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7 ZILE

NOUTĂTI 
LA CALEA FERATĂ

Tovarășul inginer CORNELIU BURADA, 
adjunct al ministrului căilor ferate, ne-a 
înfățișat cîteva aspecte privind dezvolta
rea transportului feroviar în cursul acestui 
an. Volumul de transport pe calea ferată — 
a arătat d-sa — crește cu 7,6 la sută la 
mărfuri și cu 3,3 la sută la călători. Corelate 
cu cerințele și cu posibilitățile economiei 
noastre naționale, investițiile prevăzute 
pentru Ministerul Căilor Ferate vor crește 
cu 17,5 la sută față de anul trecut. Calea 
ferată va fi dotată cu circa 120 de locomo
tive diesel, 10 locomotive electrice de 
mare putere, peste 9 000 de vagoane de 
marfă (în calcul: vagoane convenționale pe 
două osii) și 208 vagoane de călători. Ca 
urmare a introducerii noilor mijloace de 
transport, se prevede ca la sfîrșitul anului 
să se remorcheze cu locomotive diesel și 
electrice 66 la sută din volumul de transport. 
Sînt în curs lucrările pentru electrificarea 
în întregime a liniei București-Brașov. De 
asemenea, se va încheia construcția căii 
ferate din zona nodului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier și se vor 
intensifica lucrările de electrificare a liniei 
Craiova-Caransebeș și dublările liniilor 
București-Craiova, Chitila-Golești, Făurei- 
Barboși. în același timp se vor reface 485 km 
de linii, înlocuindu-se concomitent șinele 
de tip ușor cu altele de tip greu, care să 
permită tonaje și viteze sporite. Vor fi 
efectuate, la circa 400 de km de cale, lu
crări de sudură, încît la sfîrșitul anului 
peste 20 la sută din rețeaua de cale ferată 
va avea șine fără joante.

Acțiunea de modernizare a parcului de 
vagoane și locomotive implică și o moder
nizare a stațiilor de cale ferată, a gărilor. 
Recent a fost dată în funcțiune, în stația 
Brazi, centralizarea electrodinamică. Pînă 
la finele anului și alte stații, printre care 
Simeria-triaj, Piatra Olt, Cîlnic, Titu, Me
diaș, vor fi centralizate electrodinamic. în 
trei localități importante, Craiova, Predeal 
și Baia Mare, se vor da în folosință noi stații 
de^ cale ferată.

în cadrul ministerului nostru, un număr 
de specialiști din cercetare și exploatare 
continuă să lucreze la elaborarea unor 
studii pe baza cărora să se asigure o mai 
bună folosire a bazei tehnico-materiale în 
condiții de maximă siguranță și regularitate 
a circulației, cu cheltuieli minime. între 
măsurile preconizate se înscrie și înființa
rea Centrului electronic de calcul al mi
nisterului.

I. BRĂTESCU

MICRORALIU 
AUTOMOBILISTIC

Ce înseamnă un raliu știe toată lumea, 
cu excepția «Dicționarului de neologisme» 
(ca să nu mai vorbim de celelalte) care, ca 
și în cazul altor cuvinte... tace inexplicabil. 
Cel la care ne referim acum nu are un ca
racter sportiv și nici măcar de agrement 
(cum ar avea, să zicem, o excursie la balul 
automobiliștilor de la Sinaia), dar prezintă, 
credem, interes pentru posesorii de auto
mobile, avînd în vedere că orice om pre
văzător, înainte de a pleca într-o cursă, 
în primul rînd își «întreabă» mașina dacă 
e gata de drum. Prima escală: pe bd. Ma- 
gheru nr. 6-8, la întreprinderea «Ciclop» 
pentru întreținerea și reparația autoturis
melor. Pe lîngă atelierele existente, dotate 
cu aparatură modernă de verificare, spe
cializate pe mărci și tipuri de automobile 
(Volga, Moskvici 408, Pobeda, Renault 4, 
8, 10, 16 și altele), aici se vor da în exploa
tare, pînă la 1 aprilie, două noi ateliere 
de reparații pentru mașinile Mercedes, 
Taunus, Triumph. în stadiu de proiect se 
află și noua secție complexă din Șoseaua 
Giurgiului, unde, ca și în secțiile existente, 
se vor executa operațiuni de la cele mai 
simple pînă la reparații capitale. N-au fost 
omise nici atel ierele mobile, care vor func
ționa în Capitală și în împrejurimi și vor 
fi înzestrate cu piese de schimb, scule și 
lucrători cu o bună calificare. Raliul nostru 
continuă, lată-ne în Drumul Taberei, unde 
se află secția de întreținere și reparații 
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Fiat. Aici, ing. Vasilescu Marius, șeful sec
ției, ne-a relevat cîteva din realizările 
secției și perspectivele pe care le are pentru 
viitor. E suficient să arătăm că la ora actuală 
utilajele ultramoderne de spălare și gre- 
saj și standul de probă și control permit 
echipelor specializate de mecanici să lu
creze simultan la 24 de automobile Fiat 
și ca de la 1 aprilie, avînd în vedere cerin
țele de sezon, se preconizează lucrul pe 
2-3 schimburi.

Părăsim această miniuzină cu aspect de 
laborator și poposim la recent înființata 
secție «Automecanica» din cadrul coope
rației meșteșugărești, care funcționează cu 
25 de ateliere de întreținere și reparații 
(exclusiv capitale), pentru toate tipurile 
de automobile (inclusiv cele cu motoare 
în 2 timpi). Cele de la Băneasa, Floreasca 
și din Șos. Giurgiului vor avea de la 1 aprilie 
și ateliere mobile de depanare, care vor 
funcționa la solicitare telefonică.

în curînd cooperativa organizează o nouă 
formă de întreținere a automobilelor par
ticulare, prin sistemul abonamentelor. Tot 
în cadrul cooperației meșteșugărești vor 
fi executate și puse la dispoziția amatorilor 
circa 30 de noi accesorii.

Aceste vești bune, o dată comunicate, 
ne mai rămîne să urăm automobiliștilor... 
să nu aibă nevoie de reparații.

D. BUJDOIU

CONFRUNTĂRI 
PE SCENELE
AMATORILOR

în luna martie 1968 s-a inaugurat în 
întreaga țară tradiționalul festival bienal 
de teatru — ediția a V-a — prin faza inter- 
comunală. La începutul acestei competiții 
artistice de masa, tovarășul E. Gavrilovici, 
directorul Casei județene a creației popu- 
lare-Bacău, ne-a împărtășit cîteva amănunte 
privind repertoriul artiștilor amatori bă- 
căoani. lată cîteva dintre titlurile pieselor 
care vor fi prezentate la festival și care în
dreptățesc speranța că se vor bucura de 
succes (la ediția festivalului de acum doi ani, 
fosta regiune Bacău a cucerit numeroase 
premii): «Cuminecătura», dramatizarea nu
velei «Alexandru Lăpușneanu» de C. Ne- 
gruzzi (Căminul cultural — Prăjești); «Stan 
Pățitul», după povestea lui Ion Creangă 
(echipa de teatru din comuna Faraoani); 
un spectacol de păpuși prezentat de păpu
șarii din Răcăciuni și o piesă originală a 
Melaniei Ghica pentru copii, jucată de 
artiști amatori ai orașului Bacău în vîrstă 
de la 6 la 11 ani. Două spectacole pregătite 
minuțios sînt inspirate din teatrul folcloric 
— străveche manifestare populară practi
cată pe plaiurile moldovene. Cel dintîi 
spectacol de acest gen, «Măria Sa Păcală», 
este dramatizarea unei suite de snoave; al 
dojlea evocă figura haiducului Bujor.

între preocupările de actualitate ale 
Casei județene a creației populare-Bacău 
se numără și pregătirea unei consfătuiri, 
unde se vor sfătui dramaturgi profesioniști 
cu actori amatori și instructori ai caselor 
și căminelor culturale. Pentru acest schimb 
de idei și impresii (care va avea loc la 
Slănic-Moldova în aprilie) s-au anunțat pînă 
acum două comunicări: «Raportul dintre 
dramaturgia actuală și mișcarea artistică 
de amatori» și «Circulația motivului fol
cloric în dramaturgia contemporană româ
nească». Uniunea scriitorilor — secția dra
maturgie — și Casa centrală a creației 
populare vor contribui, de asemenea, la 
succesul proiectatei dezbateri.

Tudor JIANU

MICAELA 
ELEUTHERIADE, 
DIN NOU ÎN FAȚA 
PUBLICULUI

în 1966, în sala Dalles, o expoziție retro
spectivă prezenta creația de o viață a unei 
artiste. Se împlineau atunci 40 de ani de 
cînd, simultan aproape, la București și la 
Paris, pictorița Micaela Eleutheriade expu- 
sese pentru prima oară în public primele ei 
lucrări. Tablourile în ulei, gravurile și pic
turile pe sticlă expuse la Dalles au constituit 
apoi o expoziție itinerantă, care timp de un 
an și jumătate a circulat prin principalele 
orașe ale țării.

După întoarcerea colecției din această 
«călătorie în circuit», pictorița și-a exprimat

PILULE

Bătrînui grădinar austriac Mayer și nu 
mai puțin merituosul horticultor Rebhuhn 
au transformat odinioară păduricea cu al 
ei cișmedji (adică «șipot de izvoare») în 
frumoasa grădină pe care o numim astăzi 
Cișmigiu. Cu zeci de ani în urmă, pe insulița 
lacului exista un pavilion rustic din lemn 
unde funcționa un restaurant estival; în 
cîteva ochiuri de apă limpede se zbenguiau, 
spre admirația copiilor și vîrstnicilor, peș
tișori roșii-aurii. Aceste acvarii de piatră 
se integrau armonios în inima de flori a 
grădinii.

Cu timpul, pavilionul s-a dărăpănat și a 
fost demolat, insula a rămas pustie, cu cîteva 
bănci aruncate pe maluri. Neîngrijite, de
corativele viețuitoare mute au pierit. Ac
varii le sursurătoare de lîngă cascadă stau 
tulburi și inutile; în cele din nordul gră
dinii s-a altoit — din inițiativa cui oare? 
— un colț zoo unde fel și fel de zburătoare 
din Deltă privesc anemice și triste veselia 
de neînțeles a vizitatorilor. Păcat!

Nu s-ar putea reda oare venerabilei gră
dini înfățișarea ei autentică.,inițială?

*
Bîlciurile își au specificul și utilitatea 

cunoscute și înțelese de toată lumea. E 

Cel dintîi popas al primăverii se 
consumă în sere. Dar iată că răsadu
rile de roșii se pregătesc să iasă ia 
aer, semn că anotimpul florilor a 
sosit pretutindeni.

dorința de a dona statului o parte din lucră
rile sale. O comisie specială instituită de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
a selecționat din opera Micaelei Eleuthe
riade 51 lucrări, reprezentative pentru 
toate fazele de activitate ale pictoriței, 
urmînd să constituie o colecție din patri
moniu! Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România. Sînt picturi în ulei re- 
prezentînd peisaje, naturi moarte, inte
rioare, picturi de gen și portrete, de la 
«Băiat cu vioară» (1926) trecînd la peisajul 
din Slănic-Prahova (1936), pînă la «Compo
ziția» de mari dimensiuni din 1966.

Cea mai mare parte a lucrărilor, expuse 
în sala de la etajul l al intrării în Galeria 
națională a Muzeului de artă al Republicii 
Socialiste România, pot fi admirate de 
public în săptămînile ce urmează.

V. SAVIN 

adevărat că acum, în a 7-a decadă a secolului 
XX, cînd formele și mijloacele comerțului 
sînt evident altele, bîlciul a supraviețuit 
mai mult pentru pitoresc. Gogoșile, vata 
de zahăr, gablonțurile ieftine, trasul la 
țintă și atîtea alte divertismente sînt tot 
atîtea bucurii inedite pe care bîlciul le 
oferă și astăzi cu generozitate.

Deci nimic împotriva bîlciului la el acasă 
(la Obor, pe Muntele Găina sau aiurea). 
Dar iată că asistăm de la o vreme la o migrare 
a bîlciului: se mută în inima orașului. De 
curînd s-a deschis o tonetă cu vată de zahăr 
în fața bomboneriei (că nume n-are) de 
lîngă restaurantul Dunărea; o tarabă de 
gablonțuri e inaugurată pe Calea Victoriei 
în coasta magazinului — atît de elegant mai 
anțărț — «Bijuteria»; vizavi de «Spicul» 
sînt cinci tonete (din cînd în cînd și cîte o 
căruță) cu fel de fel de produse de bîlci; 
lîngă Casa centrală a armatei,trei etc.; și 
ca o încununare a acestei infiltrări a bîlciu
lui în centrul orașului, peste drum de unul 
dintre blocurile ultramoderne ale Hotelului 
Nord a fost instalată o baracă de tir.

Stimați organizatori ai gospodăriei comer
ciale: ce-i bîlciul ăsta?!

M. MÎRZA

8000 DE ANI 
DE ISTORIE

S-au împlinit 12 ani de cînd arheologii 
se interesează îndeaproape de comuna 
Tîrgșoru Vechi — localitate situată pe ma
lul unui pîrîu^la vreo 9 km de orașul Ploiești. 
Aici se păstrează urme de viață și de activi
tate omenească foarte vechi. Ele încep cu 
vreo 8000 de ani în urmă și se succed fără 
întrerupere pînă azi. în secolele XVI-XVII 
orașul și centrul fortificat Țîrgșor a cunoscut 
apogeul dezvoltării sale. Începînd însă din 
secolul XVIII a decăzut, datorită într-o 
bună măsură dezvoltării orașului Ploiești. 
Cercetările și săpăturile efectuate aici de 
arheologul Gh. Diaconu de la Institutul de 
arheologie al Academiei în colaborare cu 
Muzeul de istorie din Ploiești (director 
prof, emerit C. Simache) au scos la lumină 
un material arheologic deosebit de bogat.

Recent, muzeul din Ploiești, cu spriji
nul G.A.S. din localitate (pe teritoriul 
căreia s-au efectuat și săpăturile arheolo
gice), a organizat la Tîrgșor o expoziție-mu- 
zeu în care sînt expuse, pe epoci, piesele 
mai importante descoperite aici.

în afară de vestigiile unei activități umane 
dinaintea erei noastre, mai sînt prezentate, 
ca fiind deosebit de interesante, instalații 
de la termele romane ale legiunii a Xl-a



Jaudia Pia Fidelis (care-și stabilise aici o 
nitate), colecții de ceramică aparținînd 
acilor liberi (secolele lll-IV), monede 
in timpul domniei lui Traian și Adrian, 
eramică și diverse obiecte aparținînd popu- 
iției băștinașe din secolele V-VH, perioada 
e formare a poporului român, precum și 
eramică din secolele IX-X, reprezentând 
uîtura românească incipientă cunoscută 
ub denumirea de cultura Dridu.

în sala principală a muzeului sînt expuse 
ortretele tuturor voievozilor Țării Româ- 
ești care au dat, la timpul lor, privilegii 
cestei așezări.

F.U.

kRME ÎMPOTRIVA 
‘RAFULUI
Se știe: în turnătorii, fabrici de ciment 

tu de mobilă, datorită unor procese teh- 
□logice specifice, nori groși de praf fac 
i atmosfera să devină uneori foarte greu 
iportabilă, împiedicînd desfășurarea nor- 
ală a procesului de producție. De aceea 
jecialiștii în domeniul ventilației de la 
istitutu! de cercetări științifice pentru 

protecția muncii caută să găsească metodele 
cele mai eficiente pentru înlăturarea prafu
lui. In acest scop au fost studiate diverse 
sisteme de filtrare a aerului, ajungîndu-se 
în cele din urmă (și aceasta recent) la crearea 
unor instalații moderne, așa-numitele ci
cloane de mare randament.

Prima încercare cu asemenea cicloane se 
face în momentul de față în industria lem
nului — respectiv la Fabrica de mobilă din 
Codlea. Pînă acum, praful extrem de fin 
care se degaja din șlefuirea (la alb) a mobilei 
se reținea — și nu total — cu ajutorul 
unor filtre cu saci care sînt și greu de ex
ploatat, și costisitoare.

Specialiștii de la Institutul de cercetări 
științifice pentru protecția muncii, care au 
studiat și au experimentat «cicloanele» 
acît în condiții de laborator cît și în produc
ție, au stabilit că aceste instalații — așa cum 
se și prevăzuse — au capacitatea de a reține 
97—98 la sută din cantitatea totală de praf 
aflată într-un atelier. Este vorba de o insta
lație prevăzută cu dispozitive automate de 
descărcare.

Asemenea cicloane de mare randament 
urmează să fie generalizate în primul rînd 
în industria metalurgică (turnătorii) și în 
cea de ciment.

B. SURU

«lndependența»-Sibiu, o uzină a că
rei marcă de fabricație stă scrisă 
pe mii de produse, realizează în pre
zent noi tipuri de utilaje pentru in
dustria grea. în fotografie: se lu
crează ia finisarea unor piese de 
mari dimensiuni la a căror execuție 
toleranțele de zecimi de milimetru 
reclamă din partea muncitorilor... 
finețe de ceasornicar.

ÎN CURÎND 
„FLACĂRA" 

în haină nouă!

SPORT
această sevă 
proaspătă

Arena sportivă mondială freamătă 
tumultuos în aceste zile în pofida dife
rențelor de climă care certifică pe alocuri 
sosirea primăverii, despre care nici nu 
poate fi vorba prin alte părți ale glo
bului.

Un catalog complet al programului 
sportiv ar fi greu de alcătuit chiar dacă 
am încerca să-i restrîngem doar la cei 
care ne interesează în special, la spor
tivii români.

Ar fi necesar, pentru a reuși în tenta
tiva propusă, să-i urmărim într-o răs- 
pîndire diversă prin toate colțurile con
tinentului nostru și chiar mai departe 
de el, acolo unde le reclamă prezența 
marile confruntări internaționale în al 
căror concern ai noștri au pătruns în 
ultimii ani, facîndu-se cunoscuți și apre- 
ciați.

