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Micul comentar

ARMONIA ATLANTICA 
Șl .OMUL DE LA VOLAN-

* de Fiorlca ȘELMARU

Invariabil, tn ajunul reuniunilor 
la nivel ministerial ale blocului 
NATO, tn presa occidentala se tac 
auzite glasuri care contestă că apro

piata tnttlnire ar putea deveni teatrul 
unor ciocniri de interese tntre aliati, 
lăstnd să se înțeleagă că tn fond ar
monia domnește tn sinul coaliției. Se 
fac auzite și altele care cheamă la 
unitate, dar fiecare de pe pozițiile tării 
respective. De astă dată, Inttlnirea va 
avea loc, peste ctteva zile, la Paris. 
Preludiile au tnceput încă de vreo 
două săptămtni. „SUddeutsche Zeitung" 
(Milnclien) de pildă publică, sub titlul 
„NATO nu are probleme importante", 
un articol care, citit cu atenție, de
monstrează exact contrariul: enumera
rea rapidă tn care ziarul amintește 
chestiunile ce vor veni tntr-un fel sau 
altul tn discuție nu pare a prevesti o 
sesiune lipsită de furtuni. Este vorba 
tn această enumerare despre eventua
litatea menținerii încă tn funcția de 
comandant suprem al forțelor NATO 
in Europa a generalului Norstad — 
ceea ce implică luări de atitudine cu 
privire Ia planul care-i poartă numele. 
Este vorba despre revendicările de 
ordin financiar ale S.U.A., nemulțu
mite de disproporția dintre cheltuielile 
lor militare și acelea ale partenerilor 
lor europeni. Este vorba — la modul 
aluziv, e drept — șl despre rivalitățile 
tn domeniul comenzilor de armament. 
Poate faptul că articolul a fost scris 
șl publicat tn momentul tn care criza 
declanșată de „afacerea Der Spiegel" 
era tn plină fierbere, să fie pricina 
neobișnuitei abțineri a ziarului mttn- 
chenez de la aprecieri proprii și a 
titlului său euforizant.

Semnificativ e tnsă turul de orizont 
pe care, mai recent, decanul comen
tatorilor politici americani, Walter 
Lippmann, l-a făcut la Asociația presei 
anglo-americane din Paris, tn fața 
membrilor Asociației presei diplomatice 
și a Asociației presei străine. Lippmann 
sosise la Paris pentru a participa Ia 
sărbătorirea a 75 do ani de la apariția 
ediției europene a lui „New York 
Herald Tribune". Prilejul era binevenit 
Si pentru a afirma „solidaritatea occi- 
entală", și pentru a formula niște 

condiții necesare pentru menținerea ei. 
Necesare — tn concepția unor cercuri de 
mare răspundere din S.U.A. De bună 
seamă, un gazetar care ia cuvtntul tn 
fața altor gazetari exprimă tn prin
cipiu propriile sale păreri. Dar tonul, 
unele formulări ale lui Lippmann au 
creat impresia că cele spuse de el re
prezintă mai mult dectt o opinie per
sonală. După ce a declarat că „intere
sele vitale ale Europei stnt interesele 
vitale ale Aniericil", Lippmann a abor
dat principalele puncte nevralgice ale 
relațiilor dintre S.U.A. și aliațil lor 
europeni. A încercat să răspundă ne
mulțumirii acestora de a nu fi fost 
consultați atunci etnd Washingtonul a 
luat tmpotriva Cubei măsurile care au 
declanșat criza din zona Caraibilor, 
susțintnd că era singura cale de urmat. 
A găsit mijlocul de a aminti — repetat 
— aliaților europeni de dolarii investiți 
de S.U.A. In forțele NATO de pe vechiul 
continent. S-a referit, în fine, la pro
blemele strategiei NATO, relutnd tezele 
cunoscute ale discursului rostit astă- 
vară de ministrul de Război McNamara, 
la universitatea Michigan, adică atactnd 
pozițiile acelor aliați — Anglia, Franța 
— care aspiră la o forță nucleară 
„independentă". „...Europa, a spus el, 
referindu-se la aspectul financiar al 
problemei, nu poate crea o forță nu
cleară satisfăcătoare și In același timp 
o forță convențională satisfăcătoare; 
noi considerăm esențial, ca o chestiune 
practică, să existe, pentru moment, o 
diviziune a muncii". O diviziune a 
muncii, firește, menită să păstreze tn 
miinlle S.U.A. atu-ul nuclear care-1 
conferă un loc deosebit tn alianțele 
lor militare. „A dirija forța nucleară 
a lumii occidentale — declara Lipp
mann — este la tel cu a> conduce un 
vehicul pe un drum de munte înfrico
șător de accidentat. Numai un singur 
om poate sta la volan.,.“ (In această 
ordine de idei, merită să fie amintit 
faptul că „planul Norstad" prevede nu 
numai înarmarea Bundeswehrulul, ceea 
ce i-a asigurat antipatia opiniei pu
blice internaționale, dar șl „integrarea", 
sub control american, a forței de șoc 
nucleare engleze și franceze, ceea ce 
explică noua vogă de care pare a se 
bucura la Washington.) ■

In ajunul unei sesiuni atlantice „fără 
probleme» contradicțiile dintre aliați 
slnt mai virulente ca orietnd.
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y FLĂCĂRII

în cinstea celui de-al XII-lca Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, care și-a tnceput lucrările 
la 4 decembrie la Praga, tn uzinele, fabricile și coopera
tivele agricole unice din R.S. Cehoslovacă, s-a desfă
șurat întrecerea pentru titlul de colectiv „Congresul al 
XII-lea al P.C.C. . în fotografie: o brigadă de lamlno- 
riști de la uzina siderurgică din Kralno Dvur, 
aflată tn Întrecere pentru cucerirea acestui titlu.

Locuitorii orășelului tunisian Gabes au fost victi
mele unei calamități naturale provocate de inun
dațiile care s-au produs recent tn această localitate.

Aspect de la plecarea din portul Leningrad a membrilor celei de-a 
8-a expediții antarctice sovietice, pe bordul motonavei „Estonia".

Compromit Tn afacerea .Dor Spiagal* (U- 
atlnda), ministrul de Rdibol vest-perman 
Franz-josef Strouit a declarat cd renunți 
si participe la noul guvern de la ionn.

