărîtoare gra
dul de confort al unei locuințe, să nu fie 
luate în considerare la plata chiriei. 
Măsura care stabilește un calcul diferen
țiat pentru plata chiriei și în funcție de 
zona de amplasare a locuinței în incinta 
localității, decurge, în mod judicios, din 
aceeași tendință de diferențiere a chi
riilor în funcție de avantajele spațiului 
locativ deținut de cetățean. Grija parti
dului și statului nostru pentru crearea 
unor condiții mai bune de locuit pentru 
oamenii muncii, precum și larga partici
pare a acestora la discutarea și traducerea 
în practică a recentei Hotărîri vor marca 
un pas însemnat, caracterizat de realism 
și eficiență, în creșterea nivelului de 
trai general alcetățenilor patriei noastre.

Nicolae SIMIONESCU 
șeful secției de gospodărie 

locuințe și localuri din 
Sfatul Popular al Orașului 

București
O



In cinstea
Marelui Octombrie

Aspect de la ședința festivă a Consiliului General A.R.L.U.S. consacrată 
semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ședință care a 
avut loc în Capitală, vineri 13 octombrie.

La 17 octombrie s-a des
chis în întreaga țară «De
cada cărții sovietice». în 
fotografie: aspect de la 
deschiderea festivă a de
cadei, care a avut loc în 
Capitală, la Librăria uni
versală (Calea Victoriei 
nr. 45), cu prilejul Zilelor 
culturii sovietice.

Teatrul gruzin «Șota Rus
taveli», aflat în turneu în 
țara noastră, a prezentat 
în cadru! Zilelor culturii 
sovietice o serie de spec
tacole în Capitală și pro
vincie, bucurîndu-se de o 
caldă primire din partea 
spectatorilor români. în 
fotografie: scenă din spec
tacolul cu piesa «înțelep
ciunea fanteziei» de N. Ha- 
tisțaki.

ZIUA FORȚELOR ARMATE

în fiecare an, în ziua de 25 octombrie, poporul nostru sărbătorește Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, continuatoare ale 
glorioaselor tradiții de luptă ale poporului român, apărătoare a rezulta
telor muncii noastre pașnice, independenței și suveranității de stat a 
României socialiste.
în fotografie: pe terenurile de aplicații, tinerii militari își cultivă curajul 
și bărbăția, iscusința și dîrzenia.

INTERVIU ÎN CIFRE
cu V.M. LEPIOȘKIN 

directorul Expoziției sovietice 
de la București

Sub cupola imensă a Pavilionului 
de lîngă «Casa Scînteii» se inaugurează 
azi una dintre cele mai mari expoziții 
sovietice organizate în acest an de 
U.R.S.S. peste hotare.

— Ne prezentăm în fața publicului 
românesc — ne spune tovarășul Le
pioșkin — cu o frescă modernă a rea
lizărilor economiei, științei și culturii 
sovietice, cu un bilanț al drumului 
parcurs de Țara Sovietelor de la Marea 
Revoluție pînă în era zborurflor cos
mice și a computerilor anului 1967.

— Vă rugăm să ne prezentați cîteva 
elemente privind pregătirea, organiza
rea și amplasarea expoziției.

— Cîteva mii de specialiști, proiec- 
tanți, constructori și artiști au lucrat 
timp de 547 zile pentru acest «Expo» 
sovietic.

— Cîte întreprinderi sînt reprezen
tate aici?

— Peste 700; în fapt însă întregul 
popor sovietic este prezent prin munca 
și realizările sale.

— Cîte vagoane de cale ferată au 
transportat expoziția pînă la București ?

— 800 vagoane,
— Cum sînt distribuite cele 45 de 

standuri și secțiuni?
— Datorită condițiilor optime ofe

rite de gazdele noastre — precizează 
V.M. Lepioșkin — la București expu
nem pe uscat, în aer liber și chiar pe 
apă. Astfel, în afară de marea secție 
cosmică din inima Pavilionului, expo
ziția are compartimentele ei la aeropor
tul Băneasa, pe lacul Herăstrău, în săli 
de cinema, totalizînd o suprafață de 
22 000 mp. Cu alte cuvinte, expoziția 
de la București depășește substanțial, 
prin proporțiile ei pavilionul sovietic 
de la Montreal (13 700 mp).

— Tovarășe director, vă rugăm acum 
să ne spuneți, în cîteva cuvinte, care

sînt cele mai interesante și mai revela
toare exponate.

— Avem aici cîțiva coloși, de pildă 
furnalul cu o capacitate de 2 700 mc 
per șarjă. Se știe că dintre cele 15 furnale 
de peste 2 (XX) mc existente azi în lume, 
10 se află în U.R.S.S.

Avionul-gigant «An 22», supranumit 
«Anteu», va fi de asemenea expus la 
București. El poate transporta trei 
autobuze sau 700 de pasageri. Are o 
greutate de 250 tone. Viteza maximă: 
740 km pe oră, iaV raza de acțiune 
11 (XX) km, adică o distanță egală cu 
cea dintre Moscova și Montreal. Va 
stîrni interes și elicopterul V-8,care 
poate transporta o cabană cu o capaci
tate de 23 mc sau 28 de pasageri. 
Greutatea de decolare: 11 tone. Viteza 
de croazieră: 200 km pe oră. în ce 
privește marile mașini basculante și 
autoturismele, se află față în față masivul 
«Belaz» de 40 tone și minusculul «Zo- 
porojeț» 66 V — de mic litraj.

— Dar despre secția atomică și cos
mică?

— La intrarea în pavilion, racheta 
lui Gagarin, cu o înălțime de 38 de 
metri, îi întîmpină pe vizitatori. De la 
primul sputnik pînă la navele cosmice 
perfecționate «Vostok» și sondele lu
nare, totul este prezent în expoziție. 
5 standuri sînt consacrate folosirii paș
nice a energiei atomice. Ele cuprind: 
2 centrale atomice ambulante, 6 reac
toare atomice pentru cercetări, un 
reactor care transformă energia calo
rică în energie electrică.

— Industria bunurilor de larg con
sum ocupă de asemenea un loc impor
tant. Poate o cifră despre confecții?

— 200 modele noi de îmbrăcăminte 
— mai ales pentru femei — și 7 mane
chine pentru Parada modei.

Die. BABOIAN

ir



Proclamînd cu un fel de bucurie malițioasă detronarea regelui abur, pînă mai 
ieri suveran absolut în imperiul circulației feroviare, cronicarii contemporani n-au 
observat că acesta s-a retras, cu puteri sporite, în marile centrale electrice, continuînd 
să joace un rol important în desfășurarea vieții intime a drumului de fier.

Electrificarea, această transformare ai cărei martori sîntem, interesează în prea 
mare măsură — dovadă frecventele discuții (de toate gradele de competență) ce se 
poartă astăzi în trenurile de călători care circulă pe Valea Prahovei — ca să nu simțim 
nevoia consemnării și ilustrării ei. Dar cum poate pelicula fotosensibilă să cuprindă 
un atît de vast șantier — căci ce altceva decît un șantier este linia ferată intrată în epoca 
electrificării? — cum să redea, prin cîteva imagini, sutele de kilometri de filigran me
talic cu care constructorii au acoperit, între Brașov și Ploiești (și continuă în prezent 
să acopere între Ploiești și București), întreg traseul drumului de fier? Valea Prahovei, 
cel dintîi drum feroviar electrificat, are de puțină vreme un frate geamăn: între Craiova 
și Filiași (prima etapă), apoi mai departe, pînă la Reșița, a început amenajarea instala
ției electrice ce va permite reîntoarcerea regelui abur pe firele de înaltă tensiune, în 
imperiul nu demult părăsit. Din goana trenului, puține din măruntaiele vitale ale aces
tui organism complex, capabil să concentreze în fiecare locomotivă puteri nemai- 
întîlnite pînă azi, se lasă descoperite, iar mecanismul intim al distribuirii energiei 
pe linie este o ecuație abstractă, accesibilă doar unei minorități de inițiați, specialiștilor. 
Nimic deci spectaculos, impresionant, la prima vedere. Și totuși...

DRUMUL DE FIER. 
OTEL SI CUPRU

de Nicolae RADULESCU 
Fotografii de S. STEINER

în locul cabinei 
fochiștilor.



Cîndva, un tren de marfă cu 50 de va
goane urca de la Brașov la Predeal, pe 
una dintre cele mai abrupte pante posi
bile la calea ferată, într-o oră și Jumătate 
de drum, cu patru locomotive mari, cu 
abur, a cîte cinci osii motoare fiecare. 
Exista deci o limită a traficului în acest 
sector peste care nu se putea sări. Dar 
tracțiunea diesel-electrică a făcut ca ace
leași trenuri să poată fi purtate spre 
vîrful pantei într-o singură oră de mers, 
cu numai trei locomotive fiecare. Or, 
iată ce miracol, ce salt calitativ important 
permite electrificarea din acest punct de 
vedere: concentrind energii importante, 
distribuite în linia de contact sub o ten
siune de nu mai puțin de 25 000 de volți, 
sistemul electric alimentează locomo
tive care dezvoltă, fiecare, 6 950 cai- 
putere. Două din acestea sînt capabile să 
tragă de la Brașov la Predeal un tren de 
mărfi cu supratonaj, în numai 35 de 
minute. Și acesta nu este, decît unul 
dintre numeroasele avantaje ale electri
ficării.

O știre de ziar relativ recentă con
semna intrarea în probe a primei loco
motive electrice românești. Probabil că 
șuierul ei de pasăre de noapte a atras 
mii de priviri curioase la ferestrele va

goanelor de călători pe lîngă care aceasta 
a trecut, de sute de ori, în neobositul ei 
du-te-vino menit, la început, să-i pună 
în evidență virtuțile. Oamenii și-au spus 
părerea despre ea începînd cu califica
tivul neesențial: e frumoasă. Este, în- 
tr-adevăr, dar mai important decît atît 
e că are caracteristici tehnice cu care 
constructorii de mașini de la «Electro- 
putere» se pot mîndri pe drept cuvînt. 
Și cum o locomotivă electrică nu poate 
trăi singură (spre deosebire de surorile 
ei relativ autonome: cu abur sau diesel- 
electrică), întreg aparatajul de linie, rea
lizat în mare parte tot de specialiștii 
craioveni, și-a spus și el cuvîntul în succe
sul electrificării primei linii ferate româ
nești. De exemplu, această stație de 
transformare exterioară de la Valea 
Largă, una dintre numeroasele artere 
care trimit locomotivelor electrice aflate 

, în cursă pe Valea Prahovei energia nece- 
■ sară propulsiei.

în curînd vom 
pleca din Bucu
rești cu trenuri 
care vor aluneca 
pe șine cd 140 km 
pe oră. Un vis 
pînă nu demult? 
O realitate per
fect posibilă as
tăzi. Dar lista vir
tuților tracțiunii 
electrice nu se o- 
prește aici.

Cînd construcția liniei de contact a 
fost gata, mai întîi între Brașov și Predeal, 
traseu-școală în care experiența teore
tică a specialiștilor noștri a avut prima 
materializare practică, a sosit un moment
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în care totul trebuia supus unei riguroase 
probe de calitate. Momentul s-a numit 
ora H și a fost căutat cu înfrigurare pe 
cadranele cronometrelor, de sute de 
ingineri, tehnicieni și muncitori risipiți 
pe cîteva zeci de kilometri de linie, în 
toate punctele-cheie. în esență, calificati
vul s-ar putea rezuma prin cuvintele: 
foarte bine. Dar ceea ce nici un aparat 
de măsură n-ar fi putut estima era ten
siunea umană la care s-a făurit această 
pretențioasă lucrare energetică. Lucrînd 
în pauzele dintre trenuri și foarte rar 
cerînd să se oprească circulația o oră, 
două, lucrătorii uneia dintre cele mai 
tinere întreprinderi din cadrul Ministe
rului Căilor Ferate au intensificat mereu 
ritmul, astfel că trei porțiuni de linie 
de proporții identice au fost executate, 
prima într-un an și jumătate, a doua în 
mai puțin de un an, cealaltă în șase luni. 
S-au perfecționat tehnologii noi, au fost 
concepute și create dispozitive de mare 
productivitate și, mai ales, s-a acumulat 
în mod organizat, științific, o valoroasă 
experiență. Rezultatul: aceste nesfîrșite 
rețele aeriene, riguros asigurate împo
triva defecțiunilor de orice fel și capabile 
să funcționeze optim în orice condițiuni 
atmosferice, datorită cărora energia elec
trică a hidrocentralelor și termocentra
lelor noastre poate să pună în mișcare 
locomotive. Mai multe mărfuri și mai 
aulți călători, mai repede și mai bine, 

acesta este sensul în care electrificarea 
își spune cuvîntul la drumul de fier.

Parcă niciodată n-a fost răscolit 
pămîntul în această vale a Prahovei 
ca în perioada de cînd se electrifică 
linia ferată și se corectează traseul 
șoselei pe o porțiune de cîteva zeci 
de kilometri, de la Comarnic în 
amonte și în aval.

într-adevăr, electrificarea a în
semnat tonaje și viteze sporite, deci 
o linie de maximă rezistență, tera- 
samente consolidate, o aparatură 
adecvată pentru dirijarea, în con
diții de maximă siguranță și regu
laritate, a mersului trenurilor de 
orice fel. O bună parte dintre aceste 
amenajări au elemente componente 
care se amplasează subteran, pentru 
a fi ferite de eventuale defecțiuni. Pe 
de altă parte șoseaua... într-un loc, 
excavatorul a ridicat în cupa sa de 
oțel o fragilă bucată de ceramică 
smălțuită, o dală de teracotă de la 
un șemineu străvechi. Emoție, ca 
de obicei în asemenea cazuri: un 
arheolog solicitat în grabă a liniștit 
însă spiritele. Nu era vorba de o 
cetate dacică, nici de un castru ro
man, ci de un han de poștă părăsit 
cam pe vremea primei tinereți a 
bunicilor noștri. Așadar, pe aici au 
«zburat» cîndva, cu amețitoarea vi
teză de... 25 de kilometri pe oră, 
rădvanele unor călători deprinși să 
rabde cu săptămînile supliciul unui 
drum de la București la Cluj. Astăzi 
trec prin apropiere locomotive care

concentrează, fiecare, puterile tutu
ror cailor de poștă din acele vre
muri.

Dar comparația nu se poate face 
decît forțînd foarte mult lucrurile. 
La Predeal, în vîrful pantei de peste 
1 000 de metri, bilanțul lucrului 
mecanic cheltuit zilnic pentru trans
portul numeroaselor trenuri atinge 
cifre de-a dreptul uriașe. Pentru ca 
acest fapt să devină realitate, o ar

mată de constructori au împînzit li
nia cu o compactă rețea de conduc
tori și cabluri. Ei au redat regelui 
abur retras în marile centrale elec
trice o parte a domeniului părăsit 
nu demult: drumul de fier.

Este semnul modernizării, semnul 
schimbării de destin în spiritul con
temporaneității pe care o înregis
trează cronica transporturilor pe 
calea ferată.





24
de ore

de N. MINEI

Douăzeci și patru de ore alcătuiesc la 
Leningrad o zi și o noapte, ca pretutin
deni, sau o zi și o zi, ca în Extremul Nord 
al Europei, unde în lunile de vară întu
nericul capătă semitransparența tremu
rătoare și fumurie a zorilor — a unor 
zori prelungite de-a lungul cîtorva cea
suri. Dar bezna nu e răzbunătoare: pînă 
și în miezul iernii, cînd Arctica vecină se 
află la cea mai mare depărtare de soare, 
lumina este prezentă și niciodată noap
tea nu succede fără întrerupere nopții.