Dar acest vîrtej al confruntărilor in
ternaționale nu este excentric sportului 
autohton ci poate chiar concentric pen
tru cîteva discipline, afirmație susținută 
de primul concurs internațional de schi 
mai serios programat la Brașov și Pre
deal (cu o originală formulă) după mai 
mulți ani de acalmie, de finalul unui 
sezon internațional de handbal în care 
sportivii micului dreptunghi de parchet 
din țara noastră nu au cunoscut tnfrîn- 
gerea, de startul confruntării șahiștilor 
din opt țări, printre care 5 mari maeștri 
și 7 maeștri internaționali.

Starturi oficiale se pregătesc la rugbi, 
patinaj artistic, automobilism și în alte 
cîteva discipline dar — de ce să nu ră- 
mînem sinceri așa cum ne-am propus 
chiar de ia începutul conversației noastre 
săptămînale găzduite de «Flacăra» — 
marele start a fost cel al fotbalului de 
acum cîteva zile.

Și încă un start! Cu schimbare de 
lider, tot prin același joc al matematicii 
grație căruia Steaua a hibernat pe pri
mul ioc, după șapte ani de absență de 
pe această poziție, cu zeci de mii de 
spectatori în tribune, cu un «triptic» de 
goluri în ultimele minute de joc la 
Pitești (unde N. Dobrin stimulat de 
acordarea titlului de cel mai bun fotba
list român al anului ori poate de ope
rația de sept făcută în iarnă a fost spiri- 
dușul gazonului și... pacostea Rapidu
lui), cu înfrîngerea dinamoviștilor bucu- 
reșteni pe teren propriu, toate la un loc 
ducînd la izolarea Stelei într-un pluton 
de 9 echipe provinciale (situație de ne
invidiat!).

în același moment, noul președinte ai 
Federației Române de Fotbal, tov. Adrian 
Dimitriu, a făcut cunoscut opiniei publi
ce, printr-un amplu interviu acordat zia
rului de specialitate, planul de bătălie al 
redresării celui mai îndrăgit sport din 
lume, a cărui strategie ni se pare a fi cli
matul de colaborare în sinceritate și 
competență dintre forul suprem al fot
balului și toți cei interesați într-un fel de 
soarta lui.

Iubim pînă la adorație fotbalul, dar 
tristețea unui atlet care nu-și poate 
apăra șansa după ce se dovedise dintr-un 
început cel mai bun, nu ne poate lăsa 
indiferenți. Mai ales cînd acesta este 
Șerban Ciochină (accidentat la Madrid 
după cea dintîi săritură la triplu cu care 
și-a condus toți adversarii, dintre care 
trei aveau să-l depășească în următoa
rele tentative la «care el nu a mai avut 
dreptul la replică).

Ne întristăm deopotrivă pentru ma
rele nostru atlet dar ne și îngrijorează 
totodată valul de calitate care se revarsă 
acum, chiar de la debut, pe arena spor
tivă mondială. Tot la Madrid, Șerban 
loan a sărit 2,05 m, ceea ce reprezintă 
încă o cifră, dar locul său printre euro
peni cu această performanță este de-abia 
al 16-lea! Mai sînt însă și alte continente 
care-și vor avea reprezentanți în Mexic...

Oare seva cea nouă a noii primăveri 
sportive românești n-a început să urce 
încă;ori poate substanța ei nu a devenit 
încă suficient de complexă?

Va fi astfel și la ora Mexicului?
Em. VALERIU
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INTELIGENTA. 
O INVESTIȚIE 

DE PREȚ

de Liviu TIMBUS

Fotografii de S. STEINER

De foarte multă vreme, aici, la «Clu- 
jana», meseria se învață din tată în fiu. 
Oamenii lucrează 20-30 de ani în aceeași 
secție, și nu rareori pe una și aceeași 
mașină. Această bună tradiție, legată 
indisolubil de marca fabricii, explică în 
mare măsură calitatea și trăinicia panto
filor produși aici.

Două mii de salariați, oameni potri
viți la locuri potrivite, au fabricat de 
ani de zile aceleași 2 milioane de perechi 
de pantofi pe care îi poartă bărbați, 
femei și copii de pe toate continentele 
globului.

Acest ritm constant a însoțit activi
tatea colectivului clujean pînă în pragul 
celui de-al doilea semestru al anului 1967.

De atunci, într-un răstimp de numai 
6 luni de zile, oamenii s-au întrecut pe 
ei înșiși, desțelenind resurse necunos
cute și urnind latențe zăvorite în obiș
nuitul și deprinderile vieții zilnice. Re
zultatele finale, fixate în cîteva cifre 
comparative, ne oferă un tablou edifi
cator. în primul semestru al anului, 
Clujana a fabricat peste sarcina de plan 
18 mii perechi încălțăminte. în cea de-a 
doua parte a anului, același colectiv, 
lucrind pe aceleași mașini, a produs 
138,3 mii perechi încălțăminte. S-a lucrat, 
altminteri spus, de 7 ori mai bine, 
lată și celelalte rezultate: economii peste 
plan la prețul de cost, 1 210 000 lei 
(sem. I) și 7 665 000 lei (sem. II); talpă 
de bovine peste plan: 8,6 tone (sem. I) 
și 63,9 tone (sem. II); beneficii peste 
plan: 3 032 000 lei (sem. I) și 8 405 000 lei 
(sem. II).

Cu acești pași de ciclop, realizați de 
oameni obișnuiți și în condiții de muncă 
normale, fabrica de piele și încălțăminte 
a lăsat în urmă metodele de muncă anchi
lozate și toată ineficiența unor principii 
de organizare defectuoase. Soluțiile a- 
doptate fac parte dintr-un program com
plex, desfășurat în perspectivă cu o 
rigurozitate matematică. Conducerea 
uzinei l-a numit în mod cît se poate de 
plastic și de sugestiv:

INVESTIȚIE DE GÎNDIRE

Așadar, cu aceiași oameni și folosind 
același utilaj, «Clujana» a izbutit să 
producă de 7 ori mai mult. Dorința de 
autodepășire s-a concretizat înainte de 
orice printr-o efervescență intelectuală 
de mare amplitudine. Mobilitatea gîn- 
dirii, fundamentarea științifică a deci
ziilor, viziunea multilaterală și în perspec
tivă a fenomenelor economice, sesizarea 
implicațiilor și conexiunilor evenimen
telor au constituit elemente de bază 
ale modului competent și dinamic de 

organizare și conducere a producției. 
Pentru realizarea acestei acțiuni și-au 
dat concursul 57 de ingineri, tehnicieni 
și economiști, grupați în opt colective 
de lucru. Au fost elaborate 29 studii 
tehnico-economice axate pe problemele 
de bază ale întreprinderii: analiza struc
turii organizatorice și a sistemului in
formațional, pregătirea tehnică a pro
ducției. programarea, lansarea și urmă
rirea producției, calificarea și ridicarea 
pregătirii profesionale etc. Și aici un 
fapt demn de reținut: organizarea știin
țifică a muncii și producției s-a bucurat 
nu numai de elaborarea unui număr 
apreciabil de studii și soluții, ci în primul 
rînd de introducerea grabnică în pro
ducție a măsurilor stabilite. Optimizarea 
locurilor de muncă prin folosirea unor 
noi metode la repartizarea lucrului pe 
mașini a dus în chip «surprinzător» la 
descoperirea unor vaste capacități de 
producție disponibile. în secția de în
călțăminte, locul de muncă al vetera
nilor, unde lucrează cei mai pricepuți 
și apreciați cizmari ai întreprinderii, re
centa organizare a operațiunilor a de
monstrat că se pot obține zilnic, cu 
același efort și în același interval de 
timp, nu 7-8 mii de perechi de pantofi, 
ci cu 40 la sută mai mult. Reprogramarea 
termenelor de punere în funcțiune a 
noilor obiective a favorizat intrarea în 
producție a secției de talpă artificială 
cu 70 de zile mai devreme. în acest 
«PFL» al industriei de încălțăminte (mă
cinarea resturilor de piele și reconsoli
darea lor în suprafețe compacte oferă 
o asemănare izbitoare cu operațiunile 
de obținere a plăcilor fibrolemnoase) 
s-au realizat în felul acesta un spor de 
300 tone talpă artificială și beneficii 
peste plan de 1 850 000 lei.

FĂ-L PE OM SĂ SIMTĂ 
LA PUNGĂ

— Timpul afectat concepției rămîne 
suveran, e de părere tovarășul Nicolae 
Ciovârnache, directorul economic al 
«Clujanei». După părerea noastră timpul 
rezervat muncii de concepție trebuie să 
cuprindă 40 la sută din activitatea totală 
a specialiștilor și cadrelor de conducere. 
Ridicarea gîndirii la rangul de funcție 
primordială ne-a obligat să operăm schim
bări importante în schema organizato
rică a fabricii. Am redus numărul ingi
nerilor angajați direct în activitatea pro
ductivă, i-am trecut în munca de con
cepție și am lărgit acest important sector 
angajînd anul trecut încă 40 de ingineri, 
matematicieni și economiști. Nu se poate 
alt fel. Invențiile și descoperirile cele 
mai îndrăznețe se nasc astăzi în sfera

Optimizarea locurilor de muncă, repartizarea rațională a lucrului pe utilaje, a dus la 
descoperirea unor importante capacități de producție disponibile. In secția încălțăminte 
broductivitatea muncii a sporit in 6 luni de zile cu 40 la sută.
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abstractă a ideilor și a calculului mate
matic.

— Rezultatele spectaculoase înre
gistrate de întreprindere sînt legate în 
mod direct de activitatea acestor oameni ?

— Intr-o proporție de 90 la sută. 
Inovațiile propuse și adoptate par astăzi 
simple, la îndemîna oricui. Toate inven
țiile apar, o dată cu vremea, neînsemnate, 
aproape banale. Chiar și cele mai ge
niale: sistemul zecimal, această bao^ă 
metodă prin care se dă cifrei o valoare 
absolută și una de poziție, descoperită 
în India acum 3000 de ani, a scăpat totuși 
unor minți geniale ca Arhimede și 
Apollonios. Și fiindcă veni vorba de ma
tematică — de loc întîmplător — vreau 
să mai arăt că un alt principiu al re
organizării muncii noastre îl constituie 
trecerea activității colective prin cal
culul sever al ordonanțării matematice. 
Din păcate, armonizarea operativă, de 
la o zi la alta, a tuturor factorilor con- 
lucrativi (productivitatea mașinii, mo
delele recente, termenele de livrare. 

desfășurarea operațiilor etc.) necesită 
calculatoare electronice cu memorie 
apreciabilă. Viitorul «Dacic» al matema
ticienilor clujeni, prevăzut în final cu 
peste 8 000 celule de memorie, va putea 
rezolva și asemenea probleme. Deocam
dată matematicienii noștri se slujesc 
doar de rigla de calcul. Aportul lor 
rămîne însă substanțial.

— Soluțiile adoptate au stîrnit interes 
și emulație în toate colectivele de muncă?

— Și da, și nu. Dar asta la început. 
Planul complex de măsuri — menit să 
destrame inerția și automulțumirea — a 
fost întîmpinat de către unii cu dezin
teres și potrivnicie. Apoi s-a văzut că 
nu e vorba numai de o treabă mai bună, 
ci și de o mărire sensibilă a cîștigului. 
în semestrul II al anului 1967 salariul 
mediu a crescut, în comparație cu prima 
jumătate a anului, cu 672 lei pentru 
fiecare salariat. Și tot în această perioadă 
s-au distribuit prime de producție ce 
totalizează 2 600 000 lei. Nu vom con
testa utilitatea criticii în ședințe. Dar 

critica cea mai constructivă o face nevasta 
acasă. Pentru treabă bună, bani buni. 
Fă-I să simtă la pungă și dracul devine 
înger cît ai zice pește.

— Planul de măsuri a reprezentat doar 
proprietatea intelectuală a unui cerc 
restrîns de specialiști?

— Adoptarea unor decizii științific 
fundamentate a fost posibilă numai prin 
respectarea și consolidarea principiului 
conducerii colective. Pentru noi ea re
prezintă o axiomă a progresului. Un 
exemplu: de curînd cineva a propus un 
model de pantofi. La prima vedere 
calculul economic încadra noul produs 
între limitele posibilului. La o analiză 
mai atentă, realizată cu toți șefii de sec
toare, propunerea a căzut cu brio. 
Tăbăcăria a obiectat costul ridicat al 
chimicalelor. Economiștii au descoperit 
inexactitatea unor parametri ai rentabi
lității. Serviciul de norme și salarizare 
a sesizat creșterea timpului de execuție

(Continuare în pag.to)

Șpalturile (suprafețe de piele utilizate in mod obișnuit la confecționarea căptușelilor) sint 
întrebuințate astăzi și la confecționarea fețelor de pantofi. în 1968 se vor fabrica din 
acest material peste 50 000 perechi de Încălțăminte.



călătorie nouă:

JUDEȚUL BRAILA
——

de M. HETCO — Fotografii de E. GHERA

Pe o zloată ce n-are nimic comun cu augustul Danubiu cu care ne-a învățat Johann Strauss, echipa de muncitori strungari de la Șantierele navole-Brăila lucrează la strunjirec 
noului etambou al unui remorcher românesc.

Nu demult, călătorul poposit întîm- 
plător pe meleagurile brăilene a fost 
martorul unor manifestări de bucurie, 
uimitoare chiar ți aici, în ținutul cu 
locuitori locvaci și de o expansivitate 
meridională, care aplaudau astfel înfiin
țarea noului* județ Brăila. Însumînd 
4 600 kmp, armonioasă alcătuire de 
cîmpie și apă (Dunărea îl înconjură 
dintr-o parte, răsfirată larg ca o coadă 
de păun), noul județ se îndreaptă așadar 
cu cei 336 000 locuitori ai săi spre un 
destin în concordanță cu actuala sa 
dezvoltare economică și socială.
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SĂ-I DĂM CE I SE CUVINE 
PESCARULUI BRĂILA...

Regina ținutului a fost dintotdeauna 
ea. Brăila. Toate drumurile converg aici, 
în jurul său gravitează sate și așezări 
bogate (actualul județ cuprinde 69 de 
comune). Cîmpia a produs dintotdeauna 
grîne alcăror surplus se cerea comercia
lizat sau transportat pe calea cea mai 
ieftină și apropiată: Dunărea.

Cazasu, Baldovinești, Chiscani, Viziru 
sau chiar mai îndepărtatul Mihai Bravu 
au fața îndreptată în primul rînd spre 

Brăila. Prin tradiție, copiii acestor co
mune învață la școlile Brăilei la fel cum 
sutele și miile de muncitori din aceleași 
sate lucrează la Combinatul de celuloză 
și hîrtie-Chiscani, la Șantierul naval ori 
la uzinele de utilaj greu «Progresul». 
Chestiune nu numai de ordin sentimen
tal, ci și practic: drumurile și șoselele 
din sud-estul Bărăganului se întretaie 
aici, la Brăila.

De aceea, înființarea județului și 
transformarea orașului Brăila în muni
cipiu, reședință de județ, a fost o treabă 
de bun gospodar. Se reușește astfel o 

mai strînsă și eficientă colaborare intre 
centru și satele de cîmpie întinse și 
răsfirate pe mari suprafețe. Pentru că 
orașul și ținutul Brăila au crescut laolaltă. 
Plugul mai scoate cînd și cînd, asemenea 
unor flori tîrzii, vase și unelte din 
timpuri imemoriale. S-au descoperit așe
zări din neolitic la Brăilița, Rîmnicelu, 
Nazîru și Chiscani. Mai tîrziu au cunos
cut ținutul grecii și romanii. Amforele 
de Tasos, figurinele din lut de Tanagra 
ori dinarii descoperiți stau mărturie.

Părinte eponim îi este acel fabulos 
pescar valah Brăilă, care-și arunca nă-



voadele în apele fără fund ale bălților. . 
Ținutul se dezvoltă, capătă personali
tate. Prima atestare istorică datează de 
acum 600 de ani, din 1368, cînd orașul 
este pomenit sub acest nume într-un 
privilegiu de comerț dat de Vlaicu-vodă 
negustorilor brașoveni. Trei sute de ani 
aproape (din 1533 și pînă la pacea de la 
Adrianopol, 1829, cînd a fost redată 
Munteniei), Brăila a dus viața ștearsă și 
anonimă a tîrgurilor mărginașe, înecate 
în praf vara, cu case îngrămădite una 
într-altași străduțe încîlcite. Doar portul 
respira. Se scurgeau pe aici grînele, 
mierea și peștele Țării Românești spre 
Levant, negustori greci, turci, albanezi 
ori armeni îl vizitează tot mai des. în 
port lucrează hamali recrutați din în
treg Orientul, pînă și persani (amintirea 
lor o mai păstrează încă unele străzi din 
cartierul Cetățuie). Acostau o mulțime 
de tumbaze, ceamuri ori darsenele (vase 
de transport) și se puteau auzi toate 
idiomurile Asiei Mici. Circulau (și au 
circulat încă mult, pînă mai acum cîteva 
decenii) negustori ambulanți, salepgiii, 
bucuria celor arși de neiertătorul zăduf 
brăilean. în secolul trecut orașul și 
portul Brăila iau mare dezvoltare.

Trăind totuși numai din negoț, fiind 
supusă fluctuațiilor pieței. Brăila nu 
putea să progreseze constant. După

(Continuore in pag. 8)

Portul brăilei. Vase de diferite tonaje îl 
vizitează zilnic. Chiar și in lunile vitrege 
ale iernii sau începutului de primăvară 
ele sosesc cu zecile, încărcate cu mărfuri. 
Doar în ianuarie eternii îndrăgostiți ai 
portului au numărat 535 de nave fluviale 
și 10 nave maritime.



marea criză interbelică, orașul decade 
Portul își restrînge activitatea. Brăila 
pare amorțită și nu o vor repune în 
actualitate decît splendidele povestiri 
învăluite în aură de legendă ale fiului 
ei cel mai iubit, Panait Istrati.