STRAUSS: „Cum să nu devii superstițioșii...* 
Desen de Eugen TARU

La Palatul Națiunilor din Geneva și-a reluat lucrările Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare. In fotografie: aspect din timpul unei ședințe.

In urma unei rezoluții prezentate de cele șase țări membre nepermanente (prin
tre care și R.P. Romtnă), Consiliul de Securitate a recomandat alegerea lui 
U Thant ca secretar general a! O.N.U. Prin votul unanim al Adunării Generale, 
diplomatul birman, care a avut ptnă tn prezent funcția de secretar general provizoriu, 
a fost ales secretar general al O.N.U. pe perioada ptnă la 8 noiembrie 1966. In tele
grama de felicitare trimisă Iul U Thant de președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Ion Gheorghe Maurer, se spune intre altele: „Apreciind eforturile depuse 
de dv. pentru rezolvarea unor probleme Internaționale importante, tmi exprim 
convingerea că și pe viitor veți aduce întreaga dv. contribuție la cauza menținerii 
și Întăririi păcii tn lume". In fotografie: U Thant mulțumind Adunării, după votare.



Vopsitorla automata este una din cele mai moderne secuii ale uzinei de 
mașini agricole „Semănătoarea". Colectivul acestei secții a realizat ptnă tn

Mecanizarea principalelor operațiuni miniere preocupa 
nu numai trusturile de extracte, dar șl pe studenții 
care se pregătesc să devină ingineri. Iată-1 intr-unui din 
laboratoarele Institutului de mine din Petroșeni, stu
diind agregatele moderne care funcționează tn subteran.

în cartierul Țlglina din Galati au fost construite și 
date tn folosință, ptnă tn prezent, peste i.500 de 
apartamente. în același timp a fost construit și ame
najat un complex comercial șl de deservire, ale cărui 
unltătl au o suprafață de 660 m p. In fotografie: 
lucrări de finisare tntr-o parte a complexului comercial.

Deși pavilionul de mostre s-a tnchls pentru 
public, tn moderna construcție din Piața Sctn- 
teil continuă o activitate intensă. Zilele 
acestea la pavilion au început contractările 
Intre organizațiile comerciale și întreprin
derile producătoare din sectorul țesături.

La Baia Mare s-a deschis expoziția agricolă a regiunii Maramureș. Standurile cu produse 
din cele peste 100 de unltătl agricole socialiste fruntașe stnt expuse tn 5 pavilioane spa- 
țirase. Aici pot fi văzute aproape 500 de mostre de grtu, porumb, cartofi, floarea-soa- 
relui, fructe, legume etc. din solurile care au dat cele mai mari producții in acest an.

Teatrul Național „I.L. Caragiale" a început repetițiile noii piese a dramaturgului Aurel 
Baranga: „Adam și Eva“. Regla spectacolului aparține artistului poporului Sică Alexan- 
drescu. în fotografia noastră: autorul, regizorul și viitorii Interpretl la lectura piesei.



IAȘI
’ RECONSTRUCȚIE

O DISCUȚIE ÎN JURUL „MESEI ROTUNDE" 
ORGANIZATA OE REDACȚIILE REVISTEI „FLACĂRA" 

Șl ZIARULUI „FLACĂRA IAȘULUI"

SI ESTETICĂ
9*Au participat:

Ing. Vladimir BOGHIAN, conferențiar la 
Institutul politehnic din Iași.

V. dORNEANU, activist al comisiei econo
mice a Comitetului regional P.M.R. Iași.

Ing. Nicolae DRĂGHIN, inglner-șef adjunct 
la Trustul regional de construcții Iași.

Arh. Vasile FALIBOGA, director tehnic 
la D.S.A.P.C. (Direcția sistematizării arhitec
turii și proiectelor de construcții).

Ing. Virgil FOCȘA, conferențiar la Institu
tul politehnic din Iași.

Ing. Solomon LAZĂR, director tehnic la 
D.S.A.P.C.

Arh. Felix SCHOR, profesor de istoria ar
hitecturii la Institutul politehnic din Iași.

Ing. Anton ȘESAN, profesor universitar, 
șeful catedrei de statica și construcții la Insti
tutul politehnic din Iași.

Ing. Alexandru VEISA, șeful serviciului de 
sistematizare a orașului Iași*).

*) N-au participat reprezentanții Comitetului 
executiv al Sfatului popular al orașului Iași 
(tov. vicepreședinte Ștefănescu), cu toate invi
tațiile stăruitoare și repetate făcute de cele 
două redacții. Păcat. Ar fi fost bine să cunoaș
tem părerea Comitetului executiv In proble
mele ridicate, și poate că ar fi fost de folos 
Comitetului executiv Însuși...

ai mult poate decît pentru multe alte orașe ale țării — 
dată fiind starea de ruină în care regimul burghezo- 
moșiefeSt a ținut lașul și la care s-au adăugat distrugerile 
provocate de războiul hitlerist — reconstrucția socia
listă a însemnat pentru bătrîna capitală a Moldovei o 
totală reîntinerire. Vechi cartiere au fost reînălțate din

temelii (Păcurari, Socola, 23 August, Piața Unirii ș.a.), altele 
au apărut pe locuri înainte virane (Splaiul Bahluiului, Tudor 
Vladimirescu ș.a.).

Construcțiile continuă în ritm susținut. Iar aspectul lor 
estetic și problemele urbanisticii stînd în centrul atenției, atît 
a proiectanților și constructorilor cît și a populației ieșene, 
ne-am propus să le supunem discuției specialiștilor. Și iată-ne 
în jurul „mesei rotunde" organizate de revista noastră împreună 
cu ziarul „Flacăra lașului".

Desigur că paginile noastre nu ne permit să redăm în 
întregime discuțiile purtate. Din numeroasele probleme asupra 
cărora participanții la discuții și-au expus punctul de vedere 
am selectat pentru cititorii noștri cele ce urmează.

Ing. Al. VEISA: în lași s-a 
construit mult — și adesea bine. 
Cu toate acestea — fără a avea 
cîtuși de puțin intenții criticiste— 
dacă vorbim despre estetica în 
reconstrucția lașului, mă simt 
tentat să încep prin a critica 
aspectul unora dintre construcțiile 
înălțate în urmă cu cîțiva ani. 
Mă refer în primul rînd la 
cartierul Păcurari: s-a înfăp
tuit o aliniere prea rigidă de 
blocuri cu fațade încărcate din 
punct de vedere decorativ, con
strucții care nu au vădit o 
preocupare serioasă pentru buna 
folosire a terenului și la reali
zarea cărora s-au făcut cheltuieli' 
prea mari, mai ales pentru miș
cările de pămînt, fără a se a- 
junge la rezultate care să justi
fice eforturile. S-a cheltuit mult 
pentru amenajări exterioare, mai 
ales pentru terase artificiale, care 
sînt frumoase, desigur, dar au 
ridicat prețul de cost pe aparta
ment.