Douăzeci și patru de ore la Leningrad... 
Orele începutului de dimineață, cînd 
străzile sînt trezite din amorțeala scur
tului lor somn de necruțătoarea sonerie 
a unui deșteptător polifonic: sirenele 
cargoboturilor din port și ale remorche
relor de pe Neva, șuierul trenurilor din 
gările aflate în plin centrul orașului, dan
gătul grav al plăcilor de oțel izbite de 
baroasele mecanice ale șantierului naval, 
țipetele parcă veșnic neliniștite ale pescă
rușilor în căutarea misterioaselor lor 
surse de hrană... In cele trei medii — 
apa, uscatul și văzduhul — răsună zgo
motele zilei abia născute.

Orele dimineții, orele muncii. Ale unei 
munci cu un registru de producție imens: 
la o extremitate — giganticele furbine 
pe care uzinele «Elektrosila» le trimit 
fluviilor siberiene îmblînzite, pentru a 
face din ele morari ai kilowaților; la cea
laltă — infinitezimalele picături de esen
ță de la fabrica «Krasnaia țveta», unde 
benzile rulante transportă elegante și 
aromate flacoane de parfumuri. între 
cele două extremități, munca feningră- 
deană oferă Țării Sovietice pantofi și apa
rate de precizie, tancuri petroliere și 
medicamente, mașini-unelte și țigări.

Dar orele dimineții — cel puțin pentru 
tine, turistul poposit pentru un scurt 
răgaz la Leningrad — sînt și orele celor 
peste trei sute de săli ale «Ermitajului», 
cu fascinanta lor defilare de culori și 
forme. Sînt ore de vagabondare pe Nev- 
ski Prospekt, artera cea dreaptă și largă, 
ca o uriașă cărare croită în codrul care 
acoperea odinioară aceste meleaguri: 
dincolo de freamătul permanent și con
temporan al străzii se profilează umbrele 
tăcute ale eroilor lui Gogol, Tolstoi sau 
Cehov, care au pășit cîndva pe aceleași 
trotuare, în umbra acelorași bătrîne clă
diri austere, avînd în față aceeași săgeată 
aurită a Amiralității.

Sînt orele cînd te frapează — poate 
cu mai multă vigoare decît în alte mo
mente ale zilei — paradoxurile Lenin
gradului. Cel mai nordic oraș mare al 
lumii se bucură de o surprinzătoare îngă
duință climatică, datorită boarei calde 
a Golfstromului: iernile lui sînt mai 
blînde nu numai decît în așezările Alas- 
kăi și ale Groenlandei, situate pe aceeași 
paralelă, ci și decît în Moscova, sora-capi- 
tală mai meridională. Pămîntul învelit 
în piatră și asfalt pe care calci pare a fi 

o parte integrantă a masivului continen
tal, dar el a rezultat din strîngerea la
olaltă a o sută de insule. Cele cinci sute 
de poduri îți dau impresia că treci peste 
o infinitate de canale de tipul Veneției 
sau Amsterdamului, dar dedesubtul lor 
curge una și aceeași Nevă, răsfirată în 
brațele care-i alcătuiesc delta. Din clipa 
cînd, în 1703, Petru cel Mare a hotărît 
să înalțe orașul pe o întindere plină de 
mlaștini și smîrcuri și pînă cînd Rusia și-a 
dobîndit Petersburgul nu au trecut decît 
opt ani; dar construcția catedralei Sf. 
Isaac, a cărei temelie se înfige în peste 
zece mii de piloți de lemn, a durat 
patru decenii.

Orele după-amiezii le poți închina 
amintirilor legate de cel mai lung și mai 
crîncen asediu pe care l-a cunoscut isto
ria— cel din 1941-1943. Cîteva cifre 
conturează dimensiunile lui apocaliptice: 
aproape 900 de zile de blocadă, peste 
600 000 de bombe azvîrlite de avioanele 
cu zvastica pe aripi, peste 150 000 de 
obuze trase de tunurile germane și me
nite să deschidă drum unui asalt final 
care n-a mai avut loc niciodată, aproape 
20 000 de locuințe năruite, aproape 
600 000 de locuitori uciși în aceeași mă
sură de explozii, frig și foamete.

Dar cifrele, oricît de elocvente ar fi, 
nu pot spune totul. Le lipsește de pildă 
tragismul sfîșietor al jurnalului Taniei. 
Asemenea unei alte fetițe din îndepăr
tata Olandă, Tania a încredințat caietului 
ei de școlăriță durerile pe care le-a adus 
războiul micii sale vieți — pierderea 
treptată a unei întregi familii stinse de 
foame. într-o singuTă zi a părăsit-o pe 
fata de nouă ani curajul de a nota totul. 
E ziua de 12 martie 1942, cînd jurnalul ei 
poartă doar începutul unei fraze: «Astăzi 
mama a...» Dar trei săptămîni mai tîrziu, 
Tania a găsit forța morală pentru a scrie: 
«Pînă diseară cred că mor și eu». Și așa 
a fost.

Martirilor și eroilor asediului li s-a 
înălțat la Leningrad un grandios monu
ment. al cărui moto este: «Nimic nu se 
uită, nimeni nu este uitat». Și într-adevăr, 
la aproape un sfert de veac de la asediu, 
mințile și inimile leningrădenilor păstrea
ză intactă amintirea celor care s-au 
jertfit pentru ca marea cetate de pe 
Neva să nu fie pîngărită de cizmele hitle- 
riștilor.

Dar orele după-amiezii aparțin nu 
numai trecutului. Ele pot fi consacrate 
și întîlnirilor cu prietenii care-ți vorbesc 
cu entuziasm despre Leningradul pre
zentului și al viitorului foarte apropiat. 
Despre cele nouăsprezece etaje ale ho
telului «Sovetskaia», pe cale de finisare 
în apropiere de gara «Varșovia». Despre 
noua sală de concerte cu patru mii de 
locuri de lîngă o altă gară, «Moskva». 
Despre cele patru stații de metro recent

(Continuare in pag. 10)
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adăugate rețelei de transporturi sub
terane. Despre scheletul metalic al sălii 
de sporturi de pe insula Vasilevski, că
reia i se spune «cea mică» deși va putea 
adăposti șase mii de patinatori sau șapte 
mii de spectatori ai meciurilor de box. 
Despre locuințele ce se construiesc de 
pe acum pentru cei două-trei sute de 
mii de noi leningrădeni, anticipați pentru 
anul 1970. Despre cei cincisprezece kilo
metri de centură verde care va încinge 
în curînd orașul. Despre nenumărate 
proiecte, unele mai cutezătoare decit 
celelalte și care vor completa cele două 
secole și jumătate de frumusețe clasică 
a Leningradului cu cele mai moderne 
trăsături ale urbanismului.

Pentru orele serii nu poate încăpea 
alternativă — ele trebuie să fie ale 
spectacolului. Ale dramei sau co
mediei — la «Gorki», căruia i-a rămas 
credincios pînă la ultima suflare neîntre- 

dintr-un film cu «suspense», dar senti
mental: automobilele trec în goană, 
pentru a nu rămîne izolate pe malul care 
nu le convine, iar perechile de îndrăgos
tiți urmăresc desfacerea podurilor cu 
priviri în care nu se citește un interes 
deosebit pentru problemele de mecanică.

Orele dimineții, ale după-amiezii. ale 
serii, ale nopții... Orele Leningradului... 
Sînt orele celor care muncesc, care creea
ză, care visează, care iubesc, care se îm
părtășesc din bucuriile artei sau ale 
sportului. Orele unui mare oraș. Dar 
nu numai atît. Căci Leningradul a fost 
primul oraș în care. în urmă cu cincizeci 
de ani, a biruit socialismul.

Octombrie 1917 este aici prezent pre
tutindeni. Nu numai la Smolnîi. sub ale 
cărui albe coloane și arcade se instalase 
statul major al Revoluției. Nu numai la 
cheiurile Nevei, dincolo de șirul leilor 
de granit, unde a acostat definitiv, muzeu

cornet
UN VIS

de Eugen FRUNZĂ

Pe cheiurile Nevei, la ceasul cînd podurile se desfac.

cutul slujitor al scenei și ecranului 
Cerkasov — sau ale operei și baletului — 
la«Kirov», unde Dudinskaiaafost temuta 
rivală a Ulanovei — sau ale oricărui alt 
teatru dintre numeroasele pe care Lenin
gradul ți le pune la dispoziție. O dată 
instalat în confortabilul fotoliu capito
nat, constați că publicul — poate mai 
mult ca oriunde în U.R.S.S. — este 
demnul partener al artiștilor, pe care-i 
privește și ascultă într-o reculegere a- 
proape supranaturală și într-o tensiune 
ce parcă se materializează în jurul tău.

Orele nopții n-au voie nici ele să fie 
dăruite somnului, chiar dacă iarna poartă 
obișnuitul veșmînt de culoare neagră al 
întunericului. Căci noaptea Neva se 
descătușează din strînsoarea multora din 
podurile* sale, iar Leningradul se fărîmi- 
țează în insulițele preistoriei sale. Masi
vele punți de piatră, pe care n-ai fi 
crezut că le poate clinti ceva, se desfac 
încet și calm, înălțîndu-și cele două jumă
tăți spre verticală, pentru a da cale liberă 
pe fluviu vaselor ce vin dinspre mare 
sau se îndreaptă către ea. Minutele care 
preced ceremonialul sînt ca desprinse

plutitor și înarmat, crucișătorul «Auro
ra». Nu numai în fața Palatului de iarnă, 
al cărui asalt a marcat sfârșitul unei ere 
și începutul uneia noi. Nu numai în gara 
Razliv, din nordul orașului, unde un 
anume Ivanov — pe numele său adevărat 
Vladimir llici Ulianov — a scris în lunile 
lulie-august ale acelui an «Statul și revo
luția», în timp ce agenții guvernului 
provizoriu îl căutau pretutindeni pentru 
a-l aresta și a decapita astfel insurecția 
ce se vestea iminentă.

Nu, nu numai în aceste locuri este 
prezentă la Leningrad Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. O întîlnești 
pretutindeni, la fiecare colț de stradă, 
în fiecare placă comemorativă, care eter
nizează în bronz sau marmură, pe trupul 
clădirilor sau uzinelor, activitatea de 
conducător a lui Lenin, spiritul său ge
nial, energia lui de neînfrînt. Opera lui 
și a partidului pe care l-a creat se reflectă 
astăzi în măreția noilor construcții. în 
voioșia oamenilor, în zîmbetul plin de 
încredere în viitor al copiilor.

Orele Leningradului au fost și au 
rămas orele lui Lenin.

Cite nu visează oamenii în somn! Călătorii formidabile 
păuni apocaliptici, copaci cu rădăcinile în sus, înflorite. 
Eu, mai modest, m-am visat în propria-mi odaie. Dar ce 
vis superb!

Alții se visează cocoțați pe lună și mîncînd stafide cît 
oul de rață. Eu m-am visat șezînd pe scaunul meu terestru 
nițel strîmb, nițel demodat. De stafide nici urmă. Dar ce 
vis grozav!

Cunosc din auzite visuri cu sfincși de aur, castele de 
smarald și fluvii de platină. Eu n-am visat decît un telefon 
gri, asemenea celui ce odihnește pe biroul meu. Cu carcasă 
din material plastic. Dar ce comoară de telefon!

Se făcea că, voind să sun la o instituție și neștiind ce 
număr are, trebuia să mă informez la 03. Ce mi-am zis! 
Hai să încerc marea cu degetul. Și, stupoare! Miracolul 
debuta. Ridic receptorul de pe furcă și mă pomenesc 
instantaneu cu ceea ce se cheamă ton. Da, m-am exprimat 
corect. Venise tonul pe care, de cînd mă știu, l-am așteptat 
nebunește invocînd, implorînd, blestemînd, bătînd toba 
cu pumnii, tropăind din picioare, scrîșnind din dinți, 
închipuiți-vă: venise tonul! Venise imediat. în vis, firește. 
Dar ce ton!

S-a petrecut apoi un fapt teribil. Formez 03 și... nu e 
ocupat. Nu. domnule! Nici în gol nu sună! Nu! Răspunde 
la primul apel. Un glas amabil mă unge pe inimă: «Infor
mații. Ce doriți?» Și credeți cumva că, după acest răspuns 
epocal, s-a și întrerupt ca de obicei legătura? Nicidecum. 
Calm, politicos, glasul îmi transmite informația, ba mi-o și 
dictează ca să notez numărul și să verific. Nu rîdeți! Așa 
s-a întîmplat, în vis, firește. Dar ce vis!

Așadar, înarmat cu cele de trebuință, formez numărul 
instituției și... numai sîngele meu rece mă scapă de un 
leșin fericit. De ce? Pentru că, stimați cititori, centrala 
nu face «ocupat», iar apelul meu n-a luat-o razna ca să 
zbîrnîie tam-nisam în vreo casă particulară. Minunea se 
derula. în vis, firește. Dar ce plăcut!

— Duduie, zic, dați-mi vă rog interior 301.
Și?... Ține-mă, Doamne! Sînt ascultat pînă la capăt. Sînt 

înțeles. Nici un glas străin nu intervine cu simpaticul: 
«închide,tovarășe, ce te-ai băgat pefir!?»Nu! Nu sînt obligat 
să fac din nou numărul de trei, de cinci, de zece ori. Nu! 
în schimb aud glasul melodios al centralistei:

— Caftiți, aveți legătura.
Pare neverosimil? Vă jur că așa s-a întîmplat și că nu exa

gerez. în vis, firește. Dar ce frumos!
Va să zică mi s-a oferit legătura cu 301. Normal ar fi fost 

să se încurce niscai butoane sau memoria, și un alt interior, 
de pildă 257, să mă pună la respect: «Care 301 ? Ați greșit!» 
Ei nu. De astă dată răspunde chiar numărul cerut. Nici un 
birou mai încolo, nici unul mai încoace. Drept la țintă. 
Minunea se împlinea.

Și după ce se împlini — 301 fiind liber, iar eu prosternat 
în evlavie — ce credeți că mi-e dat să aud?

Transcriu întocmai cele auzite ca într-o odă a bucuriei 
cu celeste vibrații:

«Fraților de pretutindeni, preacinstiților abonați! Fie-vă 
cugetul împăcat și glasul limpede. Căci telefoanele vor 
funcționa de-acum încolo fără greș, fără chin, fără atingeri 
și blesteme. S-au luat măsurile de protecție pentru timpul 
și nervii tuturor. S-a pus ordine în micul haos. Sunați 
sănătoși!»

Fierbe-n cupe bucuria 
Și în struguri aurii...

Divine acorduri! Edenul cobora în odaie cu arome tari 
de mentă și mosc. Și telefonul meu gri lua treptat înfăți
șarea porumbelului sacru.

Veți observa iarași că nu a fost decît vis... Mă rog. 
Dar ce risipă de imaginație! Ce sugestiv și convingător! 
Încît, deșteptîndu-mă din somn în plină euforie m-am 
repezit la telefon și am format 03. Era ocupat însă. Se vede 
că multă lume visase în acea noapte același vis.



• memento •
CE PĂRERE AVEȚI?

Ca fi în anii trecuti, revista «Flacăra» vrea să vă cunoască părerea:
CARE SÎNT CEI MAI BUNI ACTORI ROMÂNI Șl STRĂ

INI Al ANULUI?
CARE SÎNT CELE MAI BUNE FILME PE CARE LE-ATI 

VĂZUT ÎN 1967?
Răspunsurile — care vor fi trimise pe adresa redacției pină la data 

de 1 decembrie 1967, cu mențiunea pe plic Pentru ancheta «Flăcării»_  
trebuie să cubrindă părerile dv. privind:

1) Cel mai bun actor român de film văzut in 1967.
2) Cea mai bună actriță româncă de film văzută în 1967.
3) Cel mai bun actor străin de film văzut în 1967.
4) Cea mai bună actriță străină de film văzută în 1967.
5) Cel mai bun film românesc văzut în 1967.
6) Cel m'ai bun film străin văzut In 1967.
7) Cel mai bun actor român de teatru văzut In 1967.
8) Cea mai bună actriță româncă de teatru văzută în 1967.
9) Cel mai bun interpret român de muzică ușoară ascultat 

în 1967.
10) Cea mai bună interpretă româncă de muzică ușoară 

ascultată în 1967.