Războiul parcă a așternut și mai mult 
uitarea peste oraș. Cariatidele și neptunii 
bărboși, care sprijineau fațada vechilor 
și pretențioaselor case de comerț de 
odinioară, se scorojiseră parcă și mai 
tare. Carachioiul, Cetățuia ori Como- 
rofca, cartierele de odinioară ale Brăilei, 
păreau să agonizeze. Tineretul îsi în
drepta privirile spre nord, spre «copilul 
teribil», Galațiul, care, ca-n poveste, 
creștea într-o zi cît altul într-un an. .

Renașterea Brăilei a început însă nu 

de la Dunăre cum s-ar fi putut crede, ci 
din interior, și ea s-a numit industrie.

ORGOLIOASA PREZENȚĂ

— Totul a început cu mai bine de 
zece ani în urmă, aici, la doi pași de satul 
Chiscani. în 1957 s-au ridicat primele 
construcții ale Combinatului de celuloză 
și hîrtie pentru ca, în 1959, fabrica de 
cartoane duplex să producă. în 1960 a 
intrat în funcțiune fabrica de celuloză, 
cu o producție anuală de 50 000 tone, 
și cea de produse clorosodice, cu o 
capacitate de 4 000 tone. La ora actuală 
toate fabricile din cadrul combinatului 
funcționează peste capacitatea proiec
tată. în continuare — interlocutorul 

meu este inginerul șef Ion Secuiu, prin 
amabilitatea căruia am aflat cîteva din 
etapele acestui mare obiectiv al in
dustriei noastre, întins pe kilometri 
întregi, acolo unde nu cu mult înainte 
domina dezolant o cîmpie — în 1964 s-a 
mai construit o fabrică de celuloză (pen
tru hîrtie). iar în 1966 au început să 
producă o fabrică de hîrtie și una de 
cartoane duplex.

...Combinatul, a cărui prezență dina
mică a făcut din satul Chiscani, situat 
la 12 kilometri de Brăila, un adevărat 
cartier al orașului, se va extinde și mai 
mult în următorii ani. Se preconizează 
mărirea capacității uzinei de cloroso
dice. Alături, Combinatul de fibre arti
ficiale prelucrează celuloza producînd 

celofibră, rețele-cord. celofan, sulfat de 
sodiu. Primele linii tehnologice au intrat 
în funcțiune în 1964. Trei ani mai tîrziu 
aici se producea cu 6 000 tone mai multe 
rețele-cord și cu 600 tone mai mult 
celofan decît în 1965! Am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre salariații combinatului. 
Mulți locuiesc în împrejurimi, la Ti- 
chilești, la Gropeni sau Chiscani. în 
decorul acestor sate «eminamente 
agrare» ei sînt prezențe inedite, greu 
de imaginat pînă de curînd. întregul 
ținut s-a apropiat parcă. Industria impune 
un anume ritm, șoselele și traficul mult 
mărit estompează distanțele. Satele de 
pe un vast perimetru au devenit ade
vărate suburbii brăilene. De aici se 
recrutează miile de muncitori. E bine

faima de oraș viu și agitat: pe «Republicii», într-o după-amiază friguroasă de început de martie...Brăila nu-și dezminte în nici un anotimp
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aceasta? Desigur. Deși «amestecul» de 
orășeni și țărani sau schimbările subtile 
pe care le suferă aceștia din urmă, in 
sensul «urbanizării» lor prin învățarea 
unei meserii, produc și alte efecte.. 
Se mai pomenesc în zilele de chenzină 
chefuri zdravene, urmate, posibil, și de 
cîte o bătaie spontană și tot atît de 
repede aplanată. Fiindcă locuitorii Brăilei 
și ai ținutului sînt oameni cu un caracter 
fericit, jovial și deschis oricărei discuții. 
Așa că micile excese temperamentale se 
mai înțeleg. Dar despre acestea mai 
încolo...

PEȘTE...

Noul județ trebuie să știe să-și valo
rifice bogățiile după criteriile eficienței 
și înaltei productivități.

— Odinioară balta era plină de pește. 
Te duceai la un pescar, te duceai la altul. 
Strîmbai din nas: nu-l vreau pe ăsta, 
că-i prea slab...

Prietenul G.M., brăilean get-beget, 
înghite în sec și privește nostalgic; cam 
puțin pește în Brăila... Cîndva era «hrana 
săracului», acuma-i delicatesă, aliment 
de lux... De ce? Lăsînd la o parte mul
tiplele cauze care necesită o privire 
specială, ne vom limita a spune că 
bălțile atît de bogate în pește ale Brăilei 
au fost neglijate. Doar în ultimii ani (in 
ultimii doi. ca să precizăm) au început 
lucrări adecvate de creștere a puietului 
și de amenajări. Pescuitul în județul 
Brăila va propăși, ne asigură directorul 
întreprinderii piscicole, inginerul Aure
lian Șișu. In 1968 producția va fi de 
2 400 tone pește, iar în 1970 va crește 
ia cel puțin 4 000 tone. Datorită pescuitu
lui dirijat,de pe un hectar de baltă se 
vor obține pînă la 1 500 kg pește. La 
Ciobănița. Balxa Albă, Amara. Jirlău și 
Corei vor lua ființă mari pepiniere de 
crapi încît (încă o dată, directorul o 
susține!), la anul, se va găsi în județ crap 
la discreție...

N-am vrea să adoptăm nici tonul 
festiv, nici cel elegiac, evocînd crapii de 
aur sau somnul legendar de 300 kg, 

ascuns pe fundul Dunării într-o epavă 
de barcaz turcesc. De aceea să urăm 
noilor organe județene succes într-un 
atît de delicat subiect precum peștele!

TOATE DRUMURILE 
DUC LA DUNĂRE

Orașul acesta, care adună în juru-i sa
tele bălților și ale cîmpiei, orașul acesta 
de 150 000 locuitori, s-a născut ca o ofran
dă adusă marelui fluviu. Pe această pot
coavă de pămînt, așezarea trăiește într-un 
intim colocviu cu apa de sute de ani. 
Populația Brăilei și a satelor din perime
trul său aduce într-o climă bîntuită de cri
văț. iarna, și de adevărate simunuri, vara, 
o truculență a limbajului și o vivacitate a 
spiritului surprinzătoare. Brăilenii sînt 
afabili, le plac taclalele, după-mesele se 
stă la cafenea («se stătea» fiindcă acum 
Brăila nu posedă decît cîteva restaurante, 
toate, exceptind «Pescarul» unde nu 
prea găsești... pește, de-o urîțenie în
tristătoare). Seara, pe «Republicii» este o 
afluență de tineret cum rar se poate 
imagina în altă parte. Se iau cu asalt cele 
de-abia 7 cinematografe, magazinele (cam 
slab luminate, ca să nu mai vorbim de 
străzi ca «Unirii», aproape lipsite de 
becuri). O lume de o vitalitate eferves
centă. care iarna ori primăvara, în afară 
de șpriț sau televizor, nu prea are ce 
să facă. Brăila posedă un Teatru de stat, 
e drept, dar pentru care nu s-a găsit 
încă un local adecvat. Astfel că reper
toriul se reduce la două piese jucate de 
două ori pe săptămînă... în clădirea unui 
club! Așa că brăilenii și cei din jur care 
vin duminica în oraș, înotînd prin ză
padă, se consolează așteptînd primăvara, 
pescuitul (sînt în județ mii de bărci 
individuale) și plimbările pe canalul Fi- 
lipoiu.

Da, Dunărea este cea care dă noblețe 
întregului ținut. Spre ea coboară toate 

străzile. Ea poate fi zărită de oriunde, 
din înaltele clădiri ale uzinei de utilaj 
greu «Progresul», unitate cu mii de 
muncitori care produce excavatoare, 
rulouri compresoare. buldozere, axe 
portelice și concasoare pentru cariere. 

Produsele «Progresului»-Brăila ajung 
pînă în Grecia, Belgia, Olanda și Suedia.

Linia sinuoasă a fluviului și tumultul 
apelor sale pot fi contemplate și de la 
«Laminorul» sau din imediata apropiere 
a Șantierului naval, de la PAL-Brăila — 
marele complex de industrializare a 
lemnului.

...Mecanizarea lucrărilor la Șantierul 
naval precum și darea în folosință a unei 
noi hale pentru sudură vor mări și 
mai mult volumul reparațiilor și construc
țiilor actuale. O instalație mecanizată 
la cală (care va fi dată în funcțiune la 
anul) va permite ridicarea unor nave 
de 2 000 tone într-o singură oră, opera
ția necesitînd eforturile doar a patru 
oameni!

Astfel, pentru prima oară. Brăila, prin 
șantierul său naval în continuă extin
dere. se acordă cu demnitate maiestății 
Dunării căreia pînă acum ni^-i putea 
opune decît un ponton de lemn, un 
carmac și cîteva schelete pitice de nave...

CERTITUDINI
Greu de găsit reședință și județ mai 

organic legate între ele! în primul rînd 
datorită dimensiunii relativ reduse a 
teritoriului actualului județ Brăila. în
tr-un ceas, cu o mașină îl străbați din- 
tr-un capăt într-altul (înainte, de la 
Galați și pînă la Mihai Bravu făceai 
aproape 150 km!). Premise deci pentru 
o cît mai desăvîrșită conlucrare între 
municipiu și comune.

Deocamdată Brăila este singurul oraș 
al județului dar, după cum am aflat la 
Consiliul județean provizoriu, sînt posi
bilități ca prin sistematizări și lucrări 
edilitare comuna lanca, cu cei 8 600 lo
cuitori ai săi și terenuri arabile totali- 
zînd 15 000 ha, să devină oraș. în prezent 
comuna posedă 6 școli generale de 8 ani, 
un liceu, un spital. Ar fi a doua așezare 
urbană a județului după municipiul Brăila 
și. evident, un factor ajutător și de 
coordonare.

— Nu pot îndeajuns să-mi exprim sa
tisfacția de a vedea comuna noastră în 
posibilitatea de a deveni localitate urbană 

Cu toate înlesnirile care decurg din 
această nouă poziție a ei în cadrul jude
țului Brăila, ne spune cooperatorul 
Gheorghe Pătru.

...Doar una din multele păreri con
semnate în zilele acestea prin comunele 
județului.

Departe de a fi numai agrar, după cum 
am încercat să demonstrez, cel mai nou 
județ al țării are o foarte importantă 
pondere agricolă. Pe 256 792 ha de 
pămînt rodnic de Bărăgan se practică 
cele mai diverse culturi intensive. Con
diții identice de climă asigură un timp 
optim diferitelor lucrări agricole.

Orașul Brăila, cu istoria sa zbuciu
mată, cu tradiția și importanța sa eco
nomică efectivă, merită din plin hotărîrea 
de a fi declarat municipiu și reședință 
de județ.

Largile bulevarde și străzile precis 
conturate ale orașului (abstracție făcînd 
clădirile cam înțpopoțonate, vădind 
prostul-gust negustoresc de odinioară) 
se pretează la lucrări de anvergură. Ar 
putea să dispară, în sfîrșit, ceea ce a mai 
rămas din Comorofca, celebrul cartier 
al cuțitarilor de acum 5-6 decenii, unde 
«strălucea» acel legendar personaj istra- 
tian, Codin. Pentru evocarea Kirei Kira- 
linei, a lui Stavru. a lui Cosma, a lui 
Moș Anghel și a atîtor alții, stau mărturie 
Cetățuia, Carachioiul și mai departe 
Baldovineștii, Cazasu. Făureii. Stau etern 
chezașe Dunărea și operele unor brăileni 
ca Mihail Sebastian, llarie Voronca, Mihu 
Dragomir, Perpessicius...

Un nou județ este într-un fel o hartă 
nescrisă. Reașezarea recentă îi va da 
insă în curînd profilul și relieful distinct, 
îi va pune și probleme noi, desigur. Ne 
limităm în a afirma că județul Brăila, cu 
comunele și obiectivele sale industriale 
în plină dezvoltare, organism tînăr și 
echilibrat, cu personalitate deja contu
rată, ba chiar afirmată! ia startul sub 
cele mai bune auspicii. Rămîne să-i urmă
rim cursa pe care i-o dorim mereu 
ascendentă.



(AMILI AN DEMETRESCU: Te mete care plin#.

Camilian
DEMETRESCU

Expoziția lui Camilian Demetrescu repre
zintă un eveniment care reține atenția publicului 
din mai multe puncte de vedere. Cunoscut în 
cercuri destul de largi datorită unei prezențe 
publicistice de înaltă ținută intelectuală, apre
ciat pentru combativitatea, acuitatea și clarita
tea scrisului său despre artă, Camilian De
metrescu e o personalitate admirată de unii, 
contestată de alții, în nici un caz anonim sau 
indiferent. Posibilitatea de a confrunta activi
tatea practică a- artistului cu atitudinea sa pe 
plan teoretic și social rămînînd minimă în 
cadrul diferitelor manifestări colective bienale 
sau anuale, o asemenea expoziție personală 
merită de la bun început interes.

Dar pictorul, consecvent cu sine, a adoptat 
in catalogul expoziției și formula — prezump 
țioasă pentru unii colegi, neobișnuită pentru 
alții — a autoprezentării: ce vrea, ce a încer 
cat, ce crede că a realizat. Este, în primul rînd, 
o situare pe pozițiile lucidității, raționalului ale 
actului creator conștient supus unui sever auto
control și întemeiat pe o solidă cultură de 
specialitate (pictorul este și autorul unei ex 
celente cărți despre «Culoare — suflet și re
tină», apărută anul trecut și epuizată în librării 
în cîteva zile).

Drumul său nu este, desigur, singurul vala
bil; personal, acord intuiției, resorturilor afec 
tive o pondere mai mare în determinarea crea 
ției, dar este o direcție care a dat destule valori 
și,ceea ce vreau sa remarc în mod deosebit,In 
cazul de față e vorba de o opțiune clară, în 
deplină cunoștință de cauză. E vorba de o 
expresie autentică a unei anumite structuri 
interioare. Programul estetic explicit — căruia 
i se adaugă căutarea unei tehnici noi, adecvate 
— dînd posibilitatea vizitatorului să confrunte 
intenția cu realizarea, include și cîteva chei 
pentru înțelegerea picturii în general. Este un 
pas înainte în apropierea publicului de artă, 
o atitudine apreciată chiar și de cei ale căror 
preferințe de stil se îndreaptă în alte părți.

Considerînd culoarea ca «instrument spe 
cifîc, fundamental al picturii», Camilian De 
metrescu a pornit, cum notează în caietul dc 

sală, de la date preexistente privind valoarea 
emoțională a gamelor de culori și, trecînd prin 
diferite experiențe personale, și-a stabilit un 
«alfabet cromatic» prin intermediul căruia să 
se exprime. Actuala selecție de tablouri ne 
este înfățișată cu modestie ca fiind o primă 
etapa.

Rezultatul? Străbătînd expoziția ai revelația 
unei palete de mare prospețime și finețe. Culo
rile pure, diafane, suflate aproape imaterial pe 
pînză, capătă parca o viață proprie. Uneori, 
ca în Vis, Stele căzătoare. Paradis, Femeie 
care plînge, rezonanța spirituală a cromaticii, 
susținuta de un desen simplu și inspirat, mi se 
pare foarte apropiată de principiile enunțate. 
Alteori însă calitățile intrinseci ale tablourilor 
se organizează pe alte direcții afective decît 
cele enunțate de titlu, nu sînt slujite și de silue
tele umane cu aceeași forță poetică cu care se 
integrează, de pildă, admirabilul motiv al co
pacului înstelat. Mai puțin preocupat, pare-se, 
de desen, de expresivitatea proprie a liniei și 
de caracterele simbolice ale elementelor figu
rate — probleme tot atît de importante pentru 
un artist care nu se limitează la asocierea infor- 
mală a petelor de culoare — pictorul a reușit 
totuși și în această direcție să-și contureze un 
alfabet propriu. Un alfabet de ale cărui potențe 
nu pare a fi pe deplin conștient. Copacul- 
cosmos, așa cum atestă cîteva dintre cele mai 
bune tablouri ale ciclului Adam și Eva, se 
află, prin simplitatea și polivalența lui, la acea 
graniță a figurativului pe care culorile — în 
felul în care le înțelege și le simte Camilian 
Demetrescu — pot vorbi cu irezistibilă eloc
vență.

Iradierile de roșu și violet ale unui frunziș 
înălțat deasupra perechii umane sau subtilele 
jocuri de verde și alb dintr-o natură moartă cu 
flori, sau altele asemenea nu se uită. Ele sînt 
opera unui artist al culorii. De acum îl cu
noaștem și îl vom aștepta. Drumul lui este unul 
dintre multele care se încearcă dar, ca și spre 
Roma antică, toate drumurile duc la arta cînd 
există talent. Și seriozitate.

Adrian PETRINGENARU

INTELIGENTA.
0 INVESTIȚIE

DE PREȚ
(Urmare din pag.5 )

de la 130 minute ia 135. Toate afectau 
rata rentabilității. Vrem pantofi buni 
dar la prețuri rezonabile. Numai gîndi- 
rea colectivă poate oferi și în această 
privință soluții competente.

CEA MAI INEPUIZABILĂ 
RESURSĂ

Rezultatele înregistrate în 1967 au 
confirmat întru totul realismul studiilor 
efectuate. Eficiența lor economică pre
figurează încă de pe acum importante 
îmbunătățiri ale indicatorilor planului 
cincinal pe perioada 1966-1970. în com
parație cu prevederile inițiale, fabrica 
de piele și încălțăminte «Clujana» va 
obține în viitorii ani o producție supli
mentară de aproape 350 milioane lei, 
reprezentînd 2 700 000 perechi încălță
minte, 1 513 000 mp piei pentru fețe 
și căptușeli de încălțăminte, 1 500 tone 
talpă artificială. Beneficiile suplimentare 
vor totaliza 85 805 000 lei, iar economiile 
la prețul de cost, aproximativ 20 000 000 
lei.