Criticați fiind, ne-am dat sea
ma de greșelile făcute, dar, în- 
cercînd să le remediem, am căzut 
în extrema cealaltă. Și dacă în 
Păcurari s-au construit blocuri

Linia modernă — iată ce carac
terizează noua clădire a Uniunii 
artiștilor plastici (strada Armeană).



în care domină prea mult monu
mentalul, imobilele de pe stra
da Vasile Alecsandri, „plom
bele" de pe Cuza Vodă, Lăpuș- 
neanu ș.a. sînt sărace ca aspect 
exterior. Considerîndu-se că re
ducerea prețului de cost este o 
sarcină numai a proiectanților nu 
și a constructorilor, s-a ajuns la 
soluția proiectării și construirii 
unor blocuri ce nu contribuie la 
înfrumusețarea orașului. Trebuie 
să constatăm însă, cu satisfacție, 
că și această fază a fost depășită. 
Construcțiile din ultimii doi ani 
sînt moderne, frumoase, asigură 
confortul locatarilor și s-au re
alizat la un preț de cost mult mai 
redus de cît cele din Păcurari. A- 
ceasta e o garanție că mergem pe 
un drum bun.

Ing. S. LAZĂBt Dacă discuția 
a început cu blocurile din Păcu
rari, țin să mărturisesc că mie 
personal nu-mi displac — deși sînt 
de acord cu afirmația că în stilul 
arhitectonic adoptat există o oa
recare rigiditate, că acest stil 
este mai potrivit pentru edificii 
publice decît pentru construcțiile 
de locuințe. Nici în ce privește 
folosirea terenului nu sînt întru 
totul de acord cu antevorbito
rul, deoarece indicii de densitate 
la hectar a spațiului construit 
corespund normelor îndeobște a- 
doptate. Trebuie însă intr-adevăr 

să recunoaștem că în Păcurari s-a 
cheltuit prea mult. Și aceasta da
torită faptului că pe atunci nu 
exista nici o preocupare pentru 
obținerea unui preț de cost mai 
scăzut. S-a făcut risipă. Astfel, 
podurile imobilelor au fost pre
văzute cu elemente de beton ar
mat — lucru scump și de care 
constructorii se puteau lipsi ușor, 
fără a dăuna cu ceva solidității 
construcțiilor. De asemenea, ri
sipă se vădește prin prea multele 
spații clădite în raport cu supra
fața totală a' spațiilor locative 
(holuri multe și mari, scări etc.).

în ce privește terasele, eu cred 
că realizarea lor a fost impusă 
de configurația terenului; fără de
plasările de pămînt care au avut 
drept rezultat aceste terase nu 
știu 'cum s-ar fi putut construi. 
Iar realizarea lor a făcut să re
zulte un ansamblu ce oferă un 
aspect estetic plăcut.

(Hota redacției: după părerea noastră 
cît și cea a specialiștilor pe care i-am 
mai consultat rezultă concluzia că punc
tul de vedere exprimat de tov. ing. S. 
Lazăr este just: terenul accidentat din 
Păcurari a impus drept cea mai rațio
nală soluție construirea acestor terase.) 

Blocurile din strada V. Alec
sandri și casele mici din Copou 
ilustrează însă — așa cum a ară
tat și colegul meu — o neînțele
gere a căilor menite a duce la 
reducerea prețului de cost. As
pectul exterior al clădirilor, nu

mărul redus de etaje, dar mai 
ales spațiile prea mici din inte
rior și cvasi-inexistența depen
dințelor — iată ce avem a critica 
în aceste cazuri. Și critica aceasta 
ne-a fost făcută atît de oamenii 
muncii, cît și de organele de par
tid și de stat în cadrul analizelor 
la diferite etape ale muncii noas
tre. Astfel am putut înțelege cu 
ce am greșit și într-un caz, și în 
celălalt. Și ceea ce a spus în în
cheiere tov. Veisa e just: con
strucțiile acestea aparțin unei 
faze depășite astăzi. Iar cu noile 
ansambluri din Piața Unirii, de 
pe malul Bahluiului și altele ne 
putem într-adevăr mîndri.

Prof. ing. A. ȘESAN: Asta e 
adevărat. Sînt însă de spus unele 
lucruri și sub aspectul urbanis
tic. Iată, de pildă, cartierul 
Codrescu. Desigur că noile con
strucții de aici asigură pentru 
numeroși oameni ai muncii lo
cuințe civilizate. Dar blocurile 
sînt înghesuite, se pierd în masa 
unor clădiri vechi și urîte. în 
acest cartier s-au investit multe 
mijloace bănești și multe efor
turi, dar cetățeanul care trece pe 
23 August nu vede nimic.

Ing. N. D BĂ GHIN: într-ade
văr, în timp ce alte cartiere fac 
o impresie bună, cartierul Co
drescu apare înghesuit.

V. DOBNEANU: Asta e ade

vărat. Dar lucrurile nu vor ră- 
mîne așa, deoarece perspectiva 
asupra cartierului va fi deschisă 
prin înfăptuirea degajărilor pre
văzute în plan: demolarea imo
bilelor ruinate, insalubre—și alte 
amenajări prevăzute în planul de 
sistematizare — vor permite să 
se vadă că aci s-a realizat un 
lucru bun. însă în ce privește 
clădirile de pe V. Alecsandri și 
altele de care s-a amintit, acestea 
vor rămîne așa cum sînt: nici o 
schimbare ce s-ar înfăptui în jur 
nu le-ar putea face mai puțin 
urîte 1

Prof. îng. A. ȘESAN: O altă 
problemă despre care de mult 
vreau să vorbesc este cea a cir
culației în oraș. Noi nu facem 
pictură, nici nu țesem covoare, 
ci ridicăm un oraș modern, un 
oraș socialist, care trebuie să fie 
frumos, dar și comod. Mă întreb 
însă: ce fel de fantezie i-a condus 
pe proiectanții noii Piețe a Uni
rii ridicînd-o astfel încît să taie 
orașul în două? Uitînd că siste
matizarea unui oraș nu are numai 
un aspect plastic, ci și unul func
țional, practic, proiectanții au li
chidat vechea arteră de circulație 
centrală — care era desigur defec
tuoasă — și n-au făcut nimic în 
locul ei. Latura de sus a Pieței 
Unirii se închide cu o terasă la 
care ajungi urcînd niște trepte 



— desigur, frumoase, dar peste 
care nu pot trece nici tramvaiele, 
nici autobuzele. E foarte bine să 
construim piețe mari, armonioase, 
bogate — cum e actuala Piață a 
Unirii — dar cum faci tu, cetă
țean, să treci cu tramvaiul, cu 
autobuzul sau cu o mașină mică, 
de pe Ștefan cel Mare sau de pe 
Cuza Vodă, în partea cealaltă a 
pieței?