Rezultatele acestei anchete vor fi publicate în numărul nostru de Anul 
nou.

cinema

Zbigniew Cybulski

• Cenușă și diamant. Programarea 
pe ecranele noastre a acestei capodopere 
a studiourilor poloneze are însemnătatea 
unui eveniment cinematografic de zile 
mari, foarte mari. De cîtă vreme l-am 
așteptat! Cineast pătimaș și transmițător 
de patimi, Andrzej Wajda ne sfîrtecă 
conștiința cu meditațiile sale tăioase 
despre destinul individului în raport cu 
istoria, își poartă eroii în acele zone 
înalte ale autoscrutării, de unde nu mai 
pot da înapoi din fața întrebărilor esen
țiale. Zvîrcolirea în căutarea răspunsu
rilor poate fi nobilă, dar aflarea lor tîrzie 
»e plătește amarnic. Rolul lui Maciek 
Cheimicki este copleșitor interpretat 
de cel care a fost unui dintre cei mai mari 
actori contemporani: Zbigniew Cybulski. 
Filmul, ca și interpretul principal, au 
primit numeroase distincții internațio
nale. în restul distribuției, Ewa Krzy- 
zewska, Adam Pawlikowski, Waclaw Za- 
trzezywski, Bogumii Kobiela.
• Amprenta. O nouă realizare a 

studioului cinematografic «București». 
Cu o stîngăcie mai evidentă deck la 
debutul său («Runda 6 »), Vladimir

Marga Barbu

MOȚĂ: redacția nu-ș» asumă răspunderea pentru eventualele schimbări de programe.

Popescu-Doreanu frecventează din nou 
terenul periculos al filmului polițist. 
Spunem «periculos» pentru că mai în 
fiecare dintre spectatori se află un virtual 
autor de filme de acțiune (ce să facem, 
dacă vedem atît de multe...). Vrem, nu 
vrem, trebuie să ținem seama de ei și 
mai ales să nu uităm că nu-i mai poți 
ține cu sufletul la gură, oricum. Scena
riul, Dimos Rendis și VI. Popescu-Do
reanu. Dialoguri, Eugen Barbu. în distri
buție, Marga Barbu, Emmerich Schăffer, 
Ion Niciu, Constantin Brezeanu, Emanoil 
Petruț, Ion Dichiseanu, Mihai Berechet.
• Opera unuia dintre cei mai repre

zentativi cineaști italieni de astăzi, Fran
cesco Roșsi,am cunoscut-o de la coadă 
la capăt. Întîi filmele mai noi sau relativ 
noi — Cu mîinile pe oraș, Momentul 
adevărului —și acum debutul: Sfidarea 
(1958). Dar și această creație de început 
impresionează prin echilibrul gîndirii 
artistice, anunță un regizor care, țîșnit 
din școala neorealismului, își va potrivi 
pașii pe un drum numai a! lui. Imaginea 
aparține prestigiosului operator Gianni 
di Venanzo. în rolurile principale, jose 
Suarez, Rosanna Schiaffțno, Venantino 
Venantini.

carte
• Renunțarea lui Michel Butor, ro

man încununat în 1957 cu premiu! Re- 
naudot, a apărut recent în românește 
în traducerea Georgetei Horodincă, care 
scrie și o pătrunzătoare prefață, înca- 
drînd cu pricepere cartea în noul roman 
francez, val literar pe care îl delimitează 
nuanțat.
• Gargantua și Pantagruel de Ra

belais apare pentru întîia dată integral 
în limba noastră. Autorul versiunii româ
nești este AL Hodoș, iar prefațatorul 
cărții (în două volume) N.N. Condeescu. 
Cartea a fost excelent ilustrată de Bene
dict Gănescu.
• Truman Capote, figură de prim- 

plan a literaturii postbelice americane, 
e prezent în librăriile noastre cu volumul 
de schițe și povestiri Harfa de iarbă. 
Traducerea este semnată de Catinca 
Ralea și Const. Popescu.

o Teatrul furiei și al violenței se 
numește volumul în care Andrei Băleanu 
încearcă remarcabile incursiuni de an
samblu în dramaturgia contemporană de 
limbă engleză (Anglia, Irlanda, Statele 
Unite). Cartea se încheie cu portretele 
Priestley, Osborne, Tennessee Williams, 
Saroyant Miller, O’Casey.
• Inca un critic răstoarnă dogmele 

înțepenite ale unei mentalități potrivit 
căreia critica și creația literară nu pot 
fi practicate de una și aceeași persoană. 
Paul Georgescu vine însă — după o 
îndelungată și pertinentă activitate de 
critic și istoric literar, concretizată în 
cîteva volume — cu o carte de proză 
valoroasă: Vîrstele tinereții (Editura 
pentru literatură). Observație socială, 
introspecție de mare rafinament, evocare 
inteligentă de atmosferă sînt cîteva date 
ce recomandă cartea ca peH un succes 
indiscutabil al autorului.
• Un masiv volum de Scrieri alese 

ale lui Jules Renard a apărut recent la 
Editura pentru literatură universală (pre
față de Paul Miclău). Sînt cuprinse roma
nul Parazitul, faimoasa povestire auto
biografică Morcoveață, Povestiri din 
natură și ample secțiuni din interesan
tul său jurnal.

disc
• Temperamentul caracteristic so

listei Anca Agemolu o ajută să se descurce 
în repertoriul muzicii ușoare italiene. 
Există ceva în felul ei de a interpreta 
care se integrează de minune unor cîn- 
tece ca «Mi fa piacere», «Perche» sau 
«Dimmi la vita £ bella con me». Orchestra 
Rolf Albrich acompaniază discret (45- 
EDC-861).
• Repertoriul de muzică ușoară ger

mană interpretat (în germană) de Reinhold 
Kast se compune din patru piese mai 
puțin cunoscute, care însă prin valoarea 
lor melodică și ritmică justifică alegerea 
făcută de «Electrecord». Este, desigur, 
și meritul lui Al. Imre, inspirat și laborios 
ca întotdeauna. Remarcabile: «Blume 
von Tahiti» și «Nachts in Rom» (45- 
EDC-864).
• Un conglomerat strălucitor de me

dium-fox, swing-vals, bolero-shake, twist 
lent, bighine și twist propriu-zis (numai 
tangou-rock mai lipsește), acesta este 
discul pe care ni-l oferă Betty Curtis, 
celebră și populară cîntăreață italiană, 
venită în vizită și pe la noi, unde are 
foarte mulți admiratori. Stilul ei inter
pretativ, melodii și nerv, i-a asigurat o 
largă prețuire. Betty Curtis nu imită pe 
nimeni. Animînd o spectaculoasă cursă 
de întreceri cu orchestra Franco Mo- 
naldi, Betty Curtis a înregistrat pe discul 
EDD-1165 o serie de piese aparținînd 
exclusiv autorilor italieni de muzică 
ușoară, mulți dintre ei însă de mai mică 
circulație pe la noi. Ni se pare de prisos 
precizarea redacției «Electrecordului» 
că Betty Curtis cîntă în... italiană!

4» în sfîrșit, avem ocazia să ascultăm 
și primul disc ai pianistului Radu Lupu 
(premiul I la concursul «Van Ciiburn» 
din Fort Worth, Texas,S.U.A., în toamna 
anului 1966, și premiul I al recentului 
Concurs internațional «George Enescu»), 
Talentatul pianist, manifestînd maturi
tate, posedînd o concepție artistică per
sonală, inteligentă și inedită, cu respec
tarea autenticității stilului fiecărui com
pozitor, ne pune la îndemînă o admira
bilă interpretare a Concertului nr. 3 
pentru pian și orchestră în do minor, 
op. 37 de Ludwig van Beethoven. Sub 
bagheta lui Bugeanu îl acompaniază Or
chestra simfonică a cinematografiei (ECE- 
0293).

muzică
• Programul concertului săptămînal 

al Filarmonicii (20 și 21 octombrie) dirijat 
de Paul Popescu are un caracter oma
gial prilejuit de apropiata aniversare a 
50 de ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Vom asculta «Oratoriul 
patetic» de Sviridov, lucrare de proporții 
a literaturii muzicale contemporane in
spirată din patosul neuitatelor zile de 
octombrie 1917. își dau concursul Corul 
Filarmonicii sub conducerea lui Vasile 
Pin tea și soliștii Martha Kessler (mezzo- 
soprană) și Nicolae Gafton (bariton). 
Programul mai cuprinde binecunoscutul 
Concert nr. 3 în sol major pentru vioară 
și orchestră de W.A. Mozart, avînd ca 
solist pe tînărul și eminentul Zinovte 
Vladimirovîci Vinnikov — premiul I 
la recentul Concurs internațional 
«George Enescu». în sfîrșit," vom mar' 
asculta o altă lucrare de mare populari
tate: poemul simfonic «Vltava» din ciclul 
«Patria mea» de Smetana.

Ștefania Rareș

teatru

«» Robert Thomas, autor parizian, a 
debutat cu brio în genul polițist cu 
Capcană pentru un om singur, a 
stîrnit nedumeriri cu Opt femei, a 
decepționat cu A doua împușcătură, 
a provocat proteste cu Martorii se 
suprimă (titlul versiunii românești) mon
tată recent de Teatrul «Giulești». Spec
tacol «oarecare», cu toate eforturile — 
uneori șarjate — ale talentatei Tamara 
Buciuceanu. Slab ca niciodată și mai ales 
fără haz, Șt. Mihăilescu-Brăila.Un «tip» — 
C. Florescu.
• De prin veacuri adunate în pre

miera Ansamblului «Perinița», bun și 
interesant spectacol de folclor, sugerînd 
istoria nașterii teatrului popular româ
nesc. Haiducii, jocul păpușilor, Priveghiul, 
apoi o inspirată reconstituire a veacului 
trecut în București cu cîntecele lui 
Anton Pann și taraful Ochi Albi. Regizor, 
B. Făiticineanu. Soliști, Ștefania Rareș, 
Ana Bălăci (excelentă în cîntecul iui 
Pann), Eugenia Ticu, Aurel loniță. Promi
țătoare apariția unui prezentator-cîntă- 
reț, Tudor Heica. Urît, decorul.

plastică
Sala de expoziții a Ateneului găzduiește 

un grup de șase pictori din generația 
mai vîrstnică.

e» Michaela Eleutheriade. Pictura 
pe sticlă este una dintre constantele 
îndeletniciri ale artistei. Reluînd la o 
altă intensitate vechiul meșteșug al arti
zanilor, Michaela Eleutheriade îi conferă 
noi valori, respectînd în același timp 
registrul tematic narativ și aerul naiv 
(«Pomul vieții», «în pădurea fermecată», 
«Pastorală» etc.).

o» Eugen Gîscă expune cîteva^ por
trete și compoziții cu nuduri. într-o 
atmosferă de rigoare cromatică, nudurile 
trăiesc o viață ascetică, de temperanță 
carnală. Izolîndu-le în masa de culoare, 
fără să insiste asupra peisajului care le 
înconjură, Eugen Gîscă a imprimat perso
najelor mișcare, încercînd în același timp 
să le confere valoare de simbol.
• Lucia Băiâcescu Demetriade. Din 

lucrările expuse predomină peisajul. 
Compozițiile, fie că sînt sau nu evoca
toare, au ceva din melancolia ironistului 
care-și tratează cu condescendență per
sonajele.
• Pictorul septuagenar Catul Bogdan 

este prezent cu cîteva lucrări, într-o 
manieră devenită clasică, în care acordu
rile cromatice conferă portretelor și 
peisajelor o undă de lirism.

» Margareta Sterian. Izgonind 
aproape complet imaginea figurativă (sau 
uneori doar sugerînd-o), artista caută 
echivalențele cromatice ale unor senti
mente sau ale unor noțiuni ca cea a 
timpului («O zi întreagă», «Primăvara 
ploioasă» etc.). Un lirism abstract în 
care culoarea își recîștigă valoarea ei 
intrinsecă.
• Ion Musceleanu. Din lucrările pe 

care le expune se remarcă cîteva naturi 
moarte și peisajele ca cel din Țigănești 
și Piatra Neamț, priveliști surprinse în 
ore fără de zbucium, calme,

televiziune
Fără să anticipeze lucruri de subliniat 

în mod special, programul acestei săp- 
tămîni se străduiește — așa cum ne 
spune simpatica Sanda Țăranu la «Poșta 
televiziunii» — să satisfacă gusturile 
și cererile tuturor categoriilor de tele
spectatori.

DUMINICĂ 22 OCTOMBRIE. Progra- 
mată laconic sub titlul Transmisiuni 
sportive*  emisiunea nu credem că ne va 
lipsi de meciul de fotbal Steaua-F.C. Ar
geș, derbiul etapei. • Emisiunea de 
Muzică populară românească aduce 
pe micul ecran, pe lîngă cunoscutul in
strumentist Ion Lăceanu, cîteva nume 
noi: Maria Stoica, Maria Beraru, Dumitru 
Constantin, Remus Bistrița (18.00) • 
Un Medalion Johann Strauss — «Po
vestiri din pădurea vieneză». Emisiunea 
a mai fost programată acum cîteva săp- 
tămîni, amînată și reprogramată. Con
secvenți, ne reînnoim și noi recoman
darea (20.20) • O premieră la Teatru 
în $tudio: «Noul locatar» de Eugen 
Ionescu. în distribuție: Ștefan Mihăi- 
lescu-Brăila, Ioana Ciomîrtan, Minei Klep- 
per, Constantin Băltărețu. Și o surpriză: 

• Și-a reluat activitatea și Orchestra 
simfonică a Radioteieviziunii în al cărei 
concert de deschidere (dirijor, losif 
Conta) a figurat o primă audiție: lucra
rea lui Tiberiu Olah, «Dialog Brâncuși». 
Marie-jose Biliard și Julien Azais, 
doi distinși pianiști francezi, au fost so
liștii concertului, interpretînd dublul 
Concert pentru pian Ași orchestră în do 
minor de J.S. Bach. în program a mai 
figurat o piesă muzicală pe care regretăm 
că avem atît de rar ocazia s-o ascultăm: 
«Pasărea de foc» de Igor Stravinski.

Tot în săptămîna aceasta a avut loc 
concertul inaugural de stagiune al Or
chestrei simfonice a Conservatorului 
«Ciprian Porumbescu».

« Enrico Macias, compozitor și in
terpret vocal de muzică ușoară din 
Franța — cunoscut la noi mai ales ca 
interpret al șansonetei de autentic fior 
liric «Tu es la femme de mon ami» — ne 
vizitează țara, dînd o serie de concerte 
pe scena sălii Palatului cu începere de 
la 24 octombrie.

înaintea spectacolului — un interviu 
(filmat) acordat Televiziunii române de 
Eugen Ionescu (21.20).

MAR 11 24 OCTOMBRIE. Emisiunea 
Omagiu lui Octombrie ne rezervă 
un emoționant documentar: «Tinerețea 
lui Lenin» (21.00) • Istoria teatrului 
românesc (o emisiune-serial a cărei 
programare e cam lăsată la voia întîm- 
plării) prezintă tema «Drama istorică a 
lui Dimitrie Bolintineanu». Exemplificări 
din «Alexandrii Lăpușneanu» și «Mihai 
Viteazul condamnat la moarte». Inter- 
preți: actori ai Naționalului craiovean 
(21.30) • Am fi dorit să recomandăm (sau 
dimpotrivă) emisiunea muzicală Turneul 
melodiilor. Numai că nu ni se spune 
cine cîntă. în schimb ni se spune cine 
prezintă: Șerban Cantacuzino. Bun și 
atît! (20.26).