Resursele gîndirii creatoare rămîn însă 
practic inepuizabile. La «Clujana», aici 
unde meseria se învață din tată în fiu 
iar oamenii rămîn prieteni și colabora
tori decenii de-a rîndul, ideile îndrăz
nețe vor găsi teren fertil și de acum 
înainte.

Banda de tras-șlefuit, utilaj de mare pro
ductivitate instalat într-una din noile secții 
ale «Clujanei».

IO



• memento •
carte

® O reeditare valoroasă: Estetica de 
udor Vianu. Lucrare fundamentală în 
ctivitatea marelui om de cultură și de 
>rim ordin în istoria gîndirii românești, 
Estetica — după chiar mărturisirea 
uterului — este «în primul rînd: întîia 
icercare a literaturii românești de a 
irezenta un tratat în care oricare dintre 
itrebările mai însemnate ale științei 
oastre își găsește locul ei într-o unitate 
rganică, hrănită din substanța cercetării 
iai vechi și mai noi». Ediția e deschisă 
e un studiu de Ion lanoși. îngrijirea 
extului și refacerea Indicilor de materii 
i Indicilor de nume au fost făcute de

Iova. (Editura pentru literatură. Co- 
iccia_ «M inerva».)

«s înregistrăm o apariție prestigioasă 
i Editura Academiei Republicii Socia- 
ste România: este vorba de cartea 
nfluența lui Hegel asupra lui Taine, 
eoretician al cunoașterii și al artei 
e D.D. Roșea. Eminentul gînditor, in- 
arpretul avizat și traducătorul admi- 
abil al lui Hegel, ajunge în recenta sa 
arte la o rezolvare originală a problemei 
bordate. în lumina unei demonstrații 
iguroase, bazat pe studierea scrierilor 

a corespondenței lui Taine, autorul 
une gîndirea acestuia sub semnul influ- 
nței marelui filozof, îndepărtînd astfel 
alificativul de pozitivist, pe care atîția 
ercetători l-au dat criticului și este- 
icianului francez.

® Nu s-ar putea spune că trimestrul 
e început al acestui an n-a fost generos 
u. poezia. Ba, dimpotrivă. Și în fața unei 
devărate avalanșe lirice constatăm că 
ecenzenții și cronicarii noștri literari se 
n cam greu pe urma întraripatului 
egas. Dintre numeroasele apariții de 
arți de poezie menționăm deocamdată: 
nterludiu de N. Tăutu, Timp sonor 
e Vania Gherghinescu, Alcor de Horia 
aleru. Cartea nunților de Sorin Mărcu- 
sscu, Emoții la trapez de Ion Crîn- 
uleanu.
® în librării se află volumul de po- 

estiri Macumba-Carioca de ALDuiliu 
.amfirescu (Editura pentru literatură).
® Sandu Ronea — roman de 

1. D. Rădulescu. Cartea ne prezintă 
ti mijloacele clasice ale epicului o con- 
ingătoare investigație în lumea intelec- 
lalilor din primele decenii ale secolului 
>stru; și pentru că în acțiunea roma- 
Jui sînt întrețesute și elemente auto- 
ografice, dezvăluim cititorilor, la rîn- 
j| nostru, faptul că Al. D. Rădulescu 
;te una și aceeași persoană cu Sera 
jrpa (pseudonim sub care au apărut 
teva cărți de proză) și cu valorosul 
n de știință, medic și academician 
iditura pentru literatură).
» A. Petric și Gh. Țuțui sînt autorii 
iei interesante și binevenite lucrări: 
'niftearea mișcării muncitorești 
n România, istorie a unificării ideo- 
gice, politice și organizatorice a clasei 
uncitoare din țara noastră (Editura 
cademiei Republicii Socialiste Roma- 
a)-o Unul dintre cei mai cunoscuți scrii- 
ri italieni contemporani. Dino Buzzati, 
prezent în vitrinele librăriilor cu un vo- 
m în care sînt cuprinse două povestiri 
î mai mari dimensiuni: Bărnabo, omul 
lunțilorși Secretul Pădurii Bătrîne.
românește de Anca D. Giurescu. Post

ea de Florin Chirițescu (Editura pentru 
:eratură universală).
® O frumoasă și substanțială aniver- 
re o aflăm în paginile ultimului număr 
revistei Argeș, prilejuită de împlini- 

a a 40 de ani de la apariția Biletelor 
s papagal, a acelui ziar «atît de mic» 
im «n-a mai apărut nici la furnici», 
✓odit de gîndul ingenios al lui Tudor 
rghezi. La această masă a aducerilor 
linte își spun cuvîntul cald, pios și 
edit George Ivașcu, Demostene Botez, 
aria Banuș, Radu Boureanu, Lili Teo- 
jreariu, Mihai Beniuc, Gherghinescu 
mia, Mircea Pavelescu, Dumitru Micu, 
I. Cerna Rădulescu, Baruțiu T. Arghezi, 
abriel Țepelea, Mihail Diaconescu. Gra- 
:a paginilor omagiale: Mitzura Arghezi
Neagu Rădulescu.

cinema

® Răpirea fecioarelor. O producție 
studioului «București». Rigurozitatea 
tistică și severitatea profesională a 
gizorului Dinu Cocea («Haiducii») și-au 
us și de data aceasta cuvîntul. După 
। scenariu construit cu reală intuiție 
tematografică (autori — Eugen Barbu, 
ihai Opriș și Dinu Cocea) tînărul re- 
:or a realizat un film «de acțiune» ale 
rui legi — de atîtea ori răzbunătoare -— 
>t supuse cu meșteșug. Rezultatul: un 
;tig de autenticitate și de omenesc.
distribuție: Emanoil Petruț, Marga 

rbu, George Constantin, Toma Cara-

Kirk Douglas

giu, Olga Tudorache, Tanți Cocea, Colea 
Răutu, Ionescu Gion.

® Post-sezon. Zoltân Fâbri, presti
giosul cineast maghiar, este prezent pe 
ecranele noastre cu o creație destinată 
să ne răscolească conștiința. Răspunderea 
umană, individuală și colectivă este ana
lizată cu o luciditate tăioasă, împinsă 
uneori pînă în mărginea paroxismului, 
în distribuție: Antal Pager, Noemi Apor, 
Lajos Basti, Klari Tolnay. Karoly Kovacs.

c» Eroii de la Telemark. Bărbăția, 
eroismul fără bateri cu pumnii în piept 
al unor semeni de ai noștri, văzute de 
regizor prin excelență aplecat asupra 
încleștărilor dramatice sugestiei psiho
logice. Interpreți: Kirk Douglas, Richard 
Harris, Ulla Jacobson, Michael Redgrave, 
David Weston.

® Mari cineaști pe ecranele noastre: 
Akira Kurosawa (Cei șapte samurai), 
Milos Forman (Dragostea unei blonde), 
Alexandar Fetrovici (Am întîlnit ți
gani fericiți), Stanley Kramer (O lume 
nebună, nebună, nebună), Zoltân Fabri 
(Post-sezon), Anthony Mann (Eroii de 
la Telemark).
• Claude Lelouch a anunțat că în 

acest an va finanța un film al lui Jean-Luc 
Godard.

muzică
• Dirijorul Enrique Garcia Asensio 

— din generația tînără de muzicieni ai 
Spaniei — la pupitrul Filarmonicii bucu- 
reștene într-un prdgram incluzînd o 
lucrare din patria sa — uvertura «Las 
esclavas felices» de Juan Crisustomo Arriaga 
și două piese din marile repertorii, 
clasice și romantice: Concertul în Re 
minor pentru pian și orchestră de Mo
zart (solist. Valentin Gheorghiu) și 
Simfonia a ILa de Robert Schumann 
(sîmbătă 16 martie, sala Ateneului).
• lată și programul celui de-al doilea 

concert simfonic al săptămînii, prezentat 
de Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii: Concert pentru orchestră de 
coarde de Mircea Chiriac (prima audi
ție), Concertul nr.2 pentru pian și or
chestră de Franz Liszt (solist, Witold 
Maicuzynski din Argentina) și Simfonia 
a IV-a de Brahms. Dirijează Emanoil 
Elenescu (21 martie).
• Am mai avut prilejul să lăudăm 

activitatea concertistică a studenților 
Conservatorului «Ciprian Porumbescu». 
Ne face plăcere să ne repetăm. Orchestra 
studioului studențesc acompaniază, în 
cadrul unui «concert de concerte», cîțiva 
absolvenți ai Liceului nr. 1 de muzică 
(prin urmare viitori studenți și poate —- 
de ce nu? — viitori virtuoși) în calitate 
de soliști ai unor celebre opere con-

Ruxandra Vlad

certistice de Mozart, G rieg, Mendelssohn- 
Bartholdy, Lalo, Haciaturian, Haydn ș.a. 
în afară de acestea, două lucrări mai 
puțin cîntate la noi: Concertul pentru 
violă de Stamitz și Concertul pentru 
trombon de David (17 martie, sala mică 
a Palatului).

® Chiar dacă am considera exagerată 
cumva afirmația unui critic muzical po
trivit căreia basul canadian Joseph Rou
leau ar fi «un al doilea Șaliapin», tot 
trebuie să acceptăm că avem de-a face 
cu un foarte valoros artist. Publicului 
bucureștean i se oferă prilejui să-l cu
noască, pe scena Operei Române, în 
roiul titular din «Boris Godunov» de 
Musorgski (17 martie).

o Un nou concert de muzică populară 
românească la care și-au dat întîlnire 
unii dintre cei mai buni interpreți ai 
acestui gustat gen: Angela Moldovan, 
Irina Log h in, Ana Ispas, Minodora 
Nemeș, Victoria Pintea, Ion Cristo- 
reanu, Benone Sinulescu, Emil Ga- 
vriș. Bagheta dirijorală — în mîini sigure: 
Ionel Budișteanu (duminică 17 martie, 
sala Ateneului).

© «în serios și în glumă», reușit spec
tacol experimental la Studioul conser
vatorului «Ciprian Porumbescu», pe un 
scenariu de Hero Lupescu (care sem
nează și regia) și Corneliu Rădulescu. Se 
remarcă în interpretarea unui ciclu de 
lieduri o tînără și talentată cîntăreață, 
cu o deosebită expresivitate muzicală: 
Ruxandra Vlad de la clasa prof. Arta 
Florescu. în ansamblu, un spectacol mu
zical realizat cu talent și fantezie.

disc

® Tocmai s-a terminat festivalul de 
la Brașov, așa că putem să anunțăm 
apariția discului cu Doina Badea și 
Constantin Drăghici la Festivalul in
ternațional 1967 (Sopot, Bratislava, Split). 
Pentru comparație, prilejul este mai mult 
decît binevenit chiar dacă, în general, 
comparațiile nu-i prea avantajează. Se 
cîntă: «De ce pari trist», «Ploaia și noi», 
«Va mai veni vreodată?» și «Splituî 
cîntă» (45-EDC-970)

In cu rînd

„FLACĂRA44
MAI BOGATĂ!

• Cu un număr sporit de pagini.
• Cronici săptămînale ale actualității politice 

și culturale, din țară și din lumea întreagă.
<» Mari fotoreportaje în culori.
• Tot ce este nou, interesant în viața noastră 

de toate zilele, în știință, în artă și literatură.

® «Melodii de Temistocle Popa», cum 
se intitulează discul 45-EDC-916, întru
nește eforturile reunite ale cîntăreților 
Anca Agemoiu, Dan Spătaru, Jean 
Păunescu, Margareta Pîsiaru. Or
chestra Electrecord, ca întotdeauna, con
dusă de Al. Imre. «Nu pot să te sufăr», 
ni se pare foarte... frumos. Pe disc mai 
sînt înscrise titlurile: «Nebunie», «Mi-a 
plăcut surîsul tău», «E prea frumos».

® Nilia Pizzi și orchestră... Nilia 
Pizzi cîntă: «Mie chiedo perche», «La 
cose che non diciamo», «Ti voglio dire 
la verita» și «Noche di Vera Cruz». 
N-am auzit, pînă acum cel puțin, nici 
de Nilia Pizzi, nici de compozitorii De 
Luca, Raspanti, Calzia sau Lara. Și, parcă 
nu regretăm ignoranța noastră... (45- 
EDC-925).

® Apariția discului cu cei patru Los 
Guairenos ne pune în dificultate. Am 
fi preferat o formație sud-americană 
dintre cele bune. Că doar există. Ideea 
fotografiei de pe coperta mapei în care 
se vinde discul ni se pare jalnică. «Los 
Guairenos» pe malul lacurilor Tei sau 
Herăstrău, este ca și cum Fărîmiță Lambru 
ar fi fotografiat la Paramaribo în costum 
oltenesc, cîntînd «Lume, lume». Adică, 
pe scurt, de unde și pînă unde (45- 
EPC-926)?

plastică

• Expoziție colectivă de grafică. 
Personalități artistice distincte: L. Bar- 
docz, H. Bernea, Ion Bănulescu, Dan 
Strîmbu, FI. Ciubotaru, Ion Donca, Vin- 
tilă Făcăianu, Șerban Gabrea, Mircea 
Dumitrescu prezintă publicului circa 
50 de gravuri și desene, unele dintre ele 
de o rară frumusețe plastică. O expozi
ție pe care o recomandăm (Galeriile de 
artă*  bd. Bălcescu).

• H. Nicolaide revine la uneltele sale, 
simpatic, acid și uimitor de tînăr! îm
preună cu Jack Fulga, el semnează spec
tacolul satiric muzical Misterele junglei 
ce se joacă la Teatrul muzical din Brașov, 
o fantezie spirituală pe «notele» lui 
George Grigoriu. Regia: Harry Eliad. 
în distribuție: Maria Păunescu, Mioara 
Turceanu-Buga, Mihaela Totoianu, Winni 
Sibian, Valeriu Georgescu ș.a. în repre
zentație: Arcadie Donos și H. Nico
laide. Pe curînd, în București, Nicolaide 
ne va prezenta, în coautor și interpret, 
«Ca la Tănase». Deocamdată H.N. poate 
fi întîlnit în preajma Grădinii zoologice 
de la Băneasa, unde-și memorează cu
pletele. Avanpremieră la confruntarea 
cu leii.

® Tot la Brașov, Nicușor Constan- 
tinescu și-a schimbat de astă dată unel
tele muzicale cucele ale prozei, punînd 
în scenă Opinia publică de Aurel Ba- 
ranga, care — după cum se vede — face 
un adevărat tur al României. Succes 
deplin! Pe afiș: Marcel Anghelescu și 
veteranul Mișu Fotino. în rolul Chitlaru, 
un tînăr talentat: Mircea Andreescu. 
Scenografia: Mircea Nicolau.

© La Teatrul «Mihail Eminescu» din 
Botoșani se joacă piesa «Explozie în- 
tîrziată» a lui Paul Everac, sub titlul 
Oglinda. Regia: Eugen Aron. Sceno
grafia: George Dorosenco. Interpreți: 
Lucia Doga, Igor Haucă, Stelian Preda.

& Un mic record: Horvath Bâla este 
regizor, pictor scenograf și interpret 
principal în spectacolul Dragă minci
nosule de J. Kilty, pe scena Teatrului 
maghiar de stat din Cluj. Parteneră: 
Bisztrai Maria.

® Expoziția cenaclului studențesc 
«Ștefan Luchian». Sala Kalinderu găz
duiește o interesantă expoziție de grup. 
Ca mai toate manifestările plastice co
lective din ultimul timp,și aceasta relevă 
numeroasele drumuri pentru care optea
ză creatorii. Dacă unii dintre expozanți 
construiesc cu dezinvoltură imagini cro
matice absconse, pentru alții contează 
imaginarul, cu toată recuzita simbolică 
suprarealistă sau oniricul metafizic în
vățat după reproduceri din Chirico. 
Realul rămîne totuși din noianul de 
tentații insolite un domeniu pe care îl 
explorează o bună parte din expozanți, 
în căutarea unor echivalențe plastice 
mai aproape de tradiția picturii româ
nești.
• Viața — în coordonate neroman

țate — și opera celui care a fost Francises 
Jose Goya y Lucientes ne sînt prezen
tate de Vasile Florea într-o amplă și 
documentată monografie apărută în Edi
tura «Meridiane».

teatru

© Capodopera luiius Cezar, una din
tre dramele profund răscolitoare ale lui 
Shakespeare, în viziunea tînărului re
gizor Andrei Șerban la Teatrul «Lucia 
Sturdza Bulandra». Spectacol de «șoc», 
stîrnind discuții aprinse, — contradic
torii — poate ceea ce a și dorit regizorul. 
Foarte numeroasa distribuție îi aduce 
la rampă pe: Victor Re engiuc, Emme
rich Schaffer, Șt. lordache, Gina Pa
trichi, Gh. Ghițulescu, Ion Caramitru, 
V. Ogășanu, D. Onofrei, Fl. Pitiș ș.a. 
Un nou experiment, la noi, pentru tea
trul lui Shakespeare: decorul lui Liviu 
Ciulei.

«» Premieră absolută la Bîrlad! Tea
trele din provincie se arată stăruitoare 
în această direcție. Piesa lui Ion Luca 
Alb și negru (drama uciderii lui Miron 
Costin), îmbinare de vers și replică în 
proză, are un tragism autentic. Spec
tacolul a fost în generai îngrijit montat 
de C. Nacu în decorurile lui Al. Olian. 
Interpreți: Zaharia Volbea, St. Tivo- 
daru, Bebe Banu.

© Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de activitate, Teatrul de stat din Pitești 
a prezentat piesa Arborele genealogic 
de Lucia Demetrius, în regia lui Petre 
Sava Băleanu și scenografia arh. Andrei 
Ivănesca-Damaschin. în distribuție: Ileana 
Focșa, Vistrian Roman, Ioana Citta Baciu, 
Const. Adamov^ci, Telly Barbu, Dimitrie 
Bitang, Adriana Popovici, Ana Mera și 
Cythna Zosmer.