(Hota redacția!: din informațiile noas
tre rezultă că proiectantii nu au ignorat 
această problemă, ci că, dimpotrivă, 
i-au dat o bună rezolvare. Schița de 
sistematizare a orașului și detaliul de 
sistematizare a zonei Piața Unirii (aflat 
în lucru la I.S.C.A.S.-București) prevăd 
o serie de lucrări legate de organizarea 
spațială a pieței și a circulației, printre 
care și amenajarea cîtorva străzi in ve
derea creării unui inel central care va 
asigura o bună legătură între zonele 
sudice și cele nordice ale orașului; acest 
inel va permite și o bună folosire a mij
loacelor de transport în comun.)

O problema mult dezbătută: 
tradiția ți noile construcții

Conf. ing. V. FOCȘA: Mai sînt și alte 
lucruri de discutat. Reconstrucția lașu
lui prezintă, față de cea a altor orașe, 
unele particularități ce rezultă din 
existența vechilor monumente, din bo
gatele tradiții culturale ale orașului, 
din elementele arhitecturale autohtone 
etc. In oraș sînt zone care se pot reface 
numai prin construcția unor ansam
bluri moderne: Socola, Nicolina, Tătă- 
rașii, Cantemir și altele. Dar zonele 
Palatului Culturii, Ștefan cel Mare, 
Piața Unirii trebuie să fie — și în mare 
măsură sînt — reconstruite cu elemente 
ce reflectă arhitectura autohtonă, me
nite a face legătura între vechile monu
mente și noile ansambluri arhitectonice. 
Desigur că nu putem realiza acest lucru 
prin reeditarea unor forme arhaice, de
pășite de vremuri, ci prin două mijloace: 
1) studiind și folosind motivele arhitec
tonice specifice; și 2) folosind unde e 
posibil un excelent material local, pia
tra de Repedea, cu care s-ar putea re
aliza motive care să exprime bine șl 
frumos formele arhitectonice tradițio
nale romînești.

Arh. V. FALIBOGA: Nu trebuie însă 
să uităm nici un moment că lașul nu este 
nici pe departe leagănul arhitecturii 
romînești. Fiecare vechi monument ie
șean e rezultatul multor influențe stră
ine. Dar toate monumentele acestea la 
un loc creează un specific al orașului. 
Despre acest specific s-a discutat mult, 
organizîndu-se chiar și o expoziție ar
hitecturală. Și datorită sprijinului pri
mit din partea partidului noi am putut 
înlătura greșeli și exagerări fie într-o 
direcție, fie în cealaltă, ajungînd la 
concluzia că trebuie să păstrăm cu dra
goste tot ce este valoros din trecut, dar și 
la înțelegerea faptului că specificul local 
și tradiția națională nu însemnează 
revenirea la formele arhaice, ci crearea 
unei arhitecturi noi, țâre să se inspire 
numai din ceea ce este pozitiv în tradiție, 
în ce privește materialele autohtone,cum 
ar fi piatra de Repedea, desigur că sînt 
prețioase șl pot fi folosite. Dar să nu 
se uite că nu e vorba de construirea 
unuia sau cîtorva edificii, în ritmul 
lent în care se construia cu veacuri în 
urmă, ci e vorba de construcții foarte 
numeroase șl care se realizează în cel 
mai rapid tempo. Or. într-un asemenea 
caz, cariera de la Repedea nu poate 
asigura nici pe departe debitul de piatră 
necesar.

Cel mai bine păstrăm specificul nu 
prin materialele folosite, cît prlntr-o 
atentă sistematizare. înțeleg prin aceas
ta să se acorde atenție sporită siluetei 
orașului, aerisirii ei. Nu înseamnă 
că nu trebuie să folosim de loc pia
tra locală și micile ornamente cera
mice ; dar grija cea mai mare este să 
clădim astfel încît siluetele Palatului 
Culturii, ale Goliei, ale Trei Ierarhilor 
și ale altor monumente valoroase să 
se păstreze șl să apară aerisit în noul 
peisaj, să nu fie Înăbușite de marile 
blocuri moderne.

Ing. S. LAZĂR: Sînt întru totul de 
acord cu felul cum pune problema tov. 
Faliboga. Și aș vrea să mai adaug ceva: 
specificul local, pe care noi avem dato
ria să-l păstrăm, nu rezidă numai în 
arhitectura vechilor monumente, ci șl 
în trecutul de luptă al maselor popu
lare din Iași, ca și în activitatea cultu
rală din trecut a cărturarilor și oame
nilor de artă ce au trăit aici. Avînd în 
vedere acest lucru, trebuie în și mai 
mare măsură să ne gîndim la felul cum 
realizăm acest specific local nu sub 
aspectul imitării vechii arhitecturi, cl 
sub acel al urbanisticii. Sub imperiul 
acestei necesități s-au și realizat o serie

Strada Socola, văzută de la Podul Roșu. Pe partea stîngă, noile 
blocuri formînd un ansamblu ce se întinde pe malul Bahluiului, pe de o 
parte, pe strada Socola, de alta, pînă la zona industrială (Fabrica de mo
bilă, fabrica „Țesătura" ș.a.). Pe partea dreaptă se mai văd încă ve
chile construcții — o mărturie a felului în care a arătat acest cartier în 
trecut — dar și acestea vor dispare în curînd, în locul lor ridicîndu-se 
blocuri noi, viitoare locuințe ale muncitorilor de la Nicolina, „Țesă
tura", Fabrica de mobilă. Fabrica de ulei și celelalte unități industriale 
ce s-au construit și se vor mai construi în această parte a orașului.

de proiecte — altele sînt în curs; trebuie 
să continuăm a studia și a găsi soluții 
pentru încadrarea noilor ansambluri în 
raport cu vechile monumente, dar șl 
pentru a folosi actuala siluetă a ora
șului, cu monumentele și relieful său 
accidentat, astfel încît să punem în 
valoare, prin ridicarea anumitor mo
numente, prin crearea de piețe fru
moase etc., locurile legate de lupta re
voluționară și de marile tradiții cul
turale ale poporului. A respecta speci
ficul local nu însemnează că trebuie să 
construim în stilul Goliei sau să folo
sim numai materialele locale. Nici una, 
nici cealaltă nu se potrivesc cu beto
nul, oțelul, sticla, aluminiul și masele 
plastice pe care le folosește arhitectura 
modernă.