MIERCURI 25 OCTOMBRIE. Mîndru-i 
cîntecul și jocul —- ne asigură membrii 
ansamblului folcloric «Doina» al stu
denților din Centrul universitar Bucu
rești, care ne oferă spre demonstrație 
un program de cîntece și dansuri popu
lare (19.00) • O emisiune prilejuită de 
Ziua Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România (20.00) • încă 
o emisiune muzicală : Multă lume și-o... 
păpușă. De păpușă se ocupă Brîndușa 
Zaița-Silvestru. Lumea cea multă se o- 
cupă cu cîntatul: Margareta Pîslaru, 
Pompilia Stoian, Anca Agemolu, frații 
Mentzel, Ion Dican (20.30).

JOI 26 OCTOMBRIE. Subiect inedit și 
interesant ia Cabinet medical TV: 
«Zgomotul citadin», o transmisiune de la 
Institutul de igienă (20.30) • La rubrica 
Omagiu lui Octombrie: filmul «Salva 
de pe Aurora» (21.00) • Studioul mic 
(mic-mic dar realizează adesea lucruri 
foarte bune) ne prezintă «Omul cu 
floarea» de Luigi Pirandello (21.20) • 
Doina Badea și Jean Păunescu, într-o 
nouă postură: de interpreți ai bătrînelor 
noastre romanțe (22.10).

VINERI 27 OCTOMBRIE. Orașele 
muzicii (o altă rubrică cam neglijată, 
și e păcat!) ne aduce pe micul ecran mo
mente din viața muzicală a unei metro
pole gigant: New York. Prezintă George 
Sbîrcea (20.00) ® Filmul italian «Lunga 
noapte a lui ’43» vi-l recomandăm cu 
căldură pentru autentica lui valoare de 
document social, impecabil realizat din 
punct de vedere artistic (21.15).

S1MBĂTĂ 28 OCTOMBRIE. De la 
fonograf la magnetofon. Presupunem 
că emisiunea va fi amuzantă și — în orice 
caz — instructivă (21.10) • Ascultați — 
transmis în direct de la Moscova — un 
concert dat de Orchestra de instru
mente electronice a Radioteieviziunii 
sovietice (21.40).

sport

Pronosticul antrenorului TITUS 
OZON la Concursul Pronosport 
nr. 42 — etapa din 22 octombrie 1967

I. Spania-Cehoslovacia 1 X
II. Steaua-F.C.Argeș 1

III. Farul-«U» Craiova 1
IV. Petrolul-Rapid 1 X
V. «U» Cluj-U.T.A. 1

VI. Dinamo București-Jiul 1
VII. A.S.A.-Dinamo Bacău 1

VIII. Steagul roșu-Progresul 1
* X. Gaz metan-

Politehnica Timișoara X
X. Internazionale-Miian 1 X

XI. Juventus-Torino 1 X
XII. Sampdoria-Roma X

XIII. Spăl-Napoli X

c op o r t a
noastră

Cîntăreața de culoare Nancy 
Holloway de origine americană 
este distribuită, alături de Mar
gareta Pîslaru, în comedia mu
zicală polițisto-sportivă «îm
pușcături pe portativ», la care 
lucrează în prezent regizorul 
Cezar Grigoriu.

Fotografie de Mary CAT A RGIU
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MARIA SA...
de Sanda FAUR

Grav și învăluitor ca o bătaie de 
clopot în amurg, Ștefan Vodă coboară 
din legendă și vine către noi. îl știm: 
are statura monumentală și pasul re
gesc, și vocea aprigă muiată în bună
tatea inimii, și ochii scăldați într-un 
licăr cînd mucalit, cînd înfricoșător, 
îl știm: de 30 de ani generațiile îl 
cunosc astfel. Am închis cartea de isto
rie în care Ștefan e desprins de pe 
fresca Voronețului, am renunțat la vi
ziunea hieratică închipuită de penelul 
zugravului și am venit către această 
imagine sculpturală proiectată-cu nease
muită vigoare în spațiul scenic. De 
30 de ani, pe scena Naționalului dom
nește acest Ștefan, un masiv de omenie.

1) Vlaicu Vodă, așa cum arăta în prima interpretare — din 1925 — a lui George Calboreanu. 2) Și iată-l în aceeași 
interpretare, în spectacolul din 1967 al Naționalului. 3) în 1935 George Calboreanu îl interpreta pe Avram lancu 
din piesa lui Blaga. 4) Un alt domn a cărui voce a tunat pînă la noi prin glasul lui George Calboreanu: Ion Vodă 
cel Cumplit.

statuie de piatră căreia dalta i-a cioplit 
toate asprimile și în care bate sonor 
inima omului.

Ștefan acesta e George Calboreanu.
Avea 40 de ani cînd a trăit, pentru 

prima oară, crepusculul solemn al a- 
cestui astru al istoriei românești, așa 
cum l-a scris, cu avîntată pană roman
tică, Delavrancea în «Apus de soare».

Are astăzi aproape aceeași vîrstă pe 
care o avea Ștefan Vodă în acel trist 
început de veac 1504: 74 de ani domnul 
Moldovei, 72 — domnul scenei româ
nești. Calboreanu septuagenar? Trăind 
azi, în 1967, moartea lui Ștefan cel 
Mare, Calboreanu trăiește, ca o explozie 
vitală, momentul de culme al creației 
sale artistice...

*
Calboreanu septuagenar?
Cînd își scoate peruca colilie și-și 

dezlipește mustața de moș sfătos, cînd 
aruncă de pe umeri hlamida voievodală, 
ai în față un bărbat puternic, ca în 
floarea vîrstei, pe care anii n-au izbutit 
să înscrie urme dramatice. Redevenit 
persoană civilă și contemporană, Calbo
reanu intimidează mai puțin și te face 

să crezi posibil imposibilul: cum că 
ar fi debutat ca modest cîntăreț, repe- 
tînd dimineața, în timp ce femeile de 
serviciu măturau sala cinematografului 
«Clasic», la pianul ce acompania, după- 
amiaza, avatarurile lui Max Linder. 
Da, Calboreanu a făcut și comedie, l-a 
creat pe Spirache din «Titanic vals» și 
pe Chirică din «Omul cu mîrțoaga». 
Firește, o comedie la modalitatea lui: 
o comedie gravă, în care rîsul hohotea 
doar în ochi, din care gagul era exma
triculat și hazul gros trimis în exil. 
Dar oricît s-ar dori Calboreanu un om 
ca toți oamenii și un actor ca toți actorii, 
dimensiunea lui cotidiană rămîne mo
numentalul. Să se fi petrecut aici un 

transfer dinspre scenă spre viață, o 
mutație din acelea ce sînt cu putință 
numai la marii artiști care respiră prin 
respirația personajului, și-și amestecă 
gîndurile de peste zi, și visele de peste 
noapte, și gesturile din tot ceasul cu 
gîndurile, visele și gesturile eroului de 
pe scenă? Poate: în cei 50 de ani de 
teatru, Calboreanu a domnit de nenu
mărate ori, a avut destinul chinuit și 
tactica savant stăpînită ale acelui «prin
cipe al lui Machiavelli pe pămîntul ro
mânesc» care a fost Vlaicu Vodă, a 
trăit frămîntata istorie a lui Ion Vodă 
cel Cumplit, a devenit și a redevenit 
de trei ori, în trei versiuni scenice, 
mereu altul și întotdeauna același Ște
fan cel Mare. Două sute, trei sute de 
seri petrecute în compania lui Ștefan, 
două sute, trei sute de seri cu gîndurile 
amestecate laolaltă, cu durerile încer
cate împreună, cu mînia, tandrețea și 
aspirațiile contopite... Să te uimească 
atunci că George Calboreanu pășește 
pe Calea Victoriei, alături de tine, cu 
pasul apăsat al lui Ștefan, cu fruntea 
îngîndurată a lui Vlaicu, că-ți zîmbește 
cald și șugubăț cum îi zîmbește pe 
scenă «băbătiei» de Dana? în teatrul 

românesc, George Calboreanu rămîne 
Măria Sa — Măria Sa Omenia, Măria 
Sa Curajul, Măria Sa Trecutul glo
rios al țării... Dar toate acestea — și 
omenia, și vitejia, și caldul simțămînt 
al iubirii de patrie — Calboreanu le 
urcă pe scenă o dată cu sine, le aduce 
cu sine, sînt ale lui. Noblețea voievo
dală a gestului, noblețea lipsită de em
fază a rostirii, înălțimea privirii, sînt 
ale lui. Le-a văzut și le-a înțeles acum 
mai bine de 40 ani, Davila: instalat în 
căruciorul care-i purta infirmitatea și 
suferințele stăpînite, Davila a asistat, 
în 1925, la premiera lui «Vlaicu Vodă» 
și a hotărît ca acest tînăr Calboreanu 
să păstreze rolul interpretat inițial de

Aristide Demetriade. Nottara i-a predat 
apoi sceptrul și coroana lui Ștetan, și 
Calboreanu nu le-a mai lăsat din mînă. 
Prietenul său Blaga i l-a încredințat pe 
«Avram lancu», lorga — rolurile princi
pale din 13 piese, Victor Eftimiu — 
din alte 13. Anii au adunat, unul lîngă 
altul, în viața artistică a lui Calboreanu, 
principi, regi, voievozi. Calboreanu a 
zăbovit, cu mîna întinsă și tremurătoare 
a lui Lear, cerșind dragostea fiicelor 
sale, a ținut în palmă craniul și a medi
tat, hamletian, asupra vieții și a morții, 
a trăit grandoarea și decadența lui luliu 
Cezar...

Jumătate de secol, pe prima scenă 
românească — cea a Naționalului bucu- 
reștean — au trăit, au suferit, au învins 
și au murit regii interpretați de Calbo
reanu. O singură coroană a păstrat 
Calboreanu pe frunte: cea a Măriei 
Sale Arta, cea de «artist al poporului».

*

«Cu «Vlaicu Vodă» mi-am început 
adevărata carieră, Vlaicu mi-a întins 
o mînă de prieten și el mi-a adus pri
mul mare succes; pentru asta l-am



O creație scenică memorabilă: 
George Calboreanu în «Apus de 
soare», ediția 1967.

Fotografie de S. STEINER

iubit întotdeauna. Pe scenă însă, ca și 
în viață, contează nu atît prima cît 
ultima iubire: Ștefan e marea și ultima 
mea dragoste artistică. Apusul lui da 
soare e ca un sunet de orgă, pînă și 
tristețea și bătrînețea lui sînt monu
mentale; și mi-e aproape fiindcă Dela- 
vrancea a văzut în el un om care medi
tează asupra vieții și a vîrstelor, asupra 
trecerii ireversibile a timpului, pe care 
îl chinuie rana de la picior și micile 
păcate din tinerețe, care e și tată, și 
soț, și domn cu egală patimă. Vodă 
Ștefan e în această piesă om și idee: 
ca idee, întruchipează idealul patriotic. 
Și dacă odinioară acesta se cerea expri
mat la modul romantic, cu gestul larg 
și vorba patetică, azi l-am adus, în 
spectacolul regizat de Sică Alexandrescu, 
la înțelegerea și la viziunea contem
porană a istoricului. Mi-a făcut cineva 
zilele trecute un compliment: spunea 
că sînt un actor modem. îi mulțumesc: 
m-am străduit și acum 40 de ani să 
fiu modem, așa cum o dorea gustul 
epocii, mă strădui să fiu modem și la 
tonalitatea sensibilității actuale...

...Am iubit multe doamne Marii la 
viața mea — au jucat lîngă mine, în 
acest rol, și Sorana Țopa, și Elvira 
Godeanu,și Dina Cocea, pînă la Maria 
mea de astăzi, Carmen Stănescu. Am 
mîngîiat creștetul bălai al multor Oane, 
de la acea Oană drăgălașă pe care 
Eugenia Popovici o dăruise cu atîta 
frăgezime, sensibilitate și farmec, pînă 
la Ilinca Tomoroveanu și la fetița care 
o joacă astăzi pe scenă, studentă încă, 
Valeria Marian pe nume. Să-mi fie cu 
iertare dacă la vîrsta mea îmi îngădui 
să mai visez la noi Marii și noi Oane...»

Există în «Apus de soare» un personaj 
despre care se vorbește cel mai mult, 
dar care vorbește cel mai puțin: o re
plică doar. în jurul acestui personaj 
se înnoadă toate patimile, el este cel 
vizat de perfidia boierilor trădători, el 
este apărat cu înverșunată credință de 
Ștefan. Este fiul acestuia, Bogdan, în 
care Vodă vede perpetuarea politicii 
sale de neatîrnare a țării și căruia ține 
să-i urce coroana pe frunte în chiar 
timpul vieții sale: «Țineți minte cuvin
tele lui Ștefan, care v-a fost baci pînă la 
adinei bătrîneți... că Moldova n-a fost 
a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu 
e a voastră, ci a urmașilor voștri, a 
urmașilor urmașilor voștri în veacul ve
cilor... Spuneți țării că voința mea e să 
se ungă Bogdan de cind sînt în viață»...

Am asistat, în seara premierei cu 
«Apus de soare» din acest septembrie 
1967, la un moment care se voia de 
două ori simbolic: George Calboreanu, 
îmbrăcat în mantia lui Ștefan, îl încorona 
pe scenă pe George Calboreanu-junior, 
interpretul lui Bogdan, proaspăt absol
vent al institutului. Și o făcea cu o 
emoție anevoie stăpînită. Dați-i voie o 
clipă, artistului, să fie întîi tată și doar 
apoi voievod...

/*



în plin centrul Africii, într-o regiune încă necercetată, tînărul inginer 
francez Marcel Hornet se simte pentru întîia oară puternic atras de 
etnologie și arheologie. Ceea ce îl determină în anul 1923 să-și părăsească 
profesiunea pentru care se pregătise, dedicîndu-se noii sale pasiuni. 
Studiază araba clasică, ajungînd în cele din urmă să predea această limbă, 
precum și arheologia, la Universitatea din Alger. Invitat în 1947 de guver
nul brazilian în Amazonia, rămîne în America de Sud, dobîndindu-și 
un prestigios renume de explorator și cercetător al acestor meleaguri. 
Publică între timp o serie de cărți de călătorie de mare succes, dintre 
care cea mai cunoscută, «Fiii soarelui», cuprinde relatarea explorărilor 
sale în Guyana braziliană. Revine în Europa în 1964.

Recent, solicitat de redacția noastră, Marcel Hornet a avut amabili
tatea de a ne trimite acest prim material, cuprinzînd însemnări din pe
rioada petrecută în jungla amazoniană.

IN JUNGLA AMAZONIANI 
PRINTRE CANIBALI < i»

de Marcel HOMET

Canibalismul... Un cuvînt care te înfioară. Te face să te 
gîndești la atîția exploratori căzuți victime mincătoriior de 
oameni și la sinistrele ospățuri care încununau victoriile în 
luptele intertribale. Larg răspîndit odinioară, în preistoria 
omenirii, canibalismul — fenomen ce se explică prin credința 
unor populații primitive că, mîncîndu-și adversarii, ie preiau 
puterea și calitățile — nu a dispărut total nici astăzi. Ama
zonia se numără printre cele din urmă locuri de pe glob în 
care mai există canibali.