® O nouă și excelentă sală de teatru, 
botezată «Mihail Eminescu», în munici
piul Sighișoara, avînd o capacitate de 
500 de locuri și bune instalații de scenă, 
însoțim deschiderea noii săli de toate 
speranțele noastre.

televiziune
Emisiunile acestei săptămîni apar 

terne, sărăcăcioase îneît nici titluri 
ca «fotbal» sau «Bette Davts» nu ne 
mai fac să tresări m.

Cîteva spicuiri totuși...
DUMINICĂ 17 MARTIE. Transmisiuni 

de pe stadioanele de fotbal (după- 
amiază) © Ansamblul folcloric «Brîule- 
țul» din Constanța ne oferă un program 
de cîntec și joc românesc în general, 
dobrogean în special (17.15) ® Cosmin, 
fiul zimbrului este titlul primului 
film serial realizat de televiziunea noas
tră, după un scenariu de Mircea Ștefă- 
nescu, în regia lui Cornel Popa. Interpreți 
valoroși: Florin Piersic, Gheorghe Coze
riei, Luminița lacobescu, Cosma Brașo- 
veanu și alții (20.00) • O comedie cu 
Fernandel: «Inamicul public nr. 1» 
(21.15).

MARȚI 19 MARTIE. Tineretul școlar 
se bucură de atenția balerinilor de la 
Opera Română care le oferă (în cadrul 
emisiunii «Vă place muzica?») selecțiuni 
din Don 0uijote de G.F. Telemann 
(19.00) ® «Io, Mircea Voievod», piesa lui 
Dan Tărchtia, la Seară de teatru, în 
interpretarea unui colectiv de actori 
din Constanta (20.30).

MIERCURI 20 MARTIE. Ion Bogza, 
un îndrăgit interpret de muzică populară, 
este Interpretul preferat al acestei 
săptămîni (20.00) ® Pe Bette Davis o 
vedem, alături de Claude Reins și Paul 
Heinreid, în «Dor nestins», un film de 
prin anul 1938, realizat după romanul 
lui O. Protty «O femeie își caută desti
nul» (21.15).

JOI 21 MARTIE. Inițiativa Studioului 
Mic este excelentă dar obligă: «Dialo
guri dramatice» de Lucian Blaga (21.30) 
® Din nou față în față cu George Sbârcea 
despre «Hamburg» la Orașele muzicii 
(22.00).

VINERI 22 MARTIE. Studioul muzi
cal a ajuns cu emisiunea «Cultura muzi
cală de-a lungul timpului» la un moment 
crucial: Bach și Haendel (20.00) • în 
obiectivul rubricii de actualitate Repor
taj ’68: «Clujul — centru universitar» 
de Toma Popescu (20.40) ® Un film de 
40 de minute realizat de TV din Buda
pesta: «Jurnalul unui escroc» (21.15).

SÎMBĂTĂ 23 MARTIE. Cum «Evada- 
tul» a încetat de mult să mai fie o emisiune 
recomandabilă, consemnăm pentru acest 
sfîrșit de săptămînă — și asta cu serioase 
rezerve — doar o emisiune muzicală 
intitulată «Dragoste, poveste veche...» 
(22.10).

pronosport

Pronosticul antrenorului TI
TUS OZON la concursul 
Pronosport nr. 11 din 17 mar

tie 1968

/ A.S.A.-Steaua x
II Steagul roșu-F.C. Argeș 1

III «U» Craiova-Dinamo București 1
IV Petrolul-Farul x
V Dinamo Bacâu-«U» Cluj 1

VI Flacâra-Poiana 1
VII C.F.R. Timișoara-Vagonul 1

VIII Brescja-Atalanta x
IX Fiorentina-Juventus 1
X Napoli-Bologna x

XI Roma-Varese x
XII Spal-lnter x

XIII Torino-Mantova 1

coperta 
noastră

Salvatore Adamo.

IOTA: redacția nu-și asumă răspunderea pentru eventualele schimbări de programe.



cmemi
Cine sînt 
interpreții

Bekim Fehmiu (Bora). Festivalul 
de la Cannes ^67 a obligat lumea cinema 
tografică să primească in rîndurile sale o 
nouă vedetă, pe acest tînăr actor iugoslav 
pe care presa nu a întîrzîat să-l treacă 
imediat în catalogul «marilor duri» ai 
ecranului. Acestui interpret de o forță ce 
nu acoperă niciodată suplețea gîndului si 
limpezimea emoției i se datoreșfe o mare 
parte din vraja filmului «Am întUnit 
țigani fericiți». Bekim Fehmiu (pe care 
cîteva cotidiane bucureștene, dintr-o jalnică 
lipsă de informare profesională, l-au anun
țat drept un «neprofesionist», ba i s-au 
'adus si elogii pentru asta) a absolvit în 
i960 Academia de teatru din Belgrad, 
iar actualmente este actor la Teatrul de 
dramă din același oraș. S-a lansat cu 
filmul «Călătoria», în 1966, cind a fost 
răsplătit și cu un premiu la Festivalul 
de la Boia. Un an mai tir^ju a primit 
«Medalia de aur» pentru cel mai bun 
actor al Festivalului de la Bergamo. Ac
tualmente are un contract pe 7 ani cu 
producătorul Dino de Laurentiis. La sfir- 
șitul anului trecut a apărut în serialul 
«Ulysses» realizat în coproducție de tele
viziuni le italiană și americană.

Olivera Vuco (cîntăreață). Este deopo
trivă actriță de film și cîntăreață de mu- 
Zică ușoară. Discul ei cuprinzând cîntecele 
filmului a cunoscut la Paris o cifră re
cord de vînzări.

Gordana Jovanovici (Tisa). Iată 
vedeta neprofesionistă a acestui film. Lui 
Petrov ici i-au trebuit luni de z^ P^nd să 
o convingă pe această fiică analfabetă de 
țigani autentici să calce pe platou. Regizorul 
intenționează să o folosească și în alt film.

Bata Jivojinovici (Mirta) și Mija 
Alexsic (preotul). Credem că aceștia doi 
nu au nevoie de prea multe prezentări. 
Primul este un viguros actor de film, 
cunoscut din «Kozara», «Porumbelul de 
argilă», «Inspectorul», «încercuirea», iar 
al doilea un nu mai puțin renumit comic; 
l-am văzut în «Doctor în filozofie», 
«Doamna ministru», «Președintele — cen
tru înaintaș» etc.

în sfîrșit, cinematografia iugoslavă — cu
noscută dintr-un unghi atît de îngust pînă 
acum — ni se înfățișează în adevărata ei 
valoare prin acest film de o frumusețe 
dureroasă: Am întîlnit țigani fericiți (adevă
ratul lui titlu este Colectorii de pene). Socot 
creația lui Alexandar Petrovici, unul dintre 
cei mai vitali cineaști iugoslavi, drept o 
neîndoielnică izbîndă a unui artist care și-a 
asumat un mare risc: acela de a se lua la 
luptă cu pitorescul, de a da la o parte 
coaja colorată a unei lumi misterioase, 
rămasă din îndărătnicie ori din vocație la 
marginea societății — chiar atunci cînd 
aparent i s-a integrat.

Dincolo de această coajă răsar, dintre 
cîntece și apucături nebune, țiganii lui 
Petrovici, chemîndu-ne pe un teritoriu în 
care pragurile omenești de trăire și de 
sensibilitate, deosebirile și egalitățile, se 
învălmășesc paroxistic. O spune însuși auto
rul: «Ceea ce noi gîndim și visăm, ei trăiesc 
și realizează. într-o asemenea măsură, încît 
această lume folclorică, exotică și cu totul 
îndepărtată pentru un ochi grăbit, apare 
repede celui care vrea să o privească mai 
stăruitor ca fiind foarte apropiată de a 
noastră, din păcate prea adeseori alături 
de noi și nu cu noi».

Neputința lor de a se statornici vine 
dintr-o enormă și sălbatică libertate inte
rioară, cu care însă nu știu ce să facă. 
Cum mai știm noi, teoretic, ce să facem 
cu ea, dar prinși uneori între convenții 
și prejudecăți — nu între legile societății, 
istoricește făurite și acceptate — o pier
dem pe nimicuri! Tot ceea ce cutremură 
existența noastră, marile întrebări privind 
viața, moartea, relațiile dintre semeni, nu 
înseamnă pentru ei decît un fenomen de 
ordinul respirației. Cine e conștient de 
ea?! Jignirii sau frustrării i se poate răs

Sh. Doi actori de-a dreptul fascinanți: BekimFehmiu ți Olivera Vuco.

NU PIERDEȚI 
ÎNTÎLNIREA 
CU ȚIGANII FERICIȚI * 9

punde cu moarte de om, pasiunii i se poate 
răspunde cu un dat din umeri și cu semințe 
scuipate. O lume amorală pentru noi, 
șocantă prin amoralitate și lipsă de sfințenie, 
o lume în care nu se încalcă și nu se ocolesc 
legi, din moment ce ele n-au nici un chip 
și nume. Dar încrîncenarea noastră se 
topește treptat, căci aburii Poeziei, unice, 
neraportabile la nimeni, acoperă în tre
cerea lor ascuțimea gestului. Un halo de 
lumină ciudată dizolvă parcă marginea de 
sus a ecranului, proiectîndu-l undeva, în- 
tr-un cer foarte înalt. Aceasta nu este 
poezia lui Alexandar Petrovici, nu este 
adusă de el, ci este descoperită acolo, în 
imediata vecinătate a noroiului de pe ulițe 
— nu neapărat în cîntece și culori cum 
s-ar putea crede la o citire leneșă sau 
nepricepută a filmului.

Glodul în care oamenii se tăvălesc pentru 
o singură vorbă mai piezișă și puful ca 
zăpada ai penelor de gîscă, cele două mari 
simboluri ale filmului) închid între ele un 
univers greu de înțeles.

Dintr-un trai violent, instinctual, amoral, 
ei se pot instala într-o clipă — nu refugia — 
în poezia cea mai pură, așa cum de atîtea 
ori, trecînd pe lîngă un rîu, sorbim din 
apa lui nu pentru că am muri de sete 
tocmai în momentul acela, ci pentru că 
era prea limpede. Am spus «nu se refu
giază», pentru că așa ni se pare nouă, dar 
cine poate să știe ce nelămurite îndemnuri 
lăuntrice îi poartă de la o stare ia alta? 
Bora, personajul principal, împrăștie fulgii 
— pe care de fapt ar trebui să-i vîndă — 
pe șosea, ca un copil, luîndu-i în pumni și 
ridicîndu-i puțin în aer, pentru că «erau 
atît de frumoși... parcă aveau aripioare». 
Rivalul său, Mirta, se odihnește într-o 
movilă de pene cu aerul că se bucură de 
albeața lor, nu la gîndul banilor ce-i vor 

ajunge în buzunar. Același Bora, chemat 
să ia parte la o negustorie de cai, preferă 
să-și petreacă vremea mînînd animalele 
dintr-un loc în altul; și face treaba asta cu 
atîta foc, încît crezi că are în față un drum ce 
duce la capătul lumii, nu cîțiva metri de 
pămînt. Poate e mai bine că nu știm să 
dăm un nume acestei poezii care se varsă 
în noroi, țîșnește din noroi. Poate e mai 
bine că nu ne putem explica pînă la capăt 
nici ce e cu tristețea din ochii cîntăreței 
ori ai eroului, ce e cu mișcarea aceea din 
secvența paharelor sparte, cînd Bora se 
luptă parcă, pînă la durere, cu o forță 
obscură care-i țintuiește mîinile de masă. 
Să fie neliniștea, teama de a nu prinde 
rădăcini în căsuțele lor de basm sau tocmai 
neputința fixării?

Toate aceste lucruri fără nume și încă 
multe altele au însă în planul artei un 
numitor' comun: el se cheamă puterea 
cinematografului de a afla frumosul la doi 
pași de noi.

înțeleg de ce Lelouch a renunțat la 
onoarea de a fi membru al juriului de la 
Cannes, numai pentru a putea achiziționa 
drepturile de distribuitor al filmului în 
Franța. Acest copil mare care aleargă după 
cinematograf a văzut în «Țiganii fericiți» 
realizarea unui vis propriu: acela de a face 
ca prezența concretului să aibă atîta putere, 
încît să se transforme pe loc într-o medi
tație asupra lui. Fără nici un alt adaos 
sau ajutor. Lui Petrovici i-a izbutit. îl 
iubesc pe acest cineast și mîine m-aș duce 
să i-o spun, nu atît pentru acest film în 
sine, cît mai ales pentru altceva: bănuiesc 
că face parte din familia celor care sînt 
gata să-și bage o mînă în foc pentru a-și 
dovedi încrederea în cinematograf. Cînd 
îl voi cunoaște, primul cuvînt va fi unul de 
mulțumire.

Debutanta Ioana Pavelescu și Doi 
«Nottara».

Atențiune, n
„pantoful ce

...Mai bine să nu pui niciodată picion 
pe un platou de filmare. Nu cunosc alt Io 
în care să ți se sfîrtece tot atît de violent ș 
răbdarea, și sufletul. Dacă ai nenorocul s 
nimerești într-o zi în care pregătirea unt 
scene cere șapte ore încheiate, tone de nen 
și de sudoare, devii pradă sigură gîndurilo 
negre: «Unde mai încape arta, printre atîte 
cabluri, reflectoare, travel inguri și tot felt 
de mașinării?» Nu te mai interesează atunc 
foarte mult — îmi cer iertare pentru aceast 
mărturisire sumbră și poate necuviincioasă — 
nici faptul că regizorul Jean Georgescu fac 
film de peste patruzeci de ani, și-l face bine 
nici că interpreta, o debutantă neprofesic 
nistă, a stîrnit entuziasmul întregii echipe 
nici că interpretul, un viguros actor de teatre 
a trezit, în sfîrșit, atenția cinematografie 
ori că operatorul Costache Ciubotaru fac
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tv
.oviturii» de la Teatrul

După succesul celor «7 oameni de aur», Marco Vicario a turnat și o urmare cu 
titlu grăitor: «Marea lovitură a celor 7 oameni de aur». Vedeta feminină a ambe
lor filme este Rossana Podesta, cunoscută din submediocra producție cinema
tografică «Elena din Troia».

PLEDOARIE
PENTRU CULTURĂ (II)

să învățăm enciclopediile 
pe de rost?

___sei
ia acelora pentru care lumina 
il de lucru supus. Tot ce vrei 
'atu acel «atențiune, motor!» 
înd l-ai auzit, se intîmplq 
irile și mașiniștii dispar, lu- 
blînde și nu ucigătoare, căci 
icheagă o bucățică de film, 
bucățele, cine știe, poate ne 
um, după un cadru,două îți 
cuție și mai ales îți pare rău 
:ela cenușiu («n-ar trebui să 
iciorul pe un platou de fil
mul nu trebuie iubit numai 
văzut de pe fotolii moi, ci 

■titudinea platoului, în chinu- 
e tocmai asta este una dintre 
de încercare, ale celor care, 
cinematograf, ne batem cu 

că-i iubim mai mult decît

orice pe lume. Căci un film, fie el și comedie 
lirică, se naște în chinuri. Jean Georgescu, 
căruia nici în ruptul capului nu mă pot adresa 
ca unui veteran al cinematografiei noastre, 
într-atît de tinere mi se par și astăzi filmele 
sale (cite mai avem de învățat de la «O 
noapte furtunoasă» și «Directorul nostru»!), 
tocmai despre acest lucru vorbește:

— Port acest scenariu în cap de vreo 
10-12 ani. Abia acum m-am hotărît să-l 
aduc pe platou. Cred că în momentul 
acesta tineretul are nevoie de puțin roman
tism, după exagerate zgîlțîieli, mai mult 
sau mai puțin moderne.

— E drept că se încearcă astăzi o evadare 
într-un soi de neoromantism, mărturiile cele 
mai apropiate ne sînt muzica ușoară și 
anumite tendințe ale modei vestimentare. 
Dar ce înțeles specific acordați cuvîntului 
atunci cind e vorba de filmul dv.? După cîte 
am înțeles din scenariu, «Pantoful Cenușă- 
resei», dincolo de stratul comic, poate fi 
interpretat și ca o timidă și duioasă poveste 
de dragoste între doi oameni nu mai puțin 
timizi și duioși.

—^Există o puritate în relațiile dintre 
eroii mei, o puritate care n-aș dori să se 
piardă printre celelalte fire ale filmului și 
nici să fie înghițită de rîsetele sau zîmbetele 
pe care orice comedie lirică rîvnește să le 
obțină.

— Ce v-a dat cea mai mare bătaie de cap 
în pregătirea filmului? Desigur, dacă după 
o experiență atît de bogată ca a dv. mai 
există realmente «bătăi de cap».

— Și încă cum. Dacă ar fi să amintesc

numai alegerea actorilor... Știți ce greu te 
hotărăști la care să te oprești?

...Nu știu din toată ființa, dar bănuiesc. 
Sînt multe fete în București ori în restul 
țării, actrițe sau neactrițe, care să aibă șit 
chipul, și mișcările delicate și pe care să 
nu le împietrească lumina reflectoarelor. 
Regizorul a ales o absolventă de liceu, pe 
nume ioana Pavelescu (un amănunt biografic: 
este fiica actriței Corina Constantinescu). 
Sînt multi actori între 30 și 35 de ani în 
București și în restul țării în stare să inter
preteze rolul unui medic pasionat, al unui 
bărbat așezat, să zicem, dar seducător. 
Regizorul l-a ales pe Dorin Varga. L-am văzut 
la teatru de cîteva ori și am avut de fiecare 
dată impresia că băiatul acesta înalt, cu 
buzunarele pline de talent, are ceva de spus, 
mult mai mult decît îi îngăduie gestul, replica 
și scîndura scenei. Are ceva de dăruit apara
tului de filmat. Nu știu, deocamdată, să spun 
pe nume acestui ceva. Sînt poate niște tresă
riri ale feței, ciudate și neașteptate, cînd 
dureroase, cînd înecate în lumină, semn al 
unei sensibilități acute ce încearcă să se 
pună de acord cu inteligența. Dea Domnul 
ca cineaștii noștri să nu-l nefericească cu 
tot felul de rolișoare subțirele și compromi
țătoare, cum s-a întîmplat cu atîția dintre 
bunii noștri interpreți de teatru. Dar cred că 
Varga este un actor care-și ia meseria mult 
prea în serios ca să nu știe să-și ocrotească 
și singur cariera.