Conf. ing. V. BOGHIAN: Sînt și eu 
de acord că specificul local trăiește 
atît prin monumentele Istorice cît șl 
prin organizarea teritoriului. Cred însă 
că noi putem să facem ca el să trăiască 
și prin arhitectură, materiale și colorit.

Prof. arh. F. SCHOR: în jumătatea 
a doua a secolului al XV-lea — epoca 
lui Ștefan cel Mare — în arhitectura 
Moldovei se foloseau mult elementele 
decorative de ceramică colorată. Cred 
că prelucrarea unor asemenea elemente 
șl utilizarea lor ca accente Izolate de 
culoare ar putea intra în considerație 
pentru crearea acestui specific local.

Conf. ing. V. BOGHIAN: Exact. Cred 
că se poate folosi un material foarte 
potrivit imprimării notei locale. Mă 
refer din nou la piatra de Repedea. 
Placaje din această piatră la socluri, 
eventual și la partere —realizate prin 
înglobarea pietrei în tencuiala de pro
tecție și scoaterea ei ușor în relief — 
ar fi o soluție bună. Piatra aceasta, de 
nuanță alb-gri, e mult mai caldă decît 
betonul și ar aduce ansamblurilor acea 
mică notă locală după care umblăm. 
Propunerea aparține tov. profesor Șesan 
și mi se pare bună.

Prof. ing. A. ȘESAN: într-adevăr, 
ne-am gîndit că la noile construcții 
din Nicolina să realizăm blocuri cera
mice a căror mărime să fie egală cu 7 
cărămizi șl un sfert, pe care să le folo
sim in fațadele noilor clădiri Împreună 
cu cărămida aparentă, în timp ce so

clurile ar urma să fie realizate din les
pezi mari de piatră de Repedea, îngro
pate în mortarul de protecție (un fel 
de ciclopian, cum se numește în arhi
tectură). Aspectul ar fi frumos, s-ar 
realiza o bună armonizare cu construc
țiile C.F.R.-ulul din acest cartier, iar 
prețul de cost ar fi destul de redus. So
luția aceasta a fost nu numai studiată, 
dar și experimentată la proiectele-tlp.

Centru al orașului, 
dar și al discuțiilor

O problemă mult dezbătută în 
discuțiile specialiștilor, ca și în 
cele ale oamenilor muncii, o con
stituie aspectul Pieței Unirii.

Proî. ing. A. ȘESAN: în refa
cerea Kievului s-a mers pe linia 
reconstruirii vechilor clădiri mo
numentale de pe Kreșciatik. La 
Varșovia am văzut de asemenea 
piețe, complet distruse în răz
boi, astăzi refăcute întru totul 
cum erau înainte. La noi însă 
cum am reconstruit Piața Unirii? 
Nu spun că nu e frumoasă, dar* 
nu seamănă de loc cu ce era îna
inte. Desigur că, pentru a păstra 
specificul, nu pretind să construim 
conace și nici să dărîmăm ce 
s-a făcut (dacă vreți, nici Palatul 
Culturii nu e în specificul arhitec
turii noastre, fiind în stil gotic; 
pentru aceasta însă nu-1 vom 
dărîma, ci-1 vom scoate în evi
dență prin diferite mijloace și-l 
vom conserva ca pe un valoros 
monument ieșean). Dar să evităm 
a ridica în anumite zone ale lașu
lui în care se află monumente 
vechi construcții ultramoderne. 

oricît de frumoase ar fi ele. 
Aceasta nu însemnează însă că nu 
le putem construi în cartierele 
noi.

Ing. S. LAZĂR: Din păcate, 
din tot ce cuprindea vechea Piață 
a Unirii nu prea ai avut ce păs
tra. Monumente istorice nu exis
tau în vechea Piață a Unirii, 
decît cerdacul fostului han Ba- 
calu din care Al. I. Cuza a vorbit 
poporului în 1858. Dar nu era 
nici pe departe o clădire monu
mentală care putea să fie păs
trată în piața reconstruită. Nu 
se asambla cu noua piață și a 
trebuit să fie scos.

V. DORNEANU: De altfel, cer
dacul se păstrează intact și, în- 
tr-un fel sau altul, va fi expus ca 
piesă de muzeu.

Proî. ing. A. ȘESAN: Admit 
că din vechile construcții nu se 
putea păstra nici una. Dar cum 
dăm acestei piețe specificul cen
trului istoric ieșean?

Ing. S. LAZĂR: Să nu ne gră
bim să conchidem atîta timp cît 
piața nu e încă terminată. Pro- 
iectanții — proiectul aparțini 
I.S.C.A.S.-ului din București — 
au ajuns la concluzia că se poati 
da Pieței Unirii atmosfera istorici 
potrivită prin folosirea unor ele 
mente decorative. A fost aproba 
și a și început să se execute ui 
proiect ce aparține arhitectulu 
Gh. Hussar și artistei plastici 
Olga Porumbaru din București 
menit a da Pieței Unirii tocma 
această notă, fără a distona însi 
cu ansamblul arhitectonic mo 
dern. E vorba de intercalarea 
în pavajul întregii piețe, a uno 
mari mozaicuri în marmură ș 
diferite roci colorate care vor re 
produce scene și legende din tre 
cutul istoric al Moldovei, mer 
gînd pînă la realizările din ani 
noștri.

Proî. ing. A. ȘESAN: Este, de 
sigur, o soluție. Cred însă că tre 
buie să se mai caute și altele pen



tru redarea atmosferei Pieței Uni
rii, în condițiile existenței aces
tor construcții moderne.