Vastele și prea puțin cunoscutele în
tinderi ale Amazoniei, care ocupă o 
suprafață cam de trei ori mai mare decît 
cea a Franței, au ajuns abia în ultimii ani 
să aibă primele mijloace de comunicație 
cu restul lumii. Avioane utilitare aco
peră în prezent zilnic, prin zboruri pre
văzute sau nu, peste 12 000 km, trans- 
portînd pasageri și medicamente, pro
vizii și bolnavi. Pe toată această imensă 
suprafață coborîrea avionului pe terenul 
de aterizare, adesea singurul loc nivelat 
și defrișat din împrejurimi, constituie 
un eveniment. Am asistat la zeci și sute 
de asemenea plecări și sosiri. Aici e 
avionul. Dincolo, la cîțiva pași, oamenii 
care vor să călătorească. Pilotul secund 
numără locurile libere și, simplu, ros
tește hqtărîrea: «Pot, lua douăsprezece 
persoane»... Tăcuți, doisprezece oameni 
se îndreaptă spre avion, in urmă, cei 
rămași așteaptă cu încredere rîndul la 
cursa următoare. Pasagerilor nu li se 
cere nimic. Nici hîrtii de identitate, 
care de altfel nici nu prea există, nici 
taxe. De vreme ce sînt locuri, solicitanții 
sînt îmbarcați.

Dar dacă pentru localnicul lipsit de 
mijloace avionul utilitar reprezintă po
sibilitatea ideală și cel mai adesea unică 
— în materie de siguranță — de a cir
cula conform propriilor sale interese, 
pentru un explorator, fie chiar de mo
deste pretenții, a fi «făcut» Amazonia în 
avion nu ar putea constitui un titlu de 
glorie. Sus, în fotoliul destul de comod 
al păsării de metal, nici nu îți poți ima
gina realitatea care, pasionantă și fre
netic vie, te cheamă s-o trăiești străbă- 
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tînd cărările de uscat și de apă ale Ama
zoniei. Arborii înalți de peste 50 de 
metri, cu ramurile adesea întrețesute 
ca o hlamidă de umbră întunecată, lia
nele ce desenează o vastă broderie pe 
fundalul zării, apele în care își fac siesta 
uriași șerpi anaconda și crocodili ale 
căror imense boturi căscate parcă aș
teaptă gata să înghită, broaștele gigantice, 
mari cît un copil de cinci ani, panterele, 
mai ales negre, iată tot atîtea puncte de 
atracție pe care Amazonia le oferă curio
zității veșnic nepotolite a exploratorului. 
Printre acestea se cuvin însă amintiți în 
primul rînd oamenii, acei indieni ai 
junglei amazoniene considerați una din
tre cele mai primitive populații ale glo
bului și a căror cunoaștere furnizează 
cercetătorului, fie că este antropolog 
sau etnolog, un valoros material de stu
diu. Printre acești oameni se numără și 
canibalii pe care i-am întîlnit în regiunea 
marelui fluviu al Americii de Sud.

«SÎNTEM ÎN PRIMEJDIE!»

Mă aflam undeva lîngă malul mlăști
nos al lui Rio Xingu — în preajma locu
rilor unde se întrerupsese cu ani în 
urmă firul știut al drumului faimosului 
colonel Fawcett, cel care împreună cu 
fiul său au dispărut în jungla amazoniană 
(o dispariție despre care n-a încetat să 
se vorbească de patru decenii încoace și 
al cărei mister probabil că nu va fi dez
văluit niciodată).

Se înnopta. Numai cu trei sau patru 
ore înainte fusesem oaspetele unui mic 
trib. Tapirape, circa 40 de războinici



cu familiile lor, conduși de un șef care 
de la bun început nu ezitase a mi se 
declara prieten pe viață. Nu departe se 
afla casa unui băștinaș, tapirape și el, 
dar care, îndeplinind oficiul de delegat 
al guvernului brazilian pentru regiunea 
respectivă, se bucura de mai mulți ani 
de avantajele unui relativ confort. Stă
team tocmai de vorbă cu funcționarul 
cînd — acesta era întors spre rîu — 
pe față i s-a întipărit o indicibilă expresie 
de groază. Surprins, întorc și eu capul, 
uitîndu-mă peste umăr. Văd o pirogă 
care se apropia de mal. Trei indieni, pic
tați cu însemnele de război deschis și 
înarmați — în felul lor — pînă-n dinți, 
debarcă. Debarcă și se îndreaptă spre 
postul administrativ. Omul autorității 
abia mai are timp să-mi șoptească:

— Krumare! Sîntem în primejdie!
Nu. Nu-I văzusem pînă atunci pe Kru

mare. dar îi cunoșteam legenda. Era 
unul dintre cei mai vestiți războinici ai 
tribului Caiapos. O căpetenie al cărei 
nume era cunoscut și la Rioi Ca o stră
fulgerare, vorbele generalului brazilian 
Rondon, unul dintre cei mai versați 
cunoscători în ale Amazoniei, mi-au re
venit în minte: «Poți să te împrietenești 
cu caiaposii... Să trăiești printre ei zece 
ani. Pentru motive și din rațiuni pe care 
le știu doar ei, te vor cruța așteptînd 
ziua. Ziua pe care ei încă de la început 
au fixat-o. Atunci... Atunci se va apropia 
de dumneata cei în care ai poate cea mai 
mare încredere, îți va spune o vorbă de 
salut, iar în secunda următoare, cu cel 
mai mare sînge rece,îți va despica frun

tea cu macheta lui ascuțită, tăiată din 
lemnul tare al pădurii... Nu. Cu oricare 
dintre celelalte triburi amazoniene vei 
găsi pînă la urmă un mijloc de a te înțe
lege. Cu caiaposii însă nu e de făcut 
prietenie. Evită-i!»

TAPIRAPE, 
LA ORA RĂZBUNĂRII

II priveam siderat pe șeful caiapos care, 
mai mult luminat la față decît încruntat, 
se apropia. 200 de victime și 12 cazuri de 
canibalism. Poate că aceste date, trecute 
în fișa pe care i-o stabilise Rondon, nu 
erau totuși adevărate... Dar cu numai 
șapte ani în urmă, chiar aici, unde mă 
aflam acum, se consumase un masacru 
de tapirape, loviți perfid de către caia- 
posi. Un masacru urmat de... Dar mai 
bine să nu mă mai gîndesc la asta. De 
altfel nici nu aș mai fi avut vreme. Cei 
trei se și aflau tăcuți, imobili, lîngă noi...

Intre timp, de jur împrejur se simțeau 
mișcări. Ca la un semn, vreo 20 de tapi- 
rape înarmați înconjurară casa în fața 
căreia se desfășura neobișnuita întîlnire.

Repede, mai mult printre dinți, func
ționarul îmi spune:

— Aș fi preferat să nu se întîmple 
asta. Dacă îi vom apăra pe caiaposi, ne 
ucid ai noștri. Nu e unul s.ă nu fi avut 
rude printre cei mîncați aici, acum șapte 
ani... Și apoi dacă...

— Să-i dezarmăm pe cei trei. Numai 
așa îi vom liniști pe ceilalți. Iar Krumare,

în misterioasa și fermecătoarea junglă braziliană.

O imagine prețioasă: Krumare, «marele meu prieten» din tribul canibal 
Caiapos, în persoană.

judecind situația, nu se va opune...
— Ah, domnule... Mîine-poimîîne dum

neata pleci... Dar eu rămîn. Și dacă îl 
dezarmez pe Krumare, am datoria să 
chem soldații să-l judece, iar apoi, în- 
tr-o noapte... Oricum însă, ideea dumi- 
tale reprezintă singura soluție de urmat. 
Să-i dezarmăm.

DE PAZĂ *

Intorcîndu-se spre caiaposi le spuse 
cîteva cuvinte... Aceștia acceptară. Am 
intrat apoi toți cinci înăuntrul cabanei 
funcționarului care, ca și mine, devenise 
paznic de canibali...

Ceasurile nopții trecură greu. Cu 
puțin înainte de ivirea zorilor, auzirăm 
foșnete. înainte de a ne da seama ce se 
petrece, doi uriași războinici tapirape 
cu machetele în mînă se aflau între noi. 
cu intenția vădită de a-i ucide pe prizo
nieri. A urmat o încăierare. Amfitrionul 
meu, agil și puternic, eu străduindu-mă 
să-l imit, abia am izbutit după o grea 
luptă corp la corp să respingem atacul, 
în tot acest timp, imobili, cu mîinile în
crucișate, cei trei șefi caiapos așteptau 
calmi...

în sfîrșit, s-a ivit și mult așteptata 
dimineață. Cînd s-a luminat de-a binelea, 
am plecat împreună cu prizonierii noștri 
pe un drum ocolit, prin pădure. Eram 
înarmați. El cu o armă militară, eu cu o 
carabină de vînătoare; cei trei își lăsa
seră armele în cabană. După vreo trei
zeci de kilometri de drum, i-am părăsit 
într-un luminiș. La despărțire, luîndu-mă 
pe după umeri, Krumare m-a numit 
«mare prieten».

Ne-am întors.

Funcționarul pășea grăbit și gînditor.
— încerc să-mi dau seama de ce au 

venit la mine_ aseară — spuse el la un 
moment dat. încerc și nu reușesc... Nu 
aveau nici un motiv să o facă.

— Poate că au făcut-o fără motiv — 
încercai eu să-i liniștesc.

— Caiaposii nu fac nicicînd ceva fără 
motiv — ripostă el...

RETRAGEREA

Să nu credeți însă că pînă la urmă veni
rea celor trei caiaposi a rămas neexplica
tă. Trei ore mai tîrziu, cînd pentru a 
ajunge la bază ne-am abătut întîmplător 
din drum, am zărit prin desiș aproape 
o sută de războinici caiapos care, în 
ordine perfectă, se retrăgeau. Ținuseră 
înconjurat sălașul tapirapeilor o noapte 
și o zi întreagă. De la o sentinelă care, 
furișată în apropierea lor, se «informa
se», am aflat apoi amănuntele. Cei trei 
șefi veniseră în vizuina dușmanului pen
tru a fi atacați și a putea, astfel, apela la 
ajutor. Triburile aflîndu-se în acel mo
ment în stare de pace, masacrul tapira
peilor și, evident, și al nostru, ar fi fost 
justificat de o așa-zisă grosolană încăl
care a legilor ospitalității de către niște 
victime, dinainte condamnate.

Așa s-a_încheiat întîlnirea noastră cu 
caiaposii. într-unul din numerele viitoare 
vă voi povesti o întîmplare pe care am 
trăit-o în Africa, prilejuită de o altă 
întîlnire cu o populație canibală — temu
ta secta a aniotosilor, oamenii-panteră 
ai lui Tata Mambela.

In românește de 
D. TODERICIU
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tv

privind de aproape

La prima vedere, spectacolul Teatrului «Lucia Sturdza- 
Bulandra» cu piesa lui William Saroyan «Clipe de viață» 
este tot ce poate fi mai antitelegenic. Acțiunea (mai bine- 
zis conversația) se desfășoară într-un simultan continuu 
la mese, la bar, la pian, la jocul electric. Filmarea în plan 
general ar fi redus fiecare dintre aceste puncte de interes 
la dimensiuni derizorii. Selectarea ar fi putut să însemne 
fărîmițare, sărăcire a perspectivei. S-ar fi zis că, în această 
retransmitere, adversarii declarați ai televizării spectaco
lelor concepute pentru scenă își vor găsi cel mai perempto
riu argument. Și totuși «Clipe de viață» a fost una dintre 
cele mai izbutite emisiuni de televiziune. Caldul mesaj 
umanist al piesei lui Saroyan a ajuns la noi într-un mod mai 
direct, mai pătrunzător decît în sala teatrului. Un foarte 
inspirat regizor de transmisie a înlăturat spațiul dintre 
noi și personaje. Ochii arzători, mobili, ai lui Liviu Ciulei 
ne priveau drept în față, reflectînd o neobișnuită înțelegere 
a condiției umane și toate ipostazele disperării sau entu
ziasmului pe care aceasta le poate stîrni într-un suflet sen
sibil. Pe chipul brăzdat și expresiv al lui Fory Etterle, mai 
mult încă decît în vorbele lui, se citea întreaga istorie a 
frustrărilor și năzuințelor complexului personaj întruchipat 
de el. De ce Gina Patrichi te duce cu gîndul în același timp 
la Giulietta Mașina și la Annie Girardot? Văzută de aproape, 
falsa Kitty Duval, total dezarmată în fața unei vieți pe care 
nu știe nici s-o trăiască, nid s-o înțeleagă, revelează printr-o 
meșteșugită inexpresivitate, patetica ei inadecvate la mediu, 
la oameni, la tot ceea ce o înconjură.

Am citat aceste trei remarcabile creații actoricești puse 
excelent în valoare de micul ecran pentru a sublinia că sub 
lupa măritoare a obiectivului totul, bun sau rău, devine mai 
pregnant, frapant. Dacă s-ar ține totdeauna seama de 
acest adevăr elementar am fi scutiți de unele experiențe 
care, neplăcute pentru telespectatorii mari, devin de-a 
dreptul traumatizante pentru cei mici. Nepotrivirea de 
vîrstă dintre actrițele care au interpretat rolurile prințului 
și prințesei Jane și personajele respective a dus în piesa 
«Prinț și cerșetor» la efecte grotești. Nu e în principiu 
un păcat să deplasezi camerele de luat vederi în săli de 
spectacol, dar este obligatoriu să ții seama de numeroasele 
implicații ale deosebirii dintre perspectiva spectatorului 
din stal și cea a telespectatorului. Acesta din urmă are 
privilegiul (sau dezavantajul) de a se apropia de scena 
și deci de oamenii vii de pe ea. Mstislav Rostropovici nu mai 
este pentru el doar un mare muzician in abstracta, un inter
pret perfect al celor mai diferiți compozitori, și nici o 
siluetă miniaturizată de distanța dintre scena sălii Palatului 
și rîndurile de fotolii. Situat în aceeași cameră cu admira
torul lui, violoncelistul îi permite să-l urmărească clipă de 
clipă, îi oferă rarul privilegiu de a fi martorul unui act de 
creație.

N-ar fi greșit să se spună că televiziunea anulează distan
țele pînă la o adevărată intimitate forțată. între multiplele 
aptitudini pe care trebuie să le vădească un protagonist 
al micului ecran, calitatea de a fi recepționat cu simpatie 
în aceste condiții pretențioase este primordială. în formula 
ei intră, se înțelege, și o anume îmbinare fericită a trăsătu
rilor fizice, dar secretul rezidă în darul comunicabilității, 
în capacitatea de a capta încrederea și totala bunăvoință 
a telespectatorului. Din păcate, televiziunea nu pare a 
cultiva conștient aceste însușiri și pe purtătorii lor. între 
colaboratorii ei se numără unele persoane născute parcă 
pentru televiziune, dar frecvența apariției lor pe micul 
ecran nu este înrîurită de criteriul telegeniei, în sensul 
atribuit mai sus. Am ajuns din nou la o temă dezbătută 
în multe din cronicile anterioare. Și fără îndoială că nu 
pentru ultima oară. Personalitatea prezentatorilor rămîne 
unul dintre cele mai nevralgice puncte ale televiziunii 
noastre. Rîndurile acestea pleacă la tipar înainte de pre
miera emisiunii «Transfocator». Din indiscreții (pentru că 
promisele întîlniri periodice dintre televiziune și cronicari 
n-au început încă) am dedus că este vorba de o ambițioasă 
încercare de a înlocui «Săptămîna» cu un program de mare 
atractivitate inspirat după izbutitul model al emisiunii 
franceze «Cinci coloane în pagina întîî». Să sperăm că 
secvențe originale consacrate unor teme de stringentă 
actualitate, dezbateri îndrăznețe, reportaje în premieră 
mondială vor constitui permanent substanța ei.

Felicia ANTIP
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Colin, eroul central (interpretat de Jacques Perrin) despre care Boris Vian ne spune: «Era 
destul de înalt, subțiratic, cu picioare lungi și foarte drăguț. Numele de Colin i se potrivea. 
Vorbea cu blîndețe fetelor și din toată inima băieților. Mai totdeauna era vesel, iar în restul 
timpului dormea».

Chloe, fata în pieptul căreia creșteau nuferi (interpretă — Annie Buron).