M.M.

Fără a cădea în extrema definiției potrivit căreia cultu
ra ar fi ceea ce iți rămîne după ce ai uitat tot ce-ai învățat 
în școală, să acceptăm opinia mai moderată a celor ce 
refuză să pună semnul egalității între cultură și erudiție. 
Sau, pentru a circumscrie discuția în limitele preocupă
rilor rubricii de față, să subliniem că televiziunea e 
datoare să ne stimuleze interesul pentru lărgirea orizon
tului preocupărilor, pentru înțelegerea și asimilarea 
fenomenului cultural, nu pentru acumularea de cunoș
tințe de dragul cunoștințelor. Din acest punct de vedere, 
emisiunea-concurs «de cultură generală» a debutat 
greșit. In primele ei reprize, concurenții erau confundați 
cu niște enciclopedii ambulante, cu niște depozite 
nesfîrșite de informații, de fapt nerelevante. Oradeparte 
de a ti un semn de cultură, îmbîcsirea excesivă și neselec 
o vă a memoriei cu date, cifre, nume și fapte disparate 
stînjenește mecanismul gîndirii.

Un «Transfocator» ne-a prezentat un om-fenomen: 
un jurist cu o memorie neobișnuită, care înregistrează 
informația automat, cam ca în procesul de încărcare a 
unui calculator electronic. Memoria umană fiind însă 
construită alt fel decît cea a circuitelor integrate, 
oamenii obișnuiți au nevoie sa mai și uite pentru a putea 
gîndi. E contraindicat să se prezinte ca un ideal, cu 
prilejul concursurilor,ceea ce se poate realiza doar în 
condițiile unei anomalii congenitale sau forțat provocate 
a procesului de memorizare. Omul cu adevărat cult nu 
știe totul pe dinafară. El știe unde să găsească sau să 
regăsească în orice moment informațiile necesare. Enci
clopediile au fost întocmite pentru a fi consultate, nu 
pentru a fi învățate pe de rost.

Ținînd seama de rigiditatea mecanicistă a primelor 
serii de cîte 10 întrebări, am avut o surpriză deosebit de 
agreabilă urmărind concursul pe tema partiturilor pen
tru pian. întrebările au fost, pentru întîia oară, adecvate 
temei. Un cunoscător și iubitor al muzicii pentru pian 
trebuie, în primul rînd, să fie în măsură s-o recunoască. 
A verifica memoria și totodată cultura muzicală a con
curentului, adăugind la aceasta o serie de întrebări 
care nu frizează nici absurdul, nici patologia memoriei, 
ci contribuie la punerea în valoare a pregătirii lui,este 
exact ceea ce trebuia să facă, și a și făcut, examinatorul. 
Concurentul — un medic meloman — a fost mai mult 
decît un participant bine pregătit la acest dialog: gîn- 
dind cu, voce tare, el ne-a permis să urmărim relația 
dinamică dintre inteligență și memorie la un om bine 
înzestrat cu amîndouă. Pentru a-și aminti, de pildă, ce 
instrument lipsește din orchestrația unei anumite parti
turi, n-a făcut apel îa referințe livrești, ci s-a străduit să 
retrăiască momentul cînd a audiat concertul respectiv 
în sală. în această împrejurare l-a ajutat spiritul de 
observație. Aproape fiecare răspuns a fost însoțit de o 
explicație care ne-a convins că omul din fața noastră 
nu și-a însușit papagalicește ® bibliografie, ci este un 
adevărat iubitor al muzicii și un bun cunoscător al ei.

Așadar, se poate. Dacă nu s-ar putea, ar fi preferabil 
să se renunțe cu totul la concursuri decît să fie întocmite 
ca un chestionar destinat unui ordinator. în forma 
inițială, în loc să reprezinte o invitație la însușirea cultu
rii, puteau cel mult să creeze nejustificate complexe de 
inferioritate telespectatorilor cu o minte obișnuită, 
normală, și să le insufle celor mai puțin informați o 
groază superstițioasă față de vrăjitoria erudiției sterpe.

Curiozitatea față de informația culturală trebuie încu
rajată, nu inhibată prin exagerări care nu folosesc 
nimănui. Amănuntul nesemnificativ nu are ce căuta în 
chestionarele concurenților.

Ceea ce urmează nu se integrează exact în obiectul 
acestei cronici, dar e în strînsă legătură cu el: emisiunile 
concurs nu sînt încă așa cum ar trebui să fie. S-a mai 
atras atenția că preînregistrarea ie reduce incalculabil 
valoarea. Sau sîntem de față la concurs atunci cînd are 
loc, sau nu ne mai interesează. Nici distribuirea alterna
tivă a atenției noastre între concursul propriu-zis' și 
diversele manifestări artistice care preced fiecare între
bare nu e un procedeu fericit. După reconsiderarea 
conținutului (sperăm că nu a fost accidentală) așteptăm 
și o reconsiderare a formei de prezentare.

Felicia ANTIP

P.S. Telespectatorii care se așteptau la comentarea 
unui concurs de alt gen — cel prilejuit de vînarea 
cerbilor metalici și muzicali — sînt rugați să citească 
prezentarea de la paginile 16-17. Telecronicarul se da 
la o parte în favoarea colegilor care, învingînd piedicile 
de tot felul, au izbutit să pătrundă în sala de concerte 
de la Brașov.
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Hoinărești pe străzile unui oraș necunoscut, căutînd să intuiești ce are el 
mai caracteristic, să definești parfumul care e numai al lui. Și străzile îți 
oferă fiecare «ceva», cîte unul dintre crîmpeiele pe care le vei pune în minte 
unul lîngă altul încercînd să faci un tot. Există însă străzi care, singure, pot 
oglindi un oraș întreg. Una dintre ele este, la Bruxelles, faimoasa Rue Neuve.

Orașul e, curat și ordonat prin tradiție. 
Arată satisfăcut și civilizat, ca un om care, 
bucurîndu-se totdeauna de un venit deasupra 
celui mediu, a avut timp să se consacre 
propriei sale persoane, cultivării propriului 
său spirit.

Chipurile oamenilor pe care-i întîlnești 
la diverse ore ale zilei pe Rue Neuve, ca și 
pe celelalte străzi din centrul Bruxelles-ului, 

întregesc cu puține excepții această imagine. 
Sînt oameni care se trezesc în fiecare dimi 
neață la aceeași oră, iau micul dejun în jurul 
măsuței rotunde împreună cu membrii fa
miliei, pleacă și se înapoiază de la lucru la 
aceleași ore, își parchează automobilul în 
același loc sau coboară din tramvai la 
aceeași stație, iar serile și le petrec fie în 
compania acelorași prieteni cu care s-au 

văzut și cu o săptămînă în urmă, fie la un 
spectacol, la restaurant sau bar.

Bruxelles-ul este un oraș creat de o bur
ghezie căreia îi plac numai «întîmplările» 
petrecute în casa altora, ca în Congo de 
pildă. Această burghezie nu agreează noile 
generații, care-i par prea turbulente, pri
vește cu vădită lipsă de simpatie manifestă
rile unei mentalități străine ei, ca demonstra
țiile de stradă — fie ele împotriva insta
lării în țară a cartierului general N.A.T.O., 
fie organizate în sprijinul mișcării greviste 
a minerilor. Reprezentanții păturilor bur
gheze nu vor să aibă motive de neliniște, 
de tulburare, preferă să închidă ochii cînd 
ele se ivesc. Nici atunci cînd, în luna mai 
a anului trecut, a ars «Innovation», cel mai 

mare magazin al orașului, Bruxelles-ul nu a 
fost prea zguduit. Cinematografele nu s-au 
închis nici măcar o oră, cu toate că incendiul 
făcuse 350 de victime, iar focul atinsese 
partea cea mai valoroasă din punct de ve
dere istoric a orașului — Rue Neuve.

Prefacerile prin care strada a trecut în 
cursul a trei secole și jumătate sînt trans
formările pe care le-a suferit însăși capitala 
belgiană în ritmul accelerat al apariției noilor 
clase și al noilor interese. Amintirea cea mai 
îndepărtată despre Rue Neuve datează de 
pe timpul lui Rubens, marele maestru al 
picturii baroce, chemat de un nobil flamand 
să picteze fațada seniorialei sale locuințe. 
Palatul pictat de Rubens se afla chiar pe 
locul unde s-au înălțat apoi volumele de
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Este suficient sâ apară puțin soare pentru 
ca oamenii să iasă la aer, iar berăriile 
să-și scoată măsuțele în stradă.

(Continuare în pag. 21)

«La Grande Place», unul dintre cele mai remarcabile 
ansambluri arhitectonice ale Europei, splendidă piață 
înconjurată de 39 edificii în stil gotic sau baroc, printre 
care celebra «.Maison du Roi», Palatul comunal, 
sediile diverselor corporații meșteșugărești.

aluminiu și sticlă ale marelui magazin dis
trus de incendiu. Și poate că în această me
tamorfoză regăsești sufletul orașului, trecut 
tară remușcări de la fațada pictată de Ru 
bens la epoca în care se oficiază ritualul 
«civilizației consumului» de masă.

Dar Rue Neuve nu l-a cunoscut numai pc 
Rubens. Cronicile povestesc că în noaptea 
dinspre 17 spre 18 iunie 1815 o ducesă de 
Richmond ar fi organizat un mare bal la 
care a participat toată nobilimea Brabantului. 
Noaptea aceea a rămas în istorie. La 60 de 
kilometri de Bruxelles, Napoleon își pe
trecea ultima din cele o sută de nopți pe 
care le-a mai trăit ca împărat după fuga de 
pe insula Elba. A fost noaptea în care, cum 
afirma Victor Hugo căutînd circumstanțe 
atenuante compatriotului său, «dacă nu ar 
fi plouat, viitorul Europei ar fi fost altul». 
A fost noaptea în care Rue Neuve l-a cu 
noscut pe acela care, cîteva ore mai tîrziu, 
avea să-1 învingă pe Napoleon. în noaptea 
aceea ducele de Wellington a petrecut la 
balul oferit în Rue Neuve de ducesa de 
Richmond, în timp ce adversarul său, pe care 
nici un nobil sau burghez nu-1 mai invita, 
număra orele care-1 despărțeau de ultima sa 
aventură. Cronicile spun că ducele ar fi 
rămas cîteva ore în palatul ducesei de Rich 
mond, care se afla la capătul străzii, la încru 
cișarea cu Rue de la Blanchisserie. Cînd a

ieșit tuna și ploua torențial. în strada, în
gustă atunci ca și astăzi, îl aștepta trăsura 
care La dus la Waterloo, pe cîmpul de bătălie.

Palatul în care avusese loc marele bal a! 
ducesei de Richmond nu mai există. A fost 
dărîmat la cîteva decenii după acea noapte 
memorabilă; Napoleon nu mai era decît 
un nume în cărțile de istorie, iar nobilii care 
participaseră la bal cedaseră locul noilor 
reprezentanți ai burgheziei flamande. La 
începutul secolului al XIX-lea casele nobili
are din Rue Neuve au fost transformate în 
palate luxoase pentru negustori și antre
prenori. Aceștia au pus să se construiască 
pe acoperișuri turnulețe înalte și elegante, 
asemănătoare acelora pe care bogății arma 
tori din Anvers le înălțau deasupra propriilor 
lor case, ca să poată observa cu ocheanul so
sirea navelor încărcate cu mărfuri. Bruxelles
ul nefiind așezat pe țărmul mării, nimeni



ORELE 
CINTECULUI

La jumătatea drumului dintre artist și noi, cîntecul 
se oprește o clipă, se dă peste cap de trei ori și devine 
altceva: o forță care colorează mai întîi aerul, apoi 
smulge orele din Timp, bucată cu bucată, dîndu-le 
contur și plinătate, tăria gîndului și căldura sîngelui. 
S-au rostogolit astfel spre noi ora iubirii și a demnită
ții, a înțelepciunii și a libertății, a frumuseților greu de 
crezut, a învingerilor omenești ce nu pot fi purtate decît 
cu capul sus... Cine sînt vrăjitorii ? Am stat puțin în 
preajma lor.

de Magda MIHĂILESCU-Fotografii de S. STEINER

ORA ÎNȚELEPCIUNII

Aș fi vrut muit să-1 întâlnesc pe Becaud, 
să-i mulțumesc pentru cîntecul «Micul prinț 
s-a întors». Din păcate, «Domnul 100 000 de 
volți» n-a putut fi printre noi. Dar, minune, 
iată-1 chiar pe el, pe Micul prinț: în ziua 
aceasta se numește Leny Escudero. Vine 
pe scenă, știți cum, se plînge în treacăt de 
un fleac de necaz — o.mică dragoste care 
i-a sucit capul — pentru ca apoi să înceapă 
a pune întrebări. Și nu renunță la răspun
suri pentru nimic în lume. Vrea să știe 
dacă și pietrele înfloresc și cresc și dacă nu 
de ce nu, vrea să afle unde sînt zeii care-1 
credeau cîndva poet, care va fi drumul de 
mîine al îndrăgostiților, cum am putea face 
să știm totul despre lumea aceasta care se 
află la picioarele noastre. Trebuie să obțină 
totul, căci: «poți să iubești la 15 ani, dar 
poți să și mori la 15 ani». Micul prinț 
așteaptă însă răspunsurile în liniște pentru 
că este înțelept. Dar noi nu-1 putem ajuta 
cu nimic. Noi sîntem oamenii mari cărora 
ne place totul de-a gata. Și atunci Escudero 
se fringe lîngă microfon și noi vedem ceea 
ce Saint-Ex n-a apucat să vadă: Micul 
prinț a îmbătrînit sub ochii noștri...

— Domnule Leny Escudero^ care este gîndul 
cel mare cu care vă însoțiți cîntecele?

— Un simțămînt de copleșitoare îndato
rire. Față de toți oamenii. Cînd intru la 
mine în casă, mă gîndesc la cei care-mi 
dau lumină, căldură. Trebuie să le dăruiesc 
și eu ceva. E foarte puțin ceea ce le trimit — 
cîntecele mele. Dar e tot ce am mai bun 
în mine.

— S-a spus de multe ori despre dv. că ați fi 
cîntărețul iubirilor trecătoare^ care se destramă 
repede. Și Jacques Marny în cartea sa «Vedetele 
mujicii ușoare» ne anunță același lucru. Avem 
toată stima pentru domnul Marny însă nu-l 
credem. Dar ce se întîmplă aici este vorba de 
o legendă ori de o judecată pripită?

— Nu, nu e o legendă. Poate ceva super
ficial. De fapt am un singur cîntec inspirat 
exclusiv de aceste «iubiri trecătoare» — 
Les amours des vacances. Eram o dată la mare 
și nu știu cum erau acolo apa și soarele... 
E drept că mai vorbesc în vreo cîteva 
cîntece de niște «scurte întîlniri». Personal, 
nu iubesc aceste întîlniri, dar ce să fac dacă 
viața e plină de ele... Le povestesc nu cu 

tristețe, ci cu luciditate, iar luciditatea este 
întotdeauna puțin tristă. Eu doresc tuturor 
iubiri nesfârșite.

— Ce vă tulbură cel mai mult în viață?
— Destinul oamenilor și mai ales al gene

rației mele.

ORA LIBERTĂȚII

Cînd îl vezi prima dată cu chitara după 
el, nu știi de unde se întoarce și unde pleacă. 
Un lucru e sigur: a cutreierat marile ținu
turi ale poeziei. își culege cîntecele de 
peste tot și le împrăștie peste tot. Un urmaș 
al acelor «bons trouvers d’antan». Dacă 
l-ai întîlnit, ești pierdut, trebuie să lași 
totul și să-1 asculți, oriunde ai fi. Este 
poruncitor și încăpățînat — «forța cu care 
repetăm aceleași lucruri face ca timpul să 
lucreze pentru noi». Pare deopotrivă Saint- 
Just și generalul La Hoche, cel care era 
«tînăr și frumos ca revoluția». O conștiință 
care cîntă de 17 ani și această conștiință 
se numește Huguesr Aufray...

— Ați spus cîndva că ați fi putut deveni 
pictor sau sculptor. De ce ați ales pînă la urmă 
cîntecul?

— Nu eu am ales cîntecul. El m-a ales 
pe mine. In timpul studiilor de sculptură 
cîntam ca să-mi cîștig existența. Pe urmă 
m-am îndepărtat tot mai mult de ele. Cînd 
am vrut să mă întorc, după șase ani, era 
prea tîrziu.

— Ce v-a dat dv. cîntecul^ domnule Aufray?
— Totul, în primul rînd m-a făcut un 

om liber.
— Sînteți una dintre puținele vedete care au 

știut să aștepte. Ați așteptat succesul aproape 
17 ani. De unde atîta forță?

— Mi-am spus că într-o zi oamenii tre
buie să aibă nevoie de cîntecele mele. Dacă 
preocupările mele ar fi avut în vedere 
numai tineretul între 14 și 20 de ani, lucru
rile ar fi stat cu totul alt fel. Dar vreau să 
fiu un artist pentru toți, pentru toate 
timpurile, pentru toate sălile, pentru toate 
împrejurările.

— îl iubiți mult pe Bob Dylan ? I-ați răs- 
pîndit cîntecele în Franța.

— Artiști ca el sînt marii poeți ai epocii 
noastre. Eram dator să-1 fac cunoscut. 
Cîntecul este astăzi refugiul poeziei. Bucata 
de hîrtie, fila de carte, sînt prea neîncăpă-



JHk Amalia Rodriguez
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jJbk Jean-Claude Pascal.

toare. Dacă Rimbaud ar fi trăit acum, sîițt 
sigur că ar fi cîntat și el.