Elementul decorativ 
nu trebuie să fie neglijat

Ing. S. LAZĂR: Din schița de siste
matizare a orașului s-au rezolvat unele 
probleme, cum ar fl cea a zonărilor: 
zona industrială, cea a locuințelor, cea 
a locurilor de agrement etc. De ase
menea s-a definitivat amplasamentul 
unor construcții social-culturale, ca po
litehnica, spitalul de oncologie, cămi
nele studențești etc. In această zonare 
s-a avut grijă să se prevadă șl spațiile 
verzi necesare.

Arh. V. FALIBOGA: Aerisirea și spa
țiile verzi — iată un element foarte 
important și din punct de vedere al 
păstrării specificului, șl din punct de 
vedere estetic în general. Trebuie însă 
să ne preocupăm mai mult și de plas
tica fațadelor noilor Imobile. Ritmul 
rapid al construcțiilor impune folosi
rea proiectelor-tip. Dar prin aceste 
proiecte se ajunge uneori la capete de 
:onstrucții care nu se pot aranja bine, 
la calcane care nu se leagă cu ce e ală- 
iurl etc. Proiectarea-tlp n-a ajuns încă 
a nivelul pretențiilor actuale ale arhi- 
ecturii. Nu cer să înlocuim proiectele- 
ip prin unicate, cl să convingem pe 
iroiectanții de la I.S.C.A.S.-București 
ă creeze asemenea proiecte care să per
niță îmbunătățiri în funcție de con- 
llțiile locale.

V. DORNEANU: Să nu uităm însă 
1 de folosirea în mai mare măsură a 
rtelor plastice șl decorative pentru a 
sigura estetica orașului. Există o sar- 
ină trasată de Biroul Comitetului re- 
;ional al partidului, în vederea inten- 
ificării colaborării dintre D.S.A.P.C. 
i Uniunea artiștilor plastici. Ar tre- 
iuI să urmărim mai îndeaproape înde- 
dlnlrea acestei sarcini.

Arh. V. FALIBOGA: Intr-adevăr, o 
olaborare mal intensă pe această linie 

ar putea da rezultate pozitive de pe 
acum — deși nu putem spune că s-au 
depus prea mari eforturi — se și văd 
unde. La cîteva magazine din Piața 
Unirii s-au realizat fresce șl moza
icuri, la Casa de cultură a tineretului 
<ste în curs de executare o inte
resantă frescă în hol șl se lucrează o 
serie de basoreliefuri ce urmează a fi 
aplicate pe zidurile exterioare cate, în 
același timp, Vor fi placate cu traVer- 
tlnă. CInd aceste lucrări decorative ex
terioare vor fi terminate, aspectul Casei 
de cultură a tineretului Va fi cu totul 
altul declt cel provizoriu șl nu prea plă
cut de astăzi.

Conf. ing. v. FOC$A: Toate acestea 
sînt de foarte mare importanță. NU 
trebuie însă să fie neglijate nici altele 
mai mici, cum ar fi estetica Vitrinelor 
cometciale, a firmelor unităților comer
ciale, a reclamelot-lumlnoase — care 
lipsesc aproape cu desăvîrșire in Iași — 
și în general a iluminatului modern în 
timpul nopții, elemente care pot con
tribui în mare măsură la înfrumuseța
rea orașului nostru. De asemenea, nu 
trebuie să neglijăm nici împodobirea 
unor anumite cartiere cu plante agăță
toare, cum e vița sălbatică.

O altă problemă este cea a aspectului 
nou al unor clădiri mai vechi. E bine 
ca reparații să nu se facă declt la clă
dirile care e sigur că nu vor fl demolate 
pentru a face loc noilor construcții. 
Iar cînd se fac reparații la aceste clă
diri, apoi să se facă temeinic, cu fini- * 
saje corespunzătoare cerințelor noi ale 
esteticii orașului socialist. Pe cît posi
bil, și dacă respectivele construcții me
rită, să li se facă finisaje bazate pe 
materiale mai rezistente — în particu
lar, pe teraslt.

Prof. ing. A. ȘESAN: Pentru estetica 
și comoditatea vieții oamenilor muncii 
ar trebui să se manifeste grijă și în pri
vința celor necesare locuințelor noi. S-a 
arătat că s-a greșit în trecut pierzîn- 
du-se mult spațiu clădit. Greșeala a- 
ceasta pe cît se pare nu se mai repetă. 
Dar de ce se sugrumă spațiul locativ 
prin mobilele-mastodonți și prin apa- 
ratajul casnic pe aceleași dimensiuni, 
produse de fabricile noastre?

Ing. S. LAZĂR: Intr-adevăr, tov. 
prof. Șesan are dreptate. Nu există 
încă o coordonare între proiectanțll de 
locuințe șl cel ce proiectează mobilie
rul, aparatele de radio șl de televiziune, 
frigiderele șl alte aparate de uz casnic. 
O coordonare în acest domeniu e strict 
necesară, atît pentru buna folosire a 
spațiilor cît și pentru asigurarea unei 
estetici corespunzătoare.

(Nota redacției: problema aceasta nu 
privește numai lașul și reconstrucția lui 
— ci e o rroblemă ce se pune în întreaga 
țară. Proiectanții de mobile și aparataj 
electro-casnic, ca și departamentele res
pective, ar trebui s-o aibă în vedere.)

Trei Ierarhii, minunată dantelărie sculptată în 
piatră, atrage în fiecare zi zeci de turiști. Este 
unul dintre monumentele a cărui punere în 
valoare în cadrul noii siluete a orașului con
stituie o preocupare a constructorilor ieșeni.

Auxiliarele betonului
Arh. V. FALIBOGA: Un cuvînt de 

seamă în construcțiile noastre trebuie 
să-1 aibă noile materiale. Desigur că 
încercările de folosire a maselor plas
tice făcute pînă acum la Iași sînt încă 
timide. Dar cunoaștem experiența con
structorilor din alte orașe. Blocul A 6 
de la Onești șl o serie de apartamente 
din Ploiești, care au fost finisate în 
întregime cu mase plastice, sînt exem
ple bune și pentru noi.