Natalia Veliciko, tînăra actrița sovietica în plina ascensiune. 
Așteptăm să o vedem și noi în filmele ce au făcut să se vor
bească mult despre ea: «Liniște», «A treia tinerețe».

ridiane • meridiane • meridiane •

Cei șase sînt: Jacques Perrin și Annie Buron (în rindul 
din față), Samy Frey, Alexandra Stewart, Marie-France 
Pisier și Bernard Fresson (de la dreapta la stingă, rindul 
din spate).

«SPUMA ZILELOR» PE ECRAN

Cind Gabriel Albicocco a anunțat că va ecraniza 
«Marele Meaulnes», fanaticii intru literatură și scepticii 
intru cinematograf au sărit ca arși: «Nu se poate face 
un film după această scriere unică». (între noi fie vorba, 
cam au dreptate.) De acest avertisment, completat cu 
strigătul «este un sacrilegiu, o trădare» a avut parte 
și un regizor începător, fost actor, Charles Belmont, care 
s-a încumetat să purceadă la transpunerea pe ecran a 
ciudatei cărți a lui Boris Vian «Spuma zilelor». (Ray
mond ^ueneau o consideră «unul dintre cele mai mișcă
toare romane de dragoste contemporane», iar Pierre 
Mac Orian «una din rarele cărți despre tineretul acestor 
vremuri».) Cum va arăta pe pînză amestecul de oniric 
și real din paginile lui Vian, cum vor trebui să se miște 
eroii și în ce decor pentru a-l purta pe spectator pînă în 
acel punct unde nu mai știe cînd începe și cînd se sfîr- 
șește visul? Rămîne de văzut. După ce a muncit trei ani 
asupra scenariului, Charles Belmont este cît se poate 
de optimist. Optimist se arată și producătorul Andre 
Michelin care pentru realizarea acestui film a obținut 
sprijinul lui Andre Malraux. Cît despre cei șase inter- 
preți ai poveștii de dragoste, cu toții au renunțat la 
orice alt contract de dragul acestui film.

Cu atîta încredere..

PE PLATOURILE SOVIETICE

• Regizorul Mihail Romm, autorul lui «Nouă zile 
dintr-un an» și al documentarului «Adevărata față a 
fascismului», pregătește un nou film de montaj. Lumea — 

ce poate 
și ce nu poate 

documentarul?
S-ar zice că poate totul, și aici se află 

și mîndria, și păcatele sale. Ne poate 
plimba prin cosmos și pe potecile mărgi
nite cu fioarea-soarelui ale lui Țuculescu, 
ne poate arăta cum se construiește o 
hidrocentrală ori un fagure de albine.

Practic, nu cunoaște limite. Există loc 
pentru aparatul de filmat în orice colț 
din lume și din viață. Dar ce aduce el de 
acolo? Ceea ce se imprimă pe peliculă 
este totdeauna esențial pentru cunoaș
terea și sensibilitatea noastră omenească 
de zi cu zi? Nu cumva ne mai și înșală 
uneori, — cu sau fără voia lui — nu 
cumva ne înfățișează lucruri vechi în 
haine noi ori se substituie — cu ifose 
sau cu umilință, de la caz la caz — altor 
forme de exprimare artistică?

Acestor simple întrebări am încercat 
să le răspund după ce am văzut ultimele 
producții ale studioului «Alexandru Sa- 
hia» (cîteva mai bune, cîteva mai slabe, 
dar toate cam bătînd pasul pe loc).

Am asistat timp de cîteva minute la o

zvîrcolire a documentarului, trimis să 
lupte pe cel mai impropriu dintre tere
nuri: pe un teren unde nu poate nici 
să dubleze cuvîntul, nici să comunice 
ceva de sine stătător prin imagine, ci 
doar să umple spațiul dintre un enunț 
verbal și altul cu tot felul de referințe 
lăturalnice subiectului ori forțate să se 
supună acestuia.

Filmul «Tămăduirea» (regizor — Da
vid Reu) și-a propus să prindă pe peliculă 
cîteva momente ale medicinei empirice, 
ale leacurilor băbești, văzute ca o crista
lizare a unei anumite experiențe popu
lare. Crainicul ne spune chiar această 
frază și încă multe altele asemănătoare. 
Și tot crainicul, conform scenariului, 
amintește cîteva «tămăduiri» ce aveau 
cîndva trecere în lumea satului. Ni se 
povestește: se culeg flori din cimitir la 
al treilea cîntat al cocoșului, se ia o 
oală neîncepută etc., etc. Dar ecranul, 
ecranul ce putea să facă în acest interval? 
Cam greu de spus din moment ce tot 
ceea ce ne-ar putea stîrni eventualul 
interes se adresează doar urechilor noas-

1968. După afirmația sa, această creație își propune să 
fie o mărturie a contemporaneității, și mai ales a spiri
tualității tineretului de azi, tineret devenit mai mult 
ca oricînd obiect de studiu pentru artiști și sociologi.
• Serghei Obrazțov lucrează și el la un film documen

tar închinat unei idei nobile: «Fiecare om are dreptul 
la fericire, de aceea soarta nici unui individ nu ne poate 
lăsa indiferenți». De altfel, filmul — la a cărui realizare 
își dau concursul și arhivele de cinema ale Poloniei, 
Belgiei, Franței și Angliei — se intitulează Destine ome
nești.
• în cinstea celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie, cineastul Ilia Kopalin a ter
minat un amplu film-sinteză la care a lucrat timp de 
doi ani: Țara mea.
• Alegîndu-și ca erou al noului său film pe marele 

cîntăreț Fiodor Șaliapin, regizorul Mark Donskoi a 
ținut să sublinieze că nu are de gind să întreprindă o 
biografie romanțată, ci o dezbatere lucidă despre me
nirea artei și a artistului.
• Pe cunoscutul actor lituanian Reghimontos Ado

maitis îl vom reîntîlni pe ecrane sub înfățișarea revolu
ționarului Serghei Lazo din filmul biografic terminat 
de curînd de către regizorul Aleksandr Gordon.

Este greu să-l uităm pe Sergo Zakariadze, cel care a fost, 
pe ecrane, «Tatăl soldatului». Zilele acestea, ei a 
fost oaspetele țării noastre, dar nu in calitate de cineast, 
ci de actor al Teatrului Academic Gruzin de Stat «Șota 
Rustaveli» și de interpret al dramei «Măria sa poporul».

tre. Ochiului i se înfățișează pur și simplu 
un olar lîngă roata sa (asta are legătură 
cu «oala neîncepută») și un bătrîn care 
preț de cîteva cadre culege flori dintr-un 
cimitir.

Mergînd pe această caie, documentarul 
abdică de la rosturile sale și, mai mult 
decît atît, se schingiuiește singur.

Aceeași senzație de alunecare în gol 
am avut-o și în timpul filmului închinat 
compozitorului N. Kirculescu,aparținînd 
unui alt talentat cineast de la «Sahia». 
Erich Nussbaum. Foarte frumoasele ima
gini semnate de operatorul W. Gold- 
graber insistă asupra chipului expresiv 
al artistului, asupra mîinilor sale pe cla
pele pianului. Pînă la un anumit punct 
nu e rău, adică atîta vreme cît compozi
torul are ceva să ne spună: ne fredonea
ză cîteva din șlagărele sale.

Dar numai cu asta nu se poate face un 
film, decît în cazul în care s-ar întîmpla 
acea minune rară cînd spectatorul devine 
martorul procesului intim de creație al 
compozitorului.

Altfel, documentarul intră în încurcă
tură, se zbate să-și găsească o justificare. 
Rezultatul: aparatul de filmat iese în 
stradă și. pe o melodie mai tristă, prinde 
un șir de case îmțiătrînite, iar pe un 
motiv muzical mai săltăreț — niște 

blocuri noi. Reîntors în casă se extaziază 
de cîteva ori în fața unui fotogenic bu
chet de margarete.

Fiindcă a venit vorba, amintim că 
prim-planurile cu flori au devenit un 
adevărat refugiu pentru momentele de 
criză ale unor filme; sînt plăcute, ce-i 
drept, dar de ce așa de multe inter- 
mezzo-uri horticole într-un documentar 
etnografic (onorabil, de altfel) ca «O 
nuntă la olteni»?

Am inventariat toate aceste amănunte 
nu de dragul nodului în papură, ci pentru 
a trage un mic semnal de alarmă: ni se 
pare că, de la o bucată de timp încoace, 
pericolul unui simbolism facil și ne
putincios îi cam pîndește pe creatorii 
de la «Sahia».

Le-am admirat și consemnat de nenu
mărate ori talentul autentic, supunerea 
la obiect, simțul măsurii, pasiunea cu 
care au muncit pentru a urni documen
tarul românesc pe o cale la capătul căreia 
se află semnul distinctiv al personalității. 
Sîntem convinși că ușurința «nu le stă 
în caracter», ca să zicem așa, de aceea 
atunci cînd se ivește, nedorită, credem 
că este de datoria noastră să o semnalăm.

Magda MIHĂILESCU



vernisaj DALLES:COLO(
Nue nimic surprinzător în bruștele mutații 

din creația unui pictor. Artistul poate să 
schimbe complet aparența artei sale fără 
să se renege sau, optînd pentru alt crez, 
să-și părăsească vechile imagini. Publicul se 
află în ultimul caz în fața unui șoc. Aceasta 
este senzația pe care o receptezi de la 
vizitatorii sălii Dalles în aceste zile. Se caută 
o lume care nu mai există, care a dispărut 
ca să facă loc altei realități unde culoarea, 
pata, semnul și materia însăși sînt termenii 
unui nou limbaj. Sentimentele s-au sublimat 
și doar privitorul rătăcit în meandrele cu
lorilor mai face apel la eternul raport vizual 
care să-i dea sentimentul că planeta mai este 
în echilibru. Dintre toți pictorii care expun 
aici, fără îndoială colajele lui Ion Bițan pro
voacă șocul cel mai intens. Colajul a devenit 
de mult un mod clasic de exprimare și Bițan 
nu face acum decît să călătorească pe un drum 
pe care au trecut de mult conchistadorii. 
Spațiul din colajele lui Bițan e pur («Com
poziții») și calm, un abis a cărui tăcere e 
spartă de vibrația solitară a unei pete în
tunecate de stofă: o fereastră prin care pri
virile nu pătrund. Un moment de disperare 
într-un peisaj monocrom. De aceeași obse
sie a purității spațiului (dar pe alt plan) sînt 
străbătute și lucrările Sultanei Maitec din 
ciclul soarelui. Dacă aici sensurile poetice 
au fost abrogate prin luciditatea construc
ției, reprezentarea ipostazelor solare, a 
peisajului cosmic imaginat fac posibilă totuși 
reveria acumulată pe cale cerebrală. Galbe
nul solar are o nemărginită putere hipnotica 
și locul acestor tablouri ar fi fost mai degrabă 
într-o sală cu lumini filtrate, unde și-ar fi 
găsit un echivalent natural.

Cu sculptura expusă (Silvia Radu, Vaier 
Chende, Spiru Săbiescu, Peter lacobi, Gh. 
Iliescu-Călinești) intrăm într-un univers fără 
inovații izbitoare. Peter lacobi smulge lem
nului accente dramatice. «Vîrsta bărbatului», 
acel trunchi spiritualizat care reproduce 
aproape fidel anatomia, înzestrat cu o dure
roasă încordare, este de fapt un Crist nemăr
turisit. Dacă lacobi urmărește convulsiile 
lemnului, momentele dramatice ale mișcării 
(«Introversiune», «Victorie»), Gh. Iliescu- 
Călinești prelucrează lemnul cu simplitatea 
meșteșugarului, și toate aceste forme supra
dimensionate își au sorgintea și echivalentul 
în bătrîna noastră artă populară. Grupîn- 
du-le, artistul nu face decît să releve sensuri 
sau să sugereze simboluri («Coloana gene
rațiilor»). Piatra sub dalta Silviei Radu 
împrumută ceva din virtuțile ei construc
tive. Repovestind legenda Meșterului Ma- 
nole, artista a păstrat tensiunea baladei și 
acel crescendo dramatic copleșitor.

Fabulele lui Esop prilejuiesc Getei Bră- 
tescu un serial de grafică (și o tapiserie) plin 
de umor și fantezie. Viziunea plastică a lui 
Benedict Gănescu e cu totul solitară în 
grafica actuală și de o valoare de mult și 
solid afirmată. Artistul creează o lume 
barocă în tare automatismele și fanfaronada 
fastuoasă caracterizează intrinsec persona
jele. Intenția de cele mai multe ori e vădit 
satirică și rezultă din însăși construcția aces
tor cupluri armonice sau singulare care 
trăiesc ciudate și neașteptate metamorfoze.

Cornel BOZBICI



/IU PLASTIC cu Al. CIUCURENCU

despre cîteva

expoziții de pictură

4 Peter IACOBI: „Victorie*.* Geta BRĂTESCU: „Esopice*.

Viața plastica bucureșteană cunoaște in aceste zile o eferves
cența neobișnuită: desfășurindu-se sub semnul marii personalități 
brâncușiene — amplu celebrată în cadrul Colocviului internațional 
Brâncuși — ea afirmă din nou interesantul și atît de diferențiatul 
profil al tinerei noastre generații de artiști plastici (o generație 
«tinără» numai în raport cu maeștrii, pentru că, altminteri, 
maturitatea ei este vizibilă și pe pînză și, din păcate, la tîmple). 
In revista de față, ca și in cea de săptămîna trecută, am prezentat 
cititorilor noștri cîteva din expozițiile deschise zilele acestea în 
Capitală. Am dorit însă să putem oferi totodată — atît publicului 
cît și expozanților — părerile unui artist de înaltă prețuire, și 
l-am rugat pe maestrul Al. Ciucurencu să ne acorde ceasul unei 
convorbiri pe această temă. Opiniile domniei-sale le-am consem
nat întocmai în rîndurile care urmează:

Sultana MAITEC: Din ciclul soarelui.

— Vezi mata, chiar facînd abstracție de invitația revistei dv. 
— căci, oricum, cînd îți împărtășești în public părerea trebuie 
să fii foarte scrupulos și exact — eu m-am dus de două ori la 
fiecare expoziție: să mă verific pe mine, să-mi verific impresiile. 
Despre cine să-ți vorbesc matale mai întîi? Despre Vincențiu 
Grigorescu. în tot ce face omul acesta se simte inteligența. Și 
cultura. Simte ce e pictura și știe să gîndească pictura. Ai văzut : 
face o grafică foarte colorată și o pictură mai puțin colorată, 
uneori numai în alb și negru sau chiar numai în alb. Dar în toate 
se vede ce bogată, ce revărsată fantezie are. Ai observat mata 
la fluturii lui — și are mulți în expoziție — ce varietate a reușit 
să obțină utilizînd același pretext, același element? Se apropie 
de fiecare fluture pentru a pune în el un gînd plastic și o face 
de fiecare dată cu știința meseriei, a specificității ei. Asta mi 
se pare în general un lucru mare: șă simți sensul, caracteris
tica meșteșugului artistic. Cînd privești cu atenție tușurile lui 
Grigorescu găsești în fiecare fărîmă lucruri excepțional de 
frumoase. Nu știu dacă ai remarcat în prima sală, pe peretele 
din stînga, un vas cu flori. Vasul e atît de prețios lucrat, cu 
atîta finețe, încît amintește de capacul unei cutii de fildeș. 
Cu aceeași nobilă prețiozitate sînt lucrate și florile. Vincențiu 
Grigorescu pictează cu dragoste, și pasiunea aceasta îmi amin
tește primitivii; el gîndește cu o simplitate și o economie de 
mijloace care mi-l amintesc pe Mondrian. Lucrările lui sînt 
foarte bine organizate, el știe întotdeauna să găsească centrul 
de interes al tabloului, știe să dozeze micile diferențe de 
valori, iar atunci cînd pictează numai cu alb știe să folosească 
inteligent relieful pentru a obține nuanțările dorite. într-ade- 
văr, se exprimă inteligent prin mijloacele plastice.