ORA CATEDRALEI

Știam din cărțile de geografie că nordul 
Portugaliei este verde iar centrul și sudul 
sînt uscate. Mai aflasem cîte ceva despre 
poporul acestei țări din versurile lui Ca- 
moens și Fernando Psoa. Am ascultat-o 
însă pe Amalia Rodriguez și acum știm 
totul. Dar numai pentru noi. Altora nu 
sîntem în stare să le spunem. Poate doar 
atît, că verdele pădurilor din nord îți 
îmbolnăvește ochii, că soarele din Alentejo 
te poate transforma într-o piatră. Și senzația 
cutremurătoare că această voce care vine 
din adîncurile pămîntului ne-a purtat prin 
timpurile fără de moarte ale tragediei antice 
ori, cum spunea cineva, «către regiunile 
profunde unde există ceva greu de definit, 
aproape irațional, dar care ni se impune 
ca o realitate violentă». Cînd intră Amalia 
pe scenă, sala se transformă într-o catedrală 
gotică iar nouă ne e teamă și să respirăm...

— Doamna Amalia, simt că pentru dumnea
voastră fado-ul, vechiul cîntec portughez în
seamnă nu numai mujică, ci și altceva...

— Un mod* de a trăi. Dar mi-e foarte 
greu să vă spun. Fado-ul este expresia 
acelui «saudade» (imposibil de tradus); sînt 
cuprinse în el atîtea lucruri: neliniște, tris
tețe, nostalgie după ceva sau cineva real 
ori doar închipuit...

— Dacă ați ști cît de mult seamănă cu 
dorul nostru... Aș vrea să vă întreb dacă 
absența oricărui gest în timpul cîntecului vine 
dintr-o absolută conștiință a inutilității lui.

— Ceea ce am de comunicat las pe seama 
glasului. Dar de fapt sînt și mult prea timidă, 
mai bine-zis veșnic înspăimîntată, ca să mă 
avînt în vreo mișcare. Cea mai mare victorie 
pe care o pot dobîndi asupra mea este aceea 
de a-mi învinge teama.

— Mai bine să nu vă punem întrebări. 
Vorbiți-ne dv. despre dv.

— Sînt un fruct al pămîntului. Sînt auten
tică. Iubesc florile și marea. Nu știu cum 
am ajuns la porțile cîntecului Prietenii 
m-au împins.

ORA DEMNITĂȚII

O femeie cu aripi de fluture crescute în 
dreptul mîinilor, altă femeie cu brațe ca 
ale unei mari păsări de noapte, amîndouă 
cu parfumuri de flori și otravă, venite parcă 
din Baudelaire, ne-au povestit despre dra
goste. Nu s-au întîlnit niciodată pe scenă. 
Dar în mintea noastră se află laolaltă... 
Cînd vom aduce vorba despre demnitatea 
iubirii, vom fi obligați să pomenim numele 
Rikăi Zara’i și al Piei Colombo. Aceste două 
femei ne-au învățat că trebuie să ne asumăm 
singure rolul de-a pleca atunci cînd trebuie, 
dar să nu uităm a lua cu noi pînă și amintirea 
ploilor din zilele urîte. Ele cunosc, fără în
doială, legile de bronz ale hotărîrilor fără 

de întoarcere.
O întrebare pentru interprete: «O în

seamnă pentru dv. cîntecultoRĂVa Zaraf : «Sin
gurul mijloc de a citi un roman în 30 de 
minute». Pia Colombo: «Marea destăinuire. 
Brutal de sinceră». *

ORA EXPLOZIEI

Un pui de panteră scăpată din cușcă și 
care doar dintr-o întîmplare n-a sărit să ne 
zgîrie pe obraz. Cîte nu se pot spune și 
despre Rita Pavone!... Dar sfatul de treabă 
al unui comentator este ca noi, cei trecuți 
de douăzeci de ani, mai bine să ne abținem. 
Cred însă că nu înainte de a recunoaște 
că puterea acestei «pel di carote» (morco- 
veață) devenită «bionda» de a ține publicul 
în mîini este uluitoare. Aproape că te 
revoltă.

ORELE POEZIEI

Amestecați toate numele de mai sus, 
puneți-le în orice ordine vreți.

Și mai adăugați unul: Jean-Claude Pascal, 
bărbatul care știe să deseneze sentimentele 
în aer cu un singur gest al mîinii stîngi. 
Cînd spunea «niciodată» și «nimic» parcă 
dădea cu ciocanul în marmură vrînd să lase 
acolo încă o victorie a lucidității de toate 
zilele împotriva sentimentalismului. Dar o 
victorie necesară.

Rita Pavone



FLACARA
VARIETĂȚI

TOALETA BĂTRÎNULUI AMIRAL
Faimosul monument londonez din Trafalgar Square, înalt de aproape 57 metri, își va 
recăpăta în curînd strălucirea. Statuia amiralului Nelson — biruitorul, pe apă, al Iul 
Napoleon — va fi curățată și lustruită, operație ce va dura trei săptămîni și al cărei 
cost se ridică la o sumă destul de amețitoare...

Doris Day a renunțat la confortul citadin in favoarea bucolicului, întruchi- 
pînd o duioasă ciobănită,bineînțeles cum nu se poate mai muzicală. Așadar, 

Doris va fi, în oarecare măsură, în elementul ei. Mult mai greu îi va fi însă 
Ursulei Andress să ne convingă că e un înger, rol pentru care nimic din ce 
știam despre ea nu părea să o predispună.

SUB SOARELE AFRICAN
în nordul Nigeriei sacii cu arahide se stivuiesc în forme arhitecturale amintind 

străvechile piramide de pe rontinentul african. m
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IHUAITIIAES
(Urmare din pag. 15)

nu s-a urcat vreodată în vîrful turnurilor de 
pe Rue Neuve pentru a scruta orizontul. 
Ele nu au avut aici decît un singur rol: acela 
de a face cunoscut tuturor că în casa aceea 
locuia un om puternic prin bogăția sa. Rue 
Neuve, aristocratica stradă din Bruxelles, 
devine centrul celui mai elegant cartier al 
burgheziei orașului.

Spre sfîrșitul secolului al XIX-lea strada 
a cunoscut ultima transformare, aceea care 
i-a dat înfățișarea pe care o păstrează și 
astăzi. Stabilindu-și propriile locuințe în 
zonele periferice ale orașului, reprezentanții 
burgheziei au transformat-o, încetul cu în 
cetul, din cartier rezidențial în centru co
mercial. Marile palate nobiliare au devenit 
proprietatea primelor societăți create prin 
unirea capitalurilor mai multor familii și 
destinate a fi sediul unui nou tip de negoț, 
care nu existase înainte: centrul pentru vîn- 
zarea produselor la preț unic. în 1901 ia 
naștere «Innovation» și, după un an, de jtlr 
împrejurul lui se răspîndesc firmele, pe 
atunci fără neon, ale altor mari magazine, 
ca SARMA, «Bon Marche» etc. în 1920 se 
inaugurează noul sediu al lui «Innovation», 
opera celui mai mare arhitect belgian din 
vremea aceea, Victor Horta, căruia repre
zentanții noii burghezii industriale îi co
mandau proiectele caselor de locuit. în 
memoriile sale, Horta precizează care au fost 
criteriile pe care le-a avut în vedere la con
struirea marelui magazin: «Planul era de o 
extraordinară simplitate — scrie el. Din afa

Parfumul Bruxelles-ului de altădată: par
cul «Muntelui artelor», un vast complex 
arhitectonic din care fac parte Palatul 
congreselor. Biblioteca Albertina, Palatul 
dinastiei. 

ră trebuia să atragă trecătorul, înăuntru, o 
dată intrat «în cursă», să-l oblige să-și con 
centreze atenția asupra mărfii expuse și să 
cumpere».

După război, strada a cunoscut ultima 
transformare urbanistică, fără să-și piardă 
caracterul comercial. Stilul lui Horta, «mo
dern» la începutul secolului, a cedat locul 
liniilor mai pure ale noii arhitecturi, cum 
de altfel s-a întîmplat în cea mai mare parte 
a centrului Bruxelles-ului. Alături de goticul 
«flamboyant», strălucitor, al minunatei 
Grande Place, de impunătoarea catedrală și 
de vestitele monumente și palate, s-au înălțat 
zgîrie-norii companiilor și asociațiilor C.E.E 

— Piața comună europeană. Bruxelles, ora
șul construit pe mlaștini, al căror nume l-a 
împrumutat (broek înseamnă în flamandă 
mlaștină și sel, locuință, deci casă pe mlaș
tină), devine capitala celei mai mari organi
zații economice a capitalismului european.

Dezvoltarea urbană a redus importanța 
străzii Neuve în economia citadină. Dar ea 
rămîne artera cea mai celebră din Bruxelles, 
chiar dacă pînă la noi nu au ajuns decît pu
ține mărturii ale trecutului, șterse secol după 
secol de ritmul accelerat al noilor interese.

Tragedia din mai 1967 a făcut ca Rue 
Neuve să se redescopere în fața locuitorilor 
Bruxelles-ului. Pe chipurile mulțimii care 
privea grămada de dărîmături era întipărit 
semnul durerii. Era suficient însă să pără
sești strada în doliu, era de ajuns să cotești 
colțul, ca să regăsești vechile culori și ima
gini. Cîteva zile mai tîrziu, numai zidurile 
înnegrite de flăcări ale marelui magazin 
păreau să-și mai amintească tragedia. Pri
virile mulțimii care umplea străzile acestui 
oraș, în care totul pare reglementat de 
secole, redeveniseră senine, reflectau din 
nou acea liniște ce nu se vrea tulburată, spre 
care tinde burghezia Bruxelles-ului — ieri 
ca și azi — în ciuda oricăror evenimente.



cadran international 
- -- .. ?

Pichete de protest la Londra^în fața lui «House of Rhodesia^împotriva crimelor 
de la Salisbury ordonate de regimul lan Smith.

după execuțiile 
de la Salisbury

Vestea execuțiilor de la Salisbury a 
produs indignare în întreaga lume. S-a 
subliniat caracterul ilegal al acestora, întru- 
cît execuțiile au fost hotărîte și înfăptuite 
de persoane care n-au fost investite cu 
acest drept, lată aprecierea Comisiei inter
naționale a juriștilor: «Guvernul din Rho
desia este un guvern ilegal, nerecunoscut 
de către comunitatea națiunilor și care, 
din punct de vedere juridic, nu are dreptul 
de a ordona execuții». în aceeași termeni 
s-a exprimat însuși ministrul britanic pen
tru problemele Commonwealth-ului,

CRONICA DE TREI SECUNDE

CRUZIMEA

O doamnă de 57 de ani din Londra 
a înaintat proces de divorț soțului ei, 
după o lungă conviețuire pașnică. Mo
tivul: cruzime mentală. Dovada: într-o 
bună zi, domnului i-a venit ideea teri
bilă să taie cu foarfecă mustățile pisi
cii familiale. Flegmaticii judecători bri
tanici au respins cererea, așa cum ar 
fi făcut de altfel orice om care are 
simțul cuvintelor. (în fond nu trebuie 
să fii judecător englez ca să știi ce în
seamnă pe această planetă o autentică 
cruzime mentală.) Totuși doamna nu 
a cedat și a cerut să i se dea explicații: 
de ce nu e cruzime mentală ceea ce 
dînsa numește așa? Cineva a căutat 
să-i sugereze necesitatea unor studii 
combinate de logică și lingvistică — 
ceea ce și pe românește se înțelege 
ce înseamnă. Altcineva, mai brutal, 
a socotit-o naivă; doamna a rămas — în 
continuare — stupefiată. Serios vor
bind, naivitatea ei mă face să visez: ce 
paradis se ascunde în infernul din 
mintea acestei englezoaice! O lume în 
care cruzimea indiscutabilă, cruzimea 
maximă s-ar reduce la tăierea mustă
ților urnui motan, ar fi o lume minunată. 
De ce n-ar fi și posibilă? Nu vreau să 
stîrnesc protestul absolut necesarelor 
societăți pentru protecția animalelor, 
dar trebuie să se admită că în fond mus
tățile unei pisici cresc mai puțin dureros 
și poate chiar mai repede decît iarba 
de la Auschwitz.

George Thomson: «Regimul rhodesian este 
ilegal și deci actele sale nu au nici un 
fundament juridic».

Elementul dominant al luărilor de poziție 
împotriva asasinărilor ordonate de Smith 
l-a constituit, de astă dată, cererea de a se 
recurge la forță pentru instituirea legali
tății la Salisbury. Condamnînd în unanimi
tate crimele săvîrșite în Rhodesia, Comisia 
O.N.U. pentru drepturile omului a cerut 
Marii Britanii și Consiliului de Securitate 
să adopte «măsuri imediate pentru a resta
bili ordinea, legalitatea, pacea și securita
tea în Rhodesia». în rezoluția adoptată de 
Comitetul special al Națiunilor Unite pen
tru decolonizare se cere Marii Britanii 
«să adopte măsuri imediate pentru a împie
dica repetarea unor asemenea crime».

UNDE SE SFÎRȘEȘTE 

RĂZBOIUL

Din cîte am citit, văzut și auzit 
despre măcelul din Vietnam, vă voi 
relata o întîmplare nu de la Khe-Sanh, 
nici de la Da-Nang, nici de la Hue, ci din 
Willingboro, adică din Statele Unite, 
statul New Jersey. Un sergent din 
faimoasele trupe de «marineri», Filip 
Sadowski, întors acasă din infernul de 
peste Ocean, se trezește într-o frumoa
să zi a anului 1968, ia o pușcă și începe 
să tragă de nebun prin casă, strigînd 
soției sale și vecinilor:

— Vietcongilor, vietcongilor, am să 
vă omor!

Și trage, și trage, pînă vine poliția, 
e dezarmat cu greu și trimis grabnic 
la spitalul de boli nervoase. Asta e 
tot. Ce se mai poate spune? Un război 
nu se sfîrșește nici între patru scînduri. 
nici prin lăsarea la vatră, nici la salutara 
masă a tratativelor. Un război se sfîr
șește întotdeauna aici, unde nu au 
acces nici diplomații, nici generalii, 
aici unde au loc tîrzii ambuscade de 
coșmaruri, acroșaje uimitoare de idei 
și explozii neașteptate de imagini, ca 
minele care sar în plină pace, sub stra
turi de crizanteme. E adevărat că de 
pe acest front «invizibil» comunicatele 
vin sub formă de diagnostice medicale, 
ceea ce nu-i niciodată convingător. 
Luptele continuă.

Radu COSAȘU 

într-un comunicat dat publicității de Miș
carea britanică împotriva apartheidului, 
organizație din care fac parte și numeroși 
deputați laburiști, se arată că cele petrecute 
la Salisbury «justifică folosirea imediată 
a forței în Rhodesia». în același sens s-au 
pronunțat numeroși reprezentanți ai țări
lor africane și alte personalități.

Este semnificativ pentru gravitatea situa
ției create faptul că uciderea patrioților 
rhodesieni a fost dezaprobată chiar la 
Salisbury de o bună parte a populației 
albe. Un înalt magistrat, John Fieldsend, 
și-a prezentat demisia, declarînd că «a 
continua să-mi exercit funcția de judecă
tor în împrejurările actuale» ar însemna o 
încălcare a legalității, o participare la omor. 
Un alt judecător, Dendy Young, a protestat, 
denunțînd public acțiunea rasiștilor; au 
protestat, de asemeni, reprezentanții cul
telor, iar pe străzile capitalei au avut loc 
demonstrații. Ziarul «Rhodesian Herald» 
a luat poziție împotriva hotărîrii Curții 
supreme (care a respins decretul regal de 
grațiere), susținînd că decretul trebuia 
respectat și că astfel s-ar fi lăsat numai 
asupra lui Smith «responsabilitatea execu
tării acestor oameni».

Punînd în aplicare o sentință dată cu 
trei ani în urmă, Smith lasă să se înțeleagă 
că el a urmărit în chip deliberat să provoace 
o ruptură ireparabilă între Salisbury și 
Londra. Prudența de pînă acum, și care 
era menită să ducă la cîștigarea de timp, 
a fost abandonată. Aceasta înseamnă că 
șeful guvernului de la Salisbury consideră 
că a cîștigat timp suficient care să-i permită 
a nu mai lua în considerare în nici un fel 
voința Londrei. De aceea a pășit pe calea 
«gesturilor energice».

Dar chiar acest pas care, în intenția lui 
Smith are menirea de a-l emancipa total 
și definitiv față de Londra, ar putea să 
marcheze pentru guvernul rasist rhodesian 
începutul sfîrșitului. Guvernul britanic, care 
a șovăit ani de zile dînd astfel lui Smith 
posibilitatea să se consolideze, ar putea fi 
în perioada următoare constrîns de împre
jurări de țările Commonwealth-ului, de 
opinia publică mondială să treacă, în sfîrșit, 
la măsuri concrete și eficiente pentru li
chidarea regimului rasist rhodesian, încă 
o dată compromis în ochii întregii lumi.

Ion D. GOIA

marginalii
Este de-a dreptul straniu să-l auzi pe 

unul dintre pretendenții republicani la 
președinția Statelor Unite, fostul vicepre
ședinte Richard Nixon, cunoscut pentru 
preconizarea intensificării escaladării ame
ricane în Vietnam, declarînd: «Dacă mă 
alegeți mă angajez să pun capăt războiului 
și să aduc pacea». Este încă și mai straniu 
să-l observi generalizînd: «Nu trebuie să 
mai ajungem în situația de a purta războiul 
în locul altora (regimul de la Saigon — n.n.), 
așa cum facem astăzi în Vietnam».

Dacă Nixon vorbește așa înseamnă că 
există șanse pentru cîștigarea fotoliului 
prezidențial de pe platforma păcii în Viet
nam, că opinia publică americană este gata 
să-și dea votul aceluia care promite că va 
«aduce băieții acasă», după precedentul 
lui Eisenhower, care a cîș^gat alegerile 
în 1952 angajîndu-se să pună capăt războiu
lui din Coreea.