Ing. N. DRĂGHIN: în cadrul trus
tului nostru s-au organizat vitrine în 
care se expun tot felul de materiale 
noi din mase plastice, pentru ca ele să 
fie studiate și cunoscute de construc
torii noștri. Intr-unele blocuri de pe 
malul Bahluiului vom finisa experimen
tal cu mase plastice 20 de apartamente. 
E vorba de a înlocui materialele tradi
ționale prin cele din mase plastice, în 
următoarele: pervazuri la dușumele, ba
ghete la plafoane, placarea bucătăriilor 
și camerelor de baie, feroneria la tîm- 
plărie, covoare din P.V.C. în holuri, 
băi și bucătării, unele obiecte sanitare— 
robinete, țevi de scurgere ș.a. —ca șl 
vopsitoria cu alhidal, llnoxin, hexol. 
Rezultatele pe care Ie vom obține sînt 
convins că vor face din constructorii 
ieșeni adepți entuziaști al maselor plas
tice.

Discuția pe temele construcțiilor actuale și viitoare ale lașului a 
nai continuat și — mai ales — ar mai putea continua. Ea ar putea 
ontinua și în fața sutelor de proiecte existente în atelierele 
).S.A.P.C., și în fața machetelor și a schițelor expuse în holurile 
lin Palatul Culturii, și pe șantierele ieșene. Toate ne vorbesc despre 
ninunate ansambluri moderne de locuințe și construcții social-cultu- 
ale, despre noile monumente ale socialismului victorios, armonios 
ntegrate peisajului ieșean tradițional, despre un mîndru oraș al 
pocii socialiste. Despre orașul cu privire la care urmașii vor putea 
pune: „bine au construit părinții noștri: cu gust, cu venerație 
entru trecut, cu grijă și dragoste pentru viitor".

Redactarea textului fl fotografii: V. SAVIN

Uri exemplu de bună folosire a terenului în 
pantă: blocul de pe strada Filimon Sîrbu.

în imediata vecinătate a modernelor blocuri din Piața Unirii, pe strada 
Ștefan cel Mare, se află și această clădire pe care ieșenii o critică — la fel ca 
și pe altele similare de pe V. Alecsandri ți Cuza Vodă — pentru: I) aspectul 
ei inestetic; 2) numărul redus de nivele ; 3) lipsa balcoanelor și a logiilor; 
4) lipsa de comoditate datorită spațiilor necorespunzătoare din interior.



COPIII „VERII ROM Al
rașul moldovenesc din apropie
rea liniei frontului a fost înde
lung măcinat de sinistra moară 
a războiului: puține case au mai 
rămas în picioare, puțini oameni 
mai îndrăznesc să iasă în stradă, 
punîndu-și în primejdie viața sau 
libertatea. Hitleriștii au distrus 

sursele de apă, au sustras alimentele și medi
camentele și vor să evacueze populația, să 
fure tot ce le cade în mînă. Dragostea de liber
tate, nădejdea nu se pot însă fura. Sub con
ducerea comuniștilor, se organizează rezisten
ța populației: nu se va evacua nimeni, va fi 
apă, antifasciștii vor primi arme. Sînt atîtea 
de făcut, încît se pare că nimeni nu va mai 
avea timp să se preocupe de copiii care rătă
cesc haihui pe străzi. Dar comuniștii se ^în
dese și la ei. Războiul nu trebuie să-i schilo
dească sufletește, copiii trebuie să dobîn- 
dească încă de pe acum simțul demnității, să 
învețe să iubească și să urască. Micii eroi, 
îndrumați de utecistul Andrei, vor deveni 
folositori, aducînd cu gălețile apă orașului 
însetat. Dar iată că viața îi pune curînd în 
fața unui examen. Primind o nouă sarcină, 
Andrei va trebui să dea impresia, un timp, 
că a intrat în slujba fasciștilor; pînă cînd 
lucrurile se vor lămuri, el, care a sădit în 
inima copiilor simțul demnității, va fi privit 
de aceștia cu înverșunată dușmănie. E dureros 
să te simți înconjurat de ura celor dragi, 
mai ales cînd tovarășii tăi au vîrsta la care ar 
trebui să se gîndească încă la joacă. Dar, în 
același timp, este minunat să știi că micii 
luptători sînt demni de viitorul care li se 
făurește... Nu mai e mult pînă atunci. Iată, 
acum, noaptea, în vreme ce oamenii au ieșit 
tăcuți în prag, scrutînd orizontul înroșit de 

proiectilele Katiușelor (foto 1), Andrei stră
bate gînditor străzile ruinate, purtînd-o în 
brațe pe Olguța (foto 2), căreia îi ține loc de 
tată și de frate mai mare. „Andrei, ce așteaptă 
oamenii?" — întreabă Olguța. „Așteaptă să 
se întoarcă din lagăr mămica și tăticul tău"... 
Și într-adevăr, eliberarea e aproape. Curînd 
copiii se vor putea întoarce la joaca lor, fără 
a uita însă că au învățat să-și apere dreptul 
la dragoste...

Întîmplări ca acestea s-au petrecut în 
„Vara romantică" a anului 1944, vara nădej
dilor, vara lui 23 August. Dar pe atunci nu le-a 
putut filma nimeni. Întîmplările s-au întipă
rit în amintirea scriitorului Octav Pancu-Iași 
pentru a renaște, un deceniu și jumătate mai 
tîrziu, pe calea scenariului cinematografic. 
Scenariul a trecut apoi în mîinile regizorului 
Sinișa Ivetici, apoi în zecile de mîini ale 
creatorilor unui film și iată-1 acum pe ecrane. 
Vara era încă departe anul trecut, cînd la 
Buftea începuse canicula de august. Se lucra 
între patru pereți, dar pe platou se vedeau 
iarba cîmpului, copacii livezilor și ruinele 
străzilor... Toate acestea nu sînt greu de 
creat: tehnica cinematografică este capabilă 
de multe „minuni". Altceva e însă mai greu, 
mult mai greu: să readuci pe chipurile și în 
inima celor care interpretează azi pe micii 
eroi ai filmului, amprenta vremurilor pe care 
le trăiau atunci. Pentru interpreții maturi ai 
filmului nu este complicat să-și amintească 
de zilele cînd despre fericire se vorbea pe 
șoptite, cînd oamenii priveau înfrigurați— 
întocmai ca ei acum, pe platou — spre cerul 
înroșit de proiectilele Katiușelor. Memoria 
adulților poate răzbate pînă atunci: n-au 
trecut în fond decît 16 veri romantice. Dar 
tinerii, copiii?... Interpretul utecistului An