Ce cred despre Ion Pacea? El este acum într-o fază nouă, 
pictează cu precădere păsări, zboruri, și ideea nu mi se pare 
lipsită de interes. Unele lucrări sînt chiar foarte frumoase... 
Pacea e un pictor în adevăratul sens al cuvîntului, el are o mare 
forță coloristică, care ar merita poate mai bine utilizată în 
compoziție; insistența laitmotivului, repetarea aceleiași și ace
leiași scheme compoziționale, a acelorași păsări, duce la o 
anume oboseală. Păsările lui Pacea nu sînt încă suficient dife
rențiate, compozițiile revin aceleași, de pe o pînză pe alta, 
ceea ce arată că pictorul este abia la începutul acestui drum, 
de altfel atrăgător, pe care a pornit. Eu cred că, rămînînd el 
însuși și perseverînd, muncind pe ideile lui, va reuși să înlăture 
ce este încă repetare în schemele lui compoziționale.

Mi se pare că la Sultana Maitec se petrece cam același lucru. 
Ea folosește de astă dată, ca material de expresie, metalul, 
aurul, pe cînd Pacea rămîne la culoarea lui puternică; dar mi 
se pa?e că amîndoi păcătuiesc oarecum prin repetarea obse
dantă și nediferențiată a unor teme-simbol. Sultana Maitec 
pictează cu aur, soarele. Știe să pună aurul pe pînză, știe să-l 
vibreze, să-l nuanțeze, își prepară foarte bine fundalul. Pictura 
ei e bine elaborată. Dar din nou același soare, din nou același 
cer... Oricît de interesantă e gîndirea ei plastică, oricît de 
deliberată e opțiunea pentru o culoare, pentru un subiect, 
tot o pîndește pe la colțuri monotonia...

Ion Bițan nu-și poate masca—în laviurile ori colajele sale 
— sensibilitatea. Orice foiță, orice pînză ar lipi pe hîrtie, ele 
trec printr-un filtru artistic, printr-o simțire artistică, care le 
înnobilează. Mi se pare că Bițan e mult mai variat, mai spontan 
în laviuri. La colaje a făcut și el o pasiune obsesivă pentru un 
element — pătratul — și pentru o schemă compozițională pe 
care le aduce de fiecare dată pe fiecare pînză. Se vede treaba că 
aceste preferințe sînt mici boli pasionale inevitabile. Dar orice 
pasiune, cred, trebuie puțin stăpînită în manifestări, trebuie 
puțin reținută.

La pictura lui Aurel Cojan lucrurile sînt mult mai complexe^ 
aici regăsim tot ceea ce este însăși viața picturii — desen, 
culoare, valoare, compoziție. E un sensibil, și tot ce face poartă 
marca acestei sensibilități, căreia știe să-i dea de fiecare dată 
altă expresie plastică. Expoziția lui e un fel de retrospectivă, 
e bilanțul unei fertile creații artistice.

Nu punem punct aici, pentru că nici pictorii de care am vorbit 
nu se vor opri aici. Neajunsurile pe care le-am pomenit nu 
acoperă nici pe departe gîndirea artistică, calitățile prezente 
în aceste expoziții. Cred că tînăra noastră generație are un 
mare merit: acela de a cunoaște specificitatea gîndirii plastice. 
Gîndirea lor face poate abstracție de copierea obiectelor, 
dar nu de sensul lor, ei transpun, interpretează, transfigurează 
artistic obiectele. Firește, poate că încă nu au reușit să-și 
exprime pe deplin această gîndire; e vorba aici de timp și de 
muncă. Trebuie muncit mult ca gîndul să ajungă pe pînză în 
forma sa cea mai desăvîrșită, mai pură, mai adevărată.

Interviu consemnat de S. DIM A



Iscusit vînător și intrepid fotoreporter, Al. Satmari s-a autofotografiat cu primul s 
trofeu din actualul sezon cinegetic. Cît privește proporțiile cerbului doborît, aici suspic 
nile nu mai au ce căuta. Fotodocumentul vorbește!

TRANSPARENȚĂ
E o umbrelă. în consecință te păzește și de ploaie, și de soare. Fiind însă con

fecționată dintr-un material sintetic transparent, nu te împiedică să vezi ce-i 
în jur și — mai ales — să fii văzută...

punct, și de la capăt

LA FOTO-VÎNĂTO ARE

UN BUTOI PENTRU 400 DE DIOGENI

• Lipsa spațiilor de 
parcare devine o pro
blemă din ce în ce mai 
acută în marile orașe, 
în anul trecut, numai 
la Paris s-au dresat con
ducătorilor de auto
vehicule aproape pa
tru milioane pt'bcese 
verbale de contraven
ție pentru că au par- 
cat mașinile în locuri 
interzise.

• Pentru a veni în a- 
jutorul infirmilor in
capabili să miște bra
țele, s-a inventat un 
sistem de comandă e- 
lectronic montat într-o 
pălărie. Prin simpla 
mișcare a capului, in
validul va putea să ac
ționeze căruciorul sau 
alte aparate utile acti
vității lui. .
• Un profesor de bo

tanică din India a con
statat că planta tapio
ca crește cu 40-50 la 

sută mai repede sub 
acțiunea muzicii decît 
în liniște. Sțimulînd nu
cleul și protoplasma, 
undele sonore provoa
că o accelerare a creș
terii.

• Pentru parcurge
rea distanțelor care 
separă pămîntul de 
alte planete ale siste
mului nostru solar cu 
actualele viteze ale ra
chetelor este nevoie 
de ani de zile. Exami- 
nînd problema, re
vista engleză «New 
Scientist» ajunge la 
concluzia că viitorii as- 
tronauți «de cursă lun
gă» vortrebui să zboare 
în stare de congelare 
și să-și ia și soțiile cu 
ei — neapărat, tot con
gelate — altfel riscînd 
ca la înapoierea — să 
zicem de pe Neptun 
— să se trezească pe 
pămînt cu 60 de ani 

mai tineri decît res
pectivele soții sau chiar 
să nu le mai găsească 
în viață.

• Ultima constatare 
a unor biologi care stu
diază fauna acvatică es
te eă rechinii sînt ne
cesari pentru păstra
rea echilibrului biolo
gic al oceanelor.

• O statistică recent 
întocmită a stabilit că 
peste 950 milioane de 
ouă se sparg pe an în 
timpul transportului 
și manipulării numai 
în Statele Unite, ceea 
ce înseamnă o pagubă 
de aproximativ 25 mi
lioane de dolari. în fața 
acestei situații, asocia
ția fermierilor ameri
cani a instituit un pre
miu pentru o idee care 
să preintîmpine aceste 
pierderi. Aviz ama
torilor!

Dacă și-ar propune cineva să-l umple cu vin, i-ar trebui pentru asta nici mai mult, nici 
puțin decît 10 238 hectolitri. Dar butoiului acestuia gigant i s-a dat altă destinație, și anume ac 
de restaurant pentru 400 de persoane. El este amplasat pe muntele Javornik din apropierea orași 
Liberec din Cehoslovacia și reprezintă o justificată atracție pentru turiști.
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DE-ALE MERIDIONALILOR.

E FIOROS CROCODILUL?

Fantezie florală— fotografie de Gh. VINȚILA

Nu. Ne-o spune B.K. Zaharov din Moscova, a cărui profesiune — s-o 
recunoaștem — e foarfe puțin banală: numitul este dresor de crocodili! 
latărl împreună cu crocodilul Ango, unul dintre elevii săi care dovedește 
foarte multă bunăvoință și aptitudini pentru însușirea cunoștințelor predate

Folclorul Siciliei — insulă păstrătoare a atîtor vechi tradiții și obiceiuri 
— este considerat printre cele mai bogate și mai originale din lume, lată — 
spre ilustrare — această imagine pitorească pe care un fotoreporter a sur
prins-o în regiunea Palermo și care reprezintă cea mai banală șaretă din 
partea locului.

VARIETATI



cadran 
international♦

primul laborator pe venus
La puține zile după ce omenirea a pășit în al doilea deceniu al erei cosmice 

— prin aniversarea a zece ani de la lansarea de către Uniunea Sovietică a primului 
satelit artificial al Pămîntului — Tara Sovietică întimpină semicentenarul Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie cu o nouă realizare științifică de prestigiu 
în domeniul cercetării îndepărtatelor spații siderale. Lansată la 12 iunie a.c., 
stația «Venus-4» (în fotografie), după ce a străbătut aproximativ 350 milioane 
kilometri, a intrat în atmosfera planetei Venus cu cea de-a doua viteză cosmică 
la 18 octombrie a.c., orele 7,34, după care laboratorul științific al navei s-a 
desprins și, cu ajutorul unei parașute, a atins lin suprafața planetei.

«Asaltul» planetei Venus, început la 12 februarie 1961 prin lansarea sondei 
automate sovietice «Venus-1», intră astfel într-o nouă fază. «Experiența primului 
deceniu al erei cosmice — declara cosmonautul sovietic Pavel Popovici la afla
rea știrii despre noua izbîndă a oamenilor de știință sovietici — permite să se 
afirme că încă contemporanii noștri vor fi martorii cuceririi spațiului circum
solar de către om. Deocamdată nimeni nu poate spune cînd anume va zbura 
primul om spre Venus, dar acest lucru se va întimpla fără îndoială. Pătrunderea 
omului in Cosmosul îndepărtat este inevitabilă».

MOARTEA UNUI LUPTĂTOR

Vestea morțti lui Ernesto 
Che Guevara, fost coman
dant de partizani în epopeea 
începută în Sierra Maestra 
și terminată în Havana re
voluției victorioase, fost mi
nistru al industriei în gu
vernul revoluționar al Cu
bei, a fost confirmată.
Născut în Argentina, în anul 
1928, Ernesto Che Guevara 
s-a înrolat de foarte tînăr 
de partea umiliților și ex- 
ploataților Americii Latine. 
Luptînd împotriva merce
narilor lui «United Fruit» 
în Guatemala, tovarăș al lui 
Fidel Castro în Cuba, Er
nesto Che Guevara a căzut 
eroic în guerila boliviană, 
rănit în lupte și ucis cu un 
glonț tras direct în inimă. 
Ucigașul a lichidat un rănit, 
dar nu forța ideilor coman
dantului Che.
Personalitate în care apa
rențele romantice aureolau 
convingeri riguroase, mono
litice, neclintite, Ernesto 
Che Guevara a trăit, a lup
tat și a murit într-un acord 
profund cu el însuși.

țările în curs 
de dezvoltare 
și problemele lor

—corespondență specială din Alger 
de la Aii ARZUMI —

între 10 și 25 octombrie 1967 se desfă
șoară la Alger reuniunea miniștrilor «celor 
77» de state în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină, în vederea 
pregătirii Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare ce urmează a avea loc 
în februarie-martie 1968 la New Delhi.

Reuniunea aceasta caută să degajeze prin
cipalele probleme care vor constitui or
dinea de zi a conferinței de la New Delhi, 
să găsească soluții care să întrunească o 
cît mai largă adeziune, constituind astfel o 
platformă comună a celor 77 de state (plus 
cele care între timp, după 1964, au devenit 
independente — totalul acestor țări ridi- 
cîndu-se azi la 86).

La a XXI-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., ministrul de externe al Sene
galului declara: «Se știe că raportul dintre 
veniturile țărilor dezvoltate și cele ale 
lumii subdezvoltate era de 15 la 1 în 1938. 
Acest raport este azi de 35 la 1. Dacă 
decalajul continuă să se adîncească, un sfert 
din populația lumii va beneficia în anul 
2000 de un venit de 40 de ori mai mare 
decît al celorlalte trei sferturi ale popu
lației globului».

Monopolurile din fostele metropole co
loniale, în general monopoluri interna
ționale ce dețin controlul asupra princi
palelor resurse economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, pun în insuficientă 
măsură în valoare aceste bogății (și în
deosebi doar sub forma de materii prime), 
pe care apoi le schimbă la prețuri neechi
valente contra produselor finite, ceea ce 
face ca procesul de creștere al acestor 
țări să fie foarte încet și unilateral.

Totodată, nu se poate trece cu vederea 
faptul — paradoxal — că dezvoltarea spec
taculoasă a comerțului internațional a an
trenat după sine consecințe dăunătoare 
pentru țările în curs de dezvoltare. Astfel, 
comerțul acestor țări pe plan mondial re
prezenta în 1953 cifra de 33 miliarde dolari, 
față de totalul de 77 miliarde dolari (res
pectiv circa 40%), în timp ce în 1962 
aceste țări participau cu 47 miliarde dolari 
față de 138 miliarde cît a atins la acea dată 
comerțul mondial (34%).

Nu este lipsită de interes menționarea 
problemei «schimburilor între statele in
dustriale». Aproape 44% din exporturile 
mondiale provin din țările industrializate 
și sînt destinate în principal țărilor de 
aceeași categorie. Luînd separat «lumea a 
treia» (țările în curs de dezvoltare), sîntem 
obligați să constatăm că abia 6% din schim
burile comerciale internaționale au loc în 
interiorul «lumii a treia».

Aceste cîteva date sumare arată în mod 
elocvent direcțiile și tendințele principale 
ale comerțului mondial contemporan și 
situația în care se află, în acest context, 
țările în curs de dezvoltare, cu atît mai mult 
cu cît comerțul exterior constituie un factor 
deosebit de important pentru economia și 
finanțele unor asemenea țări.

Desigur, conferințe ca aceasta de la 
Alger pot aduce o anumită contribuție 
pozitivă dezvăluind — sub cele mai variate 
aspecte — criza economică și socială pe 
care o traversează marea majoritate a 
țărilor în curs de dezvoltare și încercînd 
să elaboreze «un program comun de ac
țiune» cu care să se prezinte la conferința 
de la New Delhi.

Soluții radicale se așteaptă însă de la 
măsurile pe care le vor adopta țările inte
resate pentru punerea în valoare a imen
selor bogății ce stau «ascunse» în aceste 
țări, de la transformările economice adînci 
chemate să repună în drepturile lor depline 
popoarele care au fost în trecut subjugate 
de colonialism, iar azi continuă să fie depo
sedate de mijloacele elementare de exis
tență, sub înăbușitoarea «cupolă a neocolo
nialismului».

acțiunea garrison 
— corespondență specială 

pentru „flacăra"—
Din luna februarie, de cînd jim Garri

son, procurorul districtului New Orleans, 
a anunțat că anchetează asasinarea președin
telui Kennedy, un mare număr de organe 
de presă din Statele Unite și din afara lor 
au fost folosite pentru a-l discredita. Disputa 
în jurul afirmațiilor lui Garrison despre 

vinovăția C.I.A. în uciderea lui Kennedy 
a trecut cu mult granițele Americii.

lată, relatat pe scurt, ceea ce Garrison 
susține că va dovedi în fața justiției.

După criza din Cuba, Kennedy a început 
să critice operațiunile întreprinse de C.I.A. 
împotriva Cubei și, ca urmare, la 31 iulie 
1963 F.B.I. a făcut o razie în cartierul 
general al grupului de exilați și aventurieri 
politici din Cuba, care acționau la nord 
de lacul Pontchartrain, și le-a confiscat 
toate armele și munițiile, în ciuda faptului 
că activitatea acestora era autorizată de 
C.I.A. «Această acțiune — spune Garrison 
— s-ar putea să fi pecetluit soarta lui 
Kennedy».

Garrison subliniază că nu are nici o 
dovadă că vreun agent oficial al C.I.A., în 
momentul acela,ar fi făcut într-adevăr parte 
din conspirație. însă adaugă că unii dintre 
cei care l-au asasinat pe președinte au fost 
în trecut agenți ai C.I.A. și afirmă că 
«C.I.A., ca și mine, le cunoaște identitatea». 
Garrison citează o mulțime de dovezi 
pentru a demonstra că C.I.A. «nu a econo
misit nici timp, nici bani în eforturile sale 
de a ascunde adevărul cu privire ia asa
sinat».