Adversarii săi, cunoscînd însă că Nixon 
nu-i Eisenhower, îl atacă în punctul cel 
mai vulnerabil. «Ce plan concret propu
neți în acest scop?» — îl întreabă actualul 
vicepreședinte Humphrey. Așa după cum 
este evident că Nixon nu are nimic concret 
de oferit, deocamdată (prea bruscă a fost 
schimbarea), la fel de limpede este că nici 
Humphrey nu se află realmente în căutarea 
unui plan concret, ci vrea doar să-l înfunde 
pe Nixon. Dacă ar fi vrut, administrația 
actuală nu numai că l-ar fi găsit dar l-ar fi 
și pus în aplicare pînă acum, jocul electoral 
însă poate să aibă repercusiuni și mai adinei: 
publicul, singurul preocupat să scape de 
o asemenea povară, și tragică, și rușinoasă, 
poate trage concluzia că nici una, nici alta 
dintre cele două tabere care-l supralicitează 
nu se gîndesc la altceva decît la fotoliul 
prezidențial.

*
Anglia a cîștigat anul trecut de pe urma 

turiștilor americani 52 800 000 lire sterline. 
Ca urmare a impozitelor care vor fi aplicate 
de guvernul Statelor Unite asupra sumelor 
scoase de turiști peste hotare se așteaptă 
la Londra o scădere de 75 la sută a venitu
rilor. Președintele asociației britanice de 
turism, lordul Geddes, a plecat în grabă 
la Washington pentru a pleda în favoarea 
exceptării Angliei de la aceste restricții, 
în timp însă ce discuțiile anglo-americane 
continuă, alte asociații de turism vest- 

europene, mai practice, s-au gîndit să profite 
de intervalul care se creează pînă ce legile 
respective vor trece prin Congresul Sta
telor Unite. Ele fac acum apel la turiștii 
americani să viziteze Europa occidentală 
în afara sezonului, în perioada cînd prețu
rile sînt mai reduse și impozitele nu au 
intrat în vigoare.

Rezultatul ? S-a constatat un volum record 
de turiști americani în perioada ianuarie- 
februarie, dublul cifrelor înregistrate în 
aceeași perioadă în anul trecut. Pînă la 
urmă, măsurile de economii valutare în 
domeniul turismului ar putea să aibă drept 
rezultat, în 1968, nu o îmbunătățire a 
balanței de plăți, ci doar o simplă deplasare 
atît a cheltuielilor cît și a concediilor.

*
Producătorii de brînză din Olanda sînt 

foarte supărați. Ei constată că piața vest- 
europeană devine tot mai îngustă pentru 
produsele lor, deși după cum arată sta
tisticile consumul de brînză olandeză a 
crescut considerabil. Care-i explicația? Con
curența «brînzei olandeze», produsă în 
Norvegia, Finlanda și Islanda, care este 
vîndută la prețuri derizorii. Olandezii sînt 
hotărîți să ridice răspicat problema în 
toate organismele vest-europene. N-ar fi 
exclus ca în viitorul Consiliu atlantic să fie 
luat în discuție un referat cu tema «Frate- 
frate, dar brînza-i pe bani». Mai ales cea 
autentic olandeză.

Nicolae URECHE

un raport 
și niște blindate...
Polițiștilor din Los Angeles le-a fost 

prezentat mai zilele trecute un nou ve
hicul — «M-8» — cu care vor fi înzestrați. 
Consemnînd faptul și relatînd «calitățile» 
lui «M-8» (car blindat de 20 tone, cu o 
capacitate de 20 locuri, dotat cu o mitra
lieră, lansatoare de gaze lacrimogene și 
fumigene, sirenă deosebit de violentă etc., 
etc.), presa americană a relevat totodată 
și destinația precisă a acestei realizări «dc 

ultimă oră» în tehnica polițienească. Nou 
vehicul blindat, căruia, cum se anunță 
i se vor alătura pistoale speciale care, de 
la distanță, vor putea «injecta tranchili
zante», precum și alte arme «speciale» — 
urmează să intre în dotarea polițiilor dir 
Los Angeles, Chicago, Detroit, Newark 
Philadelphia, Boston în vederea «verii fier
binți» 1968. Căci, potrivit concluziilor Co 
misiei create la 29 iulie anul trecut pentrt 
analizarea cauzelor revoltei negrilor din 
tr-o serie de orașe ale S.U.A. — concluzi 
date publicității în chiar zilele cînd preș; 
americană publica imaginile lui «M-8» — 
extrema gravitate a problemei rasiale dir 
S.U.A. face mai mult decît probabilă o re 
petare a violentelor incidente din van 
anului 1967. Și aceasta pentru că — sub 
liniază raportul — «inițiativele în vederea 
ameliorării soartei negrilor au fost limi 
tate și sporadice. Ele n-au redus tensiune;
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«De cîteva luni studenții italieni se află în agitație în toate centrele universitare 
ale peninsulei — transmite corespondentul nostru din Italia, Gianfranco BIANCHI. 
Mișcarea de protest împotriva stării de lucruri din universități (lipsa de aule, 
sistemul de învățămînt care nu ajută la găsirea unui post după absolvirea facul
tăților, dominația unui grup restrîns de profesori etc.) începută în decembrie 
la Torino s-a extins în toate principalele universități din Milano, Veneția, Padua, 
Bologna, Florența, Pisa, Roma, Napoli, Catania, Palermo. Mișcarea a cunoscut 
momente de puternic dramatism, îndeosebi la Roma, unde rectorul a chemat 
poliția pentru a scoate din facultăți pe studenții care le ocupaseră». Fotografia 
înfățișează o adunare a studenților din Roma pe treptele de la Trinita dei Monti.

EXTERNE
NOI ACȚIUNI ANTIRĂZBOINICE

de Silviu BRUCAN

□ clădire, îd inima orașului cana- 
iian Vancouver. Pe zidurile ei, o 
irmă: «Committee to Aid Ameri- 
:an War Objected». Aici, tinerii 
imericani care — asemeni lui Dale 
Heyman (fotografia din dreapta) 
— au părăsit Statele Unite pentru 
t nu fi părtași la războiul criminal 
lin Vietnam găsesc sprijinul tine- 
•ilor canadieni^studenți ai Acade- 
niei de arte, care au înființat acest 
:omitet. în orașul Vancouver se 
iflă în prezent 500 de tineri ameri- 
:ani, din cei 4 000 care au plecat în 
Zanada. Restul sînt stabiliți în 
>rașele Toronto, Montreal etc. A- 
:estei forme de desolidarizare a 
ineretului american de agresiu
nea S.U.A. împotriva poporului 
'ietnamez i se adaugă dezertările. 
Strivit ziarului «International He
ald Tribune», peste 100 de militari 
imericani care au dezertat se află 
n Franța, 25 în Suedia etc. «Este o 
rimă a păstra tăcerea» — scrie 
ntr-un apel adresat recent poporu- 
ui american de patru tineri ameri- 
ani refugiați în Suedia. «în numele 
ibertății, dreptății și democrației 
- se spune mai departe în același 
pel — țara noastră încearcă să-și 
mpună voința unei țări mici... 
icest război lovește și în propria 
oastră țară, și în poziția ei în fa
milia națiunilor... Vă adresăm ape- 
il de a face tot ce vă stă în putință 
entru a opri acest război, a pune 
apăt asasinatelor, incendiilor și 
ăspîndirii otrăvurilor».

e o manieră sensibilă, lată, de pildă, un 
spect făcut cunoscut de chiar Oficiul de 
tatistică din Washington: șomajul în rîndul 
egrilor este de 7 la sută, în timp ce în 
îndul albilor este de 3,9 la sută; iar veni- 
jrile familiilor celor de culoare sînt cu 
9 la sută mai reduse decît cele ale albilor. 
>iscriminarea rasială domnește și în ar- 
iată și chiar în rîndul trupelor din 
ietnamul de sud — acolo unde moartea 
u face discriminare. Un caporal de cu- 
>are, care a dezertat spre sfîrșitul anului 
recut, refugiindu-se la Stockholm, Michael 
>avid Haire, originar din Carolina de Sud? 
declarat: «Există o discriminare împo- 

riva negrilor în armata americană. Ea nu 
rovine de la cutare sau cutare ofițer, ci, 
e regulă, negrii sînt tratați ca ființe infe- 
ioare...»
De curînd, într-un discurs rostit la New- 

rk, senatorul Eugene McCharty, acuzînd
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actuala administrație că desfășoară un răz
boi ruinător în Vietnam în timp ce prin
cipalele probleme ale S.U.A. se află în 
interiorul țării, sublinia: «Astăzi, datoria 
noastră este de a decoloniza America în 
spirit și fapt. Un secol după emanciparea 
prin lege a sclavilor, noi trăim într-un soi 
de societate colonială, în care 20 de mi
lioane de negri sînt menținuți într-un 
ghetou cultural și economic...» Rostite 
sau nu cu scopuri electorale, cuvintele 
senatorului de Minnesota (principal ad
versar al președintelui Johnson la învesti
tura partidului democrat pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie) pun într-o 
tragică lumină situația negrilor în America 
anului 1968. O situație pe care, pe bună 
dreptate, raportul comisiei sus-amintite 
o caracterizează drept explozivă.

I. CIOARĂ

Intr-o serie de țâri occidentale — în 
S.U.A., R.F.G., Franța, Italia, Belgia, Spania 
ș.a. — presa înregistrează în ultima vreme 
mișcări studențești a căror forță și durată 
se impun atenției ca un fenomen politic 
semnificativ.

Marile universități americane — Califor
nia, Wisconsin, Michigan, Harvard, Colum
bia — au devenit teatrul celor mai dinamice 
proteste împotriva războiului din Vietnam. 
Aici au loc faimoasele teach-in, discuții 
care țin pînă tîrziu noaptea cu privire la 
problemele războiului, ale drepturilor civile 
și ale destinului Americii în lume, arderea 
în colectiv a ordinelor de chemare pentru 
Vietnam, demonstrații pentru încetarea răz
boiului, pentru negocieri. In cartea sa recent 
apărută, senatorul Robert Kennedy consacră 
un capitol desfășurat procesului de radica
lizare a tineretului american și stabilește 
drept cauze: brutalitatea și oroarea războiu
lui din Vietnam o data cu refuzul de a fi 
folosit drept carne de tun, ostilitatea față de 
mobilul profitului și de idealul de «a face 
bani», contradicția dintre declarații oficiale 
și realitate, cheltuirea a miliarde de dolari 
pentru armamente și expediții la mii de 
mile distanță în timp ceaacasă sărăcia și igno
ranța continuă», conștiința că ei, tinerii, 
«sînt departe de deciziile politice» privind 
destinele țării. în contextul societății ame
ricane, universitățile joacă un rol social- 
politic de prim ordin. «La sfîrșitul deceniu
lui al șaptelea — avertizează istoricul Schle
singer — vom avea 500 000 profesori și 
7 milioane de studenți. Această masă bine 
informată, coerentă și activă, va forma un 
grup electoral foarte puternic, informat și 
activ».

La Roma, Torino, Padua, Trieste, studenții 
italieni au desfășurat puternice demonstra
ții împotriva agresiunii americane în Vietnam, 
purtînd pancarte și steaguri ale F.N.L. De
monstrațiile s-au împletit cu o viguroasă 
acțiune revendicativă pentru democratiza
rea învățâmîntului superior. Studenții au ocu
pat timp de trei săptămîni clădirea Univer
sității din Roma și, la 1 martie, cînd poliția 
a luat cu asalt clădirea, riposta studenților 
s-a transformat într-o rebeliune violentă. 150 
polițiști și 47 studenți au fost răniți, mașini 
ale poliției și vehicule ale pompierilor au 
fost incendiate și distruse. Devastările s-au 
prelungit toată noaptea în cartierul comer
cial, soldîndu-se cu numeroase vitrine sparte, 
automobile răsturnate și incendii. Ziarele 
italiene subliniază că asemenea ciocniri vio
lente n-au mai avut loc la Roma de douăzeci 
de ani. Intr-o anchetă publicată in «L'Espresso» 
se arată că «în școala italiană s-a produs 
o trezire a conștiinței, în același timp melan
colică și agresivă, în fața defectelor, contra
dicțiilor, nedreptăților sistemului nostru» și 
se citează următoarea părere a profesorului 
Norberto Bobbio: «Anul trecut am ținut un 
seminar despre conceptul de ideologie poli
tică. Eram uimiți: nu exista nici un student 
care să nu aibă idei, aproape o structură 
mintală de tip marxist». Publicația italiană 
arată că temele fundamentale în discuțiile 
studenților sînt: critica societății capitaliste, 
sclavia societății consumului, manipularea 
grupurilor sociale de către puterea econo
mică, de către monopoluri și tot ceea ce 
conduce la «omul cu o singură dimensiune».

Și în Republica Federală a Germaniei ma
nifestațiile vehemente ale studențimii împo
triva războiului din Vietnam se îmbină cu 
critica politicii externe imobiliste și cu re
vendicări pentru democratizarea învățămîn- 
tului superior. Așa cum s-a arătat în presă, 
la Universitatea din Frankfurt mai multe 
sute de studenți au întrerupt violent cursul 
profesorului Carlo Schmid, cunoscut teore
tician politic care este și ministru socialist 
în guvernul federal: «Și Vietnamul?»... i se 
striga din toate părțile... «Și legile excep
ționale?» (Este vorba de codul de legi re
presive în curs de adoptare în parlamentul 
de la Bonn.) Vacarmul a atins un asemenea 
grad încît poliția, pătrunsă în universitate, 
a trebuit sâ-i scoată afara, trăgîndu-i de 
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picioare, pe studenții care se culcaseră pe 
jos. La Universitatea din Hamburg, studenții 
ocupă în mod sistematic amfiteatrele pentru 
a protesta; în universitățile din Munchen, 
Mannheim, Tubingen, Heidelberg și Mar
burg, studenții au adoptat «vocabularul re
voltei» împrumutat de la studenții americani 
din California și care — așa cum scria 
«Le Nouvel Observateur» — «ilustrează in
dispoziția profundă care domnește în pre
zent în cercurile studențimii vest-germane». 
Ziarele au relatat de asemeni despre amploa
rea cu totul neobișnuită pe care o au în 
ultima vreme demonstrațiile studenților din 
Berlinul occidental. Recent ei au încercat să 
ia cu asalt Palatul justiției unde era judecat 
studentul Fritz Teufel și, fiind întrebați de 
ziariști asupra scopului lor, au răspuns: 
«Este vorba ca prin manifestațiile noastre 
să ridiculizăm autoritățile actuale. în orice 
caz, societatea occidentală este în putrefac
ție; pentru a o doborî trebuie să ne aliem cu 
asupriții din cea de-a treia lume și în inte
riorul societății noastre cu toți cei care nu 
profită în nici un fel de pe urma binefacerilor 
societății consumului». Toate acestea deter
mină ziarul «Die Zeit» să constate că «dezi
deratul pentru o reformă universitară s-a 
transformat într-o chemare la luptă pentru 
transformarea societății».

în ce privește Spania, acțiunile studențești 
se țin lanț și marchează o înstrăinare totală 
intre studenți și regim. Universitatea din 
Madrid a fost multă vreme închisă și după 
aceea poliția s-a instalat pe termen lung 
în clădirea ei, fiind gata oricînd, la cererea 
rectorului sau decanilor, să evacueze cu 
forța o sală de conferință sau aulă. La moti
vele de ordin general ale mișcărilor studen
țești se adaugă, în Spania, protestul împo
triva obligației studenților de a participa la 
învățămîntul religios, împotriva restrîngeri- 
lor libertăților intelectuale prin noul Cod 
penal din 1967 și, în mod deosebit, împotriva 
restricției de a forma sindicate studențești 
independente de autoritățile f ranch iste.

în America Latină — constată «Frankfurter 
Rundschau» — ocuparea universităților, de
monstrațiile și ciocnirile cu poliția fac parte 
din evenimentele politice cotidiene. în ultima 
vreme au luat proporții protestele împotriva 
războiului din Vietnam; în numeroase cetăți 
universitare latino-americane studenții dau 
sălilor de conferințe numele lui Ernesto Gue
vara, care a devenit simbolul eroic al luptei 
pentru libertate.

Analizînd cauzele mai adînci ale mișcări
lor studențești din țările vest-europene ca 
fenomen social-politic, Raymond Cartier ajun
ge la concluzia că ele au la bază conflictul 
dintre presiunea masei largi a tineretului 
care vrea să pătrundă în universități și 
cadrul îngust al învățâmîntului superior con
struit pentru o minoritate, o elită a societății.

Alfred Grosser constată în «Le Monde» 
că pe de o parte tinerii din zilele noastre se 
maturizează mai repede și iau contact mai 
devreme cu realitățile lumii, în special prin 
intermediul televiziunii, iar pe de altă parte, 
prelungirea școlarității pentru mulți dintre 
cei care intră acum în universități îndepăr
tează momentul în care aceștia ajung să-și 
exercite responsabilitatea socială. Aceasta 
explică revendicarea frecventă a studenților 
de a participa sub o formă sau alta la adopta
rea deciziilor care-i privesc. «în Germania 
federalâ/in Italia și în Franța — scrie Grosser 
— extremiștii mișcării studențești vor să 
schimbe întreaga societate înainte de a schim
ba universitatea». Trebuie adăugat că, de
seori, alături de studenți se găsesc numeroși 
profesori.

Desigur, atîta timp cît mișcările studen
țești se dezvoltă independent și izolat de 
lupta socială de masă, ele au un caracter 
vremelnic și o eficacitate limitată. Ecoul lor 
și valoarea lor simbolică sînt însă extrem 
de importante atît pentru prezent cît și 
pentru viitorul apropiat, ținînd seama că 
din rîndurile lor se vor ridica curînd condu
cătorii politici, sociali, economici ai țârilor 
respective.
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