Cum a fost plănuit asasinatul? lată răs
punsul cu cuvintele lui Garrison:

«Cel mai bine vă puteți imagina complo
tul ca o pînză de păianjen. La mijloc stau 
organizatorii operației, oameni cu relații 
mari în Statele Unite și cu agenții de infor
mații ai S.U.A. din Europa occidentală. 
Unul dintre aceștia era un fost asociat al 
lui Jack Ruby la contrabanda cu arme și 
un neonazist fățiș, în strîns contact cu 
mișcarea neofascistă din Marea Britanie, 
Germania occidentală, Franța și Italia. Țe
sute de acest grup de bază, firele pînzei^ 
de păianjen includ un grup pestriț de 
aventurieri politici uniți prin aversiunea 
lor pentru Kennedy și prin consacrarea 
eforturilor lor pentru a sabota politica 
externă a acestuia. Unul dintre aceștia era 
David Ferrie. Un alt membru al grupului 
este un individ care a împrumutat identi
tatea lui Lee Oswald înainte de asasinat, 
pentru a putea trece vinovăția asupra 
acestuia. Este de asemenea implicată o 
bandă de aventurieri, adversari ai politicii 
lui Castro, care a funcționat în sectorul 
operativ al conspirației,..^

Dublura lui Oswald a fost găsită moartă 
ulterior, declarîndu-se oficial că s-a «si
nucis». Oswald nu și-a dat seama decît 
mai tîrziu de adevăratul lui rol și chiar 
înainte de a fi asasinat de Ruby el a spus 
ziariștilor și a fost văzut și pe ecranele 
televiziunii spunînd că a fost înșelat.

De fapt, spune Garrison, «președintele 
a fost împușcat de o echipă de țintași de 
precizie, compusă din cel puțin șapte in
divizi. Carabinele cu care s-a tras au fost 
aruncate într-o mașină și luate mai tîrziu. 
Au fost trase cel puțin cinci sau șase focuri».

Garrison lămurește că în primul moment 
el a acceptat raportul Warren și a manifestat 
scepticism față de criticile ce i s-au adus 
acestuia. Apoi senatorul Russell Long a 
exprimat grave îndoieli cu privire la raport 
și Garrison, în calitatea sa de procuror, 
împreună cu colaboratorii săi au început 
să cerceteze activitatea lui Oswald în cursul 
celor șase luni petrecute în New Orleans 
înainte de asasinarea, lui Kennedy. A desco
perit legături între elemente C.I.A., exilați 
anticubani, Oswald, Ruby și David Ferrie. 
Garrison afirmă că*materialul din dosarele 
oficiale cu privire la activitatea lui Oswald 
și Ruby a fost pus pe lista secretă pentru 
o durată de 75 de ani. El susține de ase
meni că ambasada Statelor Unite din Can
berra a anunțat asasinatul înainte de a fi 
avut loc și că o femeie, asociată a lui Ruby 
(ulterior omorîtă de un șofer), a fost 
internată în spital cu puțin înainte de 
asasinat și a spus medicilor că președintele 
urma să fie ucis la Dallas peste cîteva zile.

Deocamdată, Garrison a deferit unui 
complet de judecată și Marelui Juriu pe 
unul dintre supraviețuitorii grupului pe 
care îl face responsabil de asasinare, Clay 
Shaw. Shaw a fost citat să apară în fața 
judecății în curînd; în prezent el este arestat.

Gordon SCHAFFER
Londra, octombrie 1967
Jim Garrison cu familia sa.



Poporul pakistanez face eforturi hotărite pentru înlăturarea moștenirii lăsate 
de nefasta perioadă de dominație colonială, pentru dezvoltarea modernă a țării 
și consolidarea independenței cucerite cu două decenii in urmă. în prezent este 
în curs de înfăptuire cel de-al treilea plan cincinal (1965-1970). «Cel de-al treilea 
plan cincinal — sublinia președintele Republicii Islamice Pakistan, Mohammad 
Ayub Khan, care în aceste zile se află într-o vizită oficială în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,Chivu 
Stoica—este primul dintr-o serie de planuri întocmite în contextul unui program 
de perspectivă de 20 de ani, cu privire la obiectivele și țelurile țării pe termen 
lung. Principalele cinci obiective ale planului de perspectivă sînt: un ritm de 
creștere susținut, menit să asigure creșterea de 4 ori a venitului național pînă în 
1985; alfabetizarea generală; folosirea deplină a brațelor de muncă; înlăturarea 

egalității economice între Pakistanul de Est și de Vest; în sfîrșit, eliminarea 
:pendenței țării de ajutorul străin».

<n fotografie: cu ajutorul exploziilor seismice se fac prospectări în vederea desco
peririi de zăcăminte de gaze și de petrol.

marginalii

EXTERNE

Corespondentul la Paris al ziarului «Sun» 
află din cercuri diplomatice că Franța este 
atît de mulțumită de rezervele și condițiile 
ridicate de partenerii săi, și chiar de Comisia 
C.E.E., încît a ajuns la concluzia că nu va 
avea nevoie să opună vreun veto sau să 
facă eforturi speciale pentru a bloca intra
rea Angliei în Piața comună. Diplomația 
franceză a adoptat o nouă tactică: pur și 
simplu va sprijini poziția comisiei, ceea ce 
va duce la același rezultat.

O firmă americană a primit o comandă 
grasă pentru construirea unui centru de 
comunicații lingă baza militară americană 
de la Da Nang (Vietnamul de sud). în 
vederea începerii lucrărilor, firma s-a adre
sat comandamentului militar saigonez din 
regiune cu rugămintea de a i se pune la 
dispoziție terenul necesar. Maiorul sud- 
vietnamez însărcinat cu rezolvarea cazului 
a avertizat pe reprezentanții firmei că nu 
le repartizează locul necesar dacă nu îi 
construiesc și lui o casă. Casa a fost con- 

ruită. Terenul a fost obținut. Dar cu 
prilejul unui atac al forțelor patriotice 
casa maiorului a fost distrusă. Nu știm 
pînă acum ce soartă a avut centrul de co
municații. Nu se poate spune însă că afa
cerile cu războiul din Vietnam nu merg. 
Unul cîștigă un contract gras, altul o casă... 
Dar pentru cît timp?

*
Recent, la docurile Clydeside din Scoția 

a fost lansat unul dintre cele mai mari 
și mai moderne transatlantice ale Angliei, 
nava fiind botezată conform tradiției cu o 
sticlă de șampanie spartă de vas. Întrucît 
Anglia și nici măcar Scoția nu produc 
șampanie, mîndria flotei de pasageri engleză 
și-a văzut numele scăldat în spumă... fran
țuzească. A fost suficient pentru a stîrni în 
inimile unor ziariști și industriași scoțieni 
un sentiment de nemulțumire. Președin
tele unei companii care cîștigă 7 mili
oane lire sterline anual din vînzarea bău
turilor spirtoase a declarat: «Știm că tra
diția cere ca lansarea navelor să se facă 
cu șampanie. Dar pentru o lansare in 
Scoția, cea mai bună alegere ar fi o sticlă de 
Scotch». Unde mai pui că ar fi o bună 
reclamă pentru producătorii acestei băuturi. 
Există însă riscul ca participanții la ceremo
nie, scoțieni fiind, să nu se îndure să arunce 
sticla, ci să mimeze doar. Ceremonialul 
botezului s-ar schimba, devenind o îmbi
nare de gesturi simbolice și băutură zdra
vănă.

Nicolae URECHE

IZOLARE SI ALEGERI *
de Silviu BRUCAN

înarmat pînă-n dinți, acest servant de 
pe un elicopter american gata să por
nească într-o nouă acțiune împotriva 
forțelor patriotice din Vietnamul de 
sud are insolența agresorului ce se 
crede invincibil. Dar cîți ca el nu s-au 
mai întors, primind riposta unui popor 
eroic, înarmat cu invincibila armă a 
credinței în justețea cauzei pentru 
care luptă...

în pofida strădaniilor supraomenești pe 
care le fac specialiștii războiului psiho
logic, regrupați la Casa Albă, de a proiecta 

în public «imagini favorabile» politicii 
administrației Johnson în Vietnam, efectul 
este nul și chiar contrar.

Senatorul Thruston Morton, fost pre
ședinte național al partidului republican 
și deci mai presus de reproșul de a fi un 
«porumbel» pacifist, constata recent că 
«în ultimele trei luni s-a produs o mare 
schimbare în gîndirea populară în privința 
războiului din Vietnam».EI atribuie această 
schimbare combinării a trei factori: violen
țele rasiale din vară, constatarea că armata 
saigoneză a ieșit aproape complet din 
scenă lăsînd pe americani să poarte răz
boiul și cererea președintelui ca Congresul 
să legifereze un spor de impozite de 10%, 
aducînd războiul — cum spun americanii 
— în buzunarul fiecărui cetățean. Iar 
buzunarul rămîne un organ extrem de 
sensibil la politica americană.

într-adevăr, efectul cumulativ al impa
sului de pe front, al exploziei rasiale care 
a pus societatea americană în fața unor 
probleme de dimensiuni enorme și al 
urcării impozitelor — măsură impopulară 
pe care administrația o evită de un an — 
s-a tradus în prăbușirea subită a curbei 
pe graficele sondajelor de opinie privind 
politica președintelui Johnson, într-o serie 
de răsunătoare schimbări de poziție ale 
unor «ulii» inveterați în «porumbei» și în 
trecerea la o atitudine de protest antirăz
boinic a celor mai neașteptate cercuri, 
îndeosebi a unor înalți prelați catolici. 
Zilele acestea un număr de 35 preoți 
aparținînd unor religii diferite au semnat 
o declarație comună că vor face din 
bisericile lor sanctuare pentru tinerii care 
refuză să fie încorporați pentru războiul 
din Vietnam. Și cînd un ziar ca «Christian 
Science Monitor» ajunge să scrie că presiu
nea complexului militaro-industrial «con
stituie în mod cert unul dintre motivele 
pentru care calea spre pace în Vietnam 
se dovedește a fi atît de lungă, dureroasă 
și grea», înseamnă cu adevărat că s-a 
schimbat ceva în opinia publică.

Presa a dat amploare știrilor venite de 
la Saigon potrivit cărora numărul soldați- 
lor americani scoși din luptă a depășit 
100 000 — din care aproape 15 000 de 
morți. Cifra este foarte mare dacă se ține 
seama că americanii nu sînt obișnuiți cu 
pierderi grele în războaie. Statele Unite 
au cheltuit în perioada postbelică multe 
miliarde de dolari pentru a înzestra arma
tele statelor-client și a le instrui, tocmai 
în vederea economisirii vieților americane., 
Senatul a adoptat și acum cu o mare 
majoritate o rezoluție care cere aliaților 
asiatici să contribuie cu mai mulți soldați 
la războiul din Vietnam. Rezoluția a rămas 
însă fără ecou, deoarece nici cei mai 
servili guvernanți din Coreea de sud sau 
Filipine nu se mai grăbesc să trimită 
soldați în această «groapă fără fund», 
iar Australia și Noua Zeelandă trimit 
doar contingente simbolice.

Pe frontul din Vietnamul de sud, deși 
numărul trupelor americane se apropie 
de jumătate de milion, generalul West
moreland comandă o armată pusă în de
fensivă, care nu mai întreprinde nici măcar 
acel gen de operații «de șoc», cu denumiri 
răsunătoare, practicate cu surle și tobe 
în primăvara. El a renunțat să mai «paci
fice» delta Mekongului, care rămîne solid 
sub controlul F.N.E.-ului,și singura ispravă 
militară cu care se laudă în comunicate 
este escaladarea barbarelor raiduri aeriene 
asupra orașelor Hai Phong și Hanoi, despre 
care însuși McNamara a recunoscut că 
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nu pot juca un rol decisiv. Tatonarea 
întreprinsă recent pentru a măsura reac
țiile politice față de planul Pentagonului 
de a organiza o debarcare în Nord s-a 
întors ca un bumerang împotriva admi
nistrației și a adăugat noi nume de perso
nalități pe lista celor opuși războiului. 
De altfel, orice extindere a operațiilor 
terestre s-a dovedit în defavoarea trupelor 
americane și o metodă sigură de «reducere 
numerică» a efectivelor lor.

De aceea, escaladarea continuă a războ
iului, în ciuda asigurărilor contrare ale 
Washingtonului, stîrnește neliniște chiar 
printre aliații acestuia și duce la izolarea 
crescîndă a S.U.A. pe arena internațională, 
în afară de Franța, a cărei poziție de 
condamnare a intervenției americane a 
fost reafirmată de ministrul ei de externe 
la tribuna O.N.U., țări membre ale N.A.T.O. 
cum sînt Danemarca, Norvegia, Olanda, 
Canada au cerut insistent ca Statele Unite 
să înceteze bombardamentele asupra R.D. 
Vietnam pentru a crea condiții în vederea 
unor negocieri pașnice. La congresul laburist 
de la Scarborough rezoluția care cerea 
disocierea Angliei de politica americană 
în Vietnam a obținut o majoritate pe care 
guvernul Wilson nu o poate subaprecia. 
De asemenea, faptul că țări ca Suedia, 
India, Indonezia, Etiopia s-au raliat reco
mandării privind încetarea bombardamen
telor face ca cercul să se strîngă în jurul 
Washingtonului. Perspectiva izolării in
ternaționale devine una dintre cele mai 
supărătoare performanțe pentru o admi
nistrație care pretinde a apăra interesele 
«lumii libere».

Observatorii internaționali sînt de părere 
că actuala administrație ar continua 
această politică, oricît de nefastă și de 
falimentară, dacă la orizont nu s-ar ivi 
alegerile prezidențiale din toamna anului 
1968. Dificultatea — scrie James Reston — 
este că Johnson dorește nu numai să-și 
realizeze obiectivul în Vietnam ci și să 
cîștige alegerile din 1968. Iar afirmația 
des repetată că America este destul de 
bogată pentru a face față atît războiului 
din Vietnam cît și războiului împotriva 
sărăciei și a mizeriei ghetourilor negre 
din metropole, nu poate constitui o plat
formă electorală de succes.

Cea mai bună dovadă este că recoman
darea președintelui, adresată Congresului 
de a legifera o sporire a impozitelor cu 
10 la sută s-a împotmolit. Deși in textul 
respectiv se descria perspectiva sumbră 
a unui deficit gigantic de 28 miliarde 
dolari și a unor consecințe catastrofale 
pentru economia americană, congresiștii 
n-au mișcat nici un deget pînă în prezent, 
iar termenul de 1 octombrie fixat de 
administrație pentru intrarea în vigoare 
o legii a trecut de mult. Comisia financiară 
a Camerei Reprezentanților a condiționat 
luarea în discuție a proiectului administra
ției de efectuarea unor reduceri bugetare 
la capitole sociale. «Suddeutsche Zeitung» 
(R.F.G.) scrie: «Faptul că o comisie a 
Congresului adoptă hotărîrea de a îngheța 
un proiect susținut de președinte pînă cînd 
acesta îndeplinește o condiție este aproape 
fără precedent».

Aceasta nu înseamnă opoziție față de 
război, deoarece aceeași comisie și — se 
poate adăuga — același Congres au votat 
cheltuielile militare enorme cerute de agre
siunea în Vietnam cu majorități destul de 
confortabile. înseamnă însă că tunurile au 
devenit prea scumpe pentru ca să nu afec
teze untul — adică asigurările sociale, 
ajutorul de șomaj, eliminarea mizeriei 
populației de culoare. Ceea ce, bineînțeles, 
afectează și votul.
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