drei (actorul Nicolaie Praida) avea pe atunci 
vîrsta copiilor cu care a filmat împreună și 
poate că și asupra lui plana în timpul 
acela grija celor mari pentru viitoarea sa 
evoluție morală. Partenera lui Andrei, 
Ioana, interpretată de Gabriela Marinescu, 
avea în vara aceea mai puțin decît vîrsta 
Olguței. Iar pentru copiii filmului „Vară 
romantică", pentru puștii aceștia talentați, 
vioi, care ar fi putut inspira încă un scena
riu despre orele cînd nu filmează — răz
boiul, teroarea fascistă, ruinele sînt un 
fel de noțiuni abstracte, al naibii de greu de 
înțeles. „Sînteți jerpeliți, vă e foame, vă e 
sete" — a trebuit să li se repete de zeci de 
ori. Pînă la urmă au înțeles. Sînt doar actori, 
trebuie să pară și altfel decît sînt în realita
te ! Motiv pentru care, pe platou, au luat înfă
țișarea copiilor lui ’44 (foto 3). E nevoie și 
de machiaj? Fie și machiaj (foto 4): Sabina 
Roșianu a știut foarte bine că la Buftea nu o 
mai cheamă Sabina, ci Olguța. Copiii au 
trăiterăzboiul și l-au trăit, ca actori, foarte 
veridic: au învățat să urmărească cu atenție 
sarcinile ce li s-au dat (foto 5). Să pîndească 
cu strășnicie din copac acțiunea primejdioasă 
a tovarășului lor (foto 6). „Mai grăbiți, mai 
agitați 1“— le striga, de la poalele copacului, 
regizorul Sinișa Ivetici (foto 7). S-au făcut 
și astea. Niște actori ca ei pot orice! Uneori 
pot chiar... prea mult: Nae, un băiețel de 
vreo 4 ani, avea o sarcină actoricească mai 
complicată — el trebuia să primească, de 
fiecare dată cînd se amesteca în vorba copiilor 
mai mari, cîte un picior... undeva. Eroul din 
film trebuia să plîngă — doar demnitatea 
i-a fost rănită! Insă și Nae-actorul își avea 
demnitatea lui: după fiecare picior primit 
(și au fost cam multe pentru că pe platou
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>rice cadru se filmează de citevaoril), plînsul 
e dezlănțuia furios și dura mult din clipa 
n care se spunea „stop 1“ pînă în aceea cînd 
opilul se putea liniști cu adevărat. Era doar 
ilm, desigur, dar de el, Nae, nu are dreptul 
ă-și bată nimeni joci...

Pe platourile din Buftea copiii anilor 
loștri au retrăit din plin frămîntările „Verii 
omantice“ a anului 1944. Interpretul lui 
’etruț (foto 8), în a cărui privire se află încă 
.sprimea și încordarea „examenului1* pe 
are l-a dat eroul său, și-a regăsit zîmbetul 
uminos îndată după terminarea filmării... 
«opiii și-au reluat viața lor de fiecare zi, 
riața de muncă, joacă și bucurii, iar astăzi 
trobabil că, în întunericul sălii de proiecție, 
e întreabă uimiți: „Noi sîntem zdrențăroșii 
iștia chinuiți de foame și ură, noi sîntem 
opiii războiului?**... Nu, băieți: voi sîntețî 
opiii păcii. Priviți cerul brăzdat de fulgere 
il „Verii romantice** și nu uitați că seninul 
ub care trăiți azi a fost făurit prin muncă și 
uptă grea!

I. HRISTEA

Nota redacției. Nu este desigur vina copiilor 
Verii romantice** dacă filmul, ai cărui mici 
roi ne oferă momente de joc emoționant, 
mne în lumină și evidente slăbiciuni scena- 
istice sau regizorale. Vizionîndu-1, regreți 
desea simplismul povestirii, prezentarea 
ăracă a dragostei dintre cei doi tineri, împle- 
irea pe alocuri stingace a scenelor cu copii 
i a celor cu eroi adulți, caracterul artificios 
au prea expediat al unor scene — mai ales 
lin final. Cu valorile și lacunele sale, filmul 
ămîne totuși o mărturie despre „O vară 
omantică** bo'gată în semnificații.

Ana ROMAN

filmulAnglia,

Tot In studiourile bri
tanice a fost realizat fil
mul „Termen de judecata", 
al regizorului Peter Glen
ville, In care cunoscuta 
artistă franceză deține ro
lul principal. Un motiv 
In plus pentru a justifica 
interesul cu care a fost 
primit filmul „Termen de 
judecată" e numele parte
nerului Simonei Signoret: 
Laurence Olivier.

De-abia de curtnd s-a 
putut împlini visul Si
monei Signoret de a găsi

Simone Signoret la decer
narea premiilor Oscar.

„Adua și tovarășele ei", în 
italia. Printre ultimele 
roluri realizate în Franța 
se numără și cel din filmul 
regizorului debutant Fran
cois Leterrier (cunoscut la 
noi ca interpretul principal 
din „Un condamnat la 
moarte a evadat"). Exclus 
din selecția oficială pentru 
Festivalul de la Cannes 
de anul trecut (tot din 
cauza atitudinii antifas
ciste a protagonistei), fil
mul „Loviturile soartei" 
n-a trecut totuși neobser
vat. Vizionat în afara con
cursului, el a atras atenția 
criticii în primul rînd dato
rită magistralei interpre
tări date de Simone Signo
ret principalului personaj 
feminin, Roberte.

Mai prețioasă dectt 
orice premiu in
ternațional e pen- 
— tru mine aprecie

rea publicului... Dar mă 
bucur și pentru premii, de
oarece ele înseamnă o oare
care libertate. După pre
miul primit la Cannes pen
tru rolul Alicei din «Dru
mul spre înalta societate» 
șl după «Oscar»-ul acordat 
aceluiași film In America, 
îmi voi putea alege rolu
rile. Voi juca numai In 
filme care-mi convin, în 
filme cu semnificație uma-

în propria ei țară un rol 
pe măsura puternicei sale 
personalități artistice: In 
filmul regizorului Renă 
Clement — „Mîlne e o altă 
zi“—ea interpretează perso
najul unei femei care, în 
Franța ocupată de hitle- 
riști, găsește calea spre 
mișcarea de rezistență, aju- 
tînd pe .un pilot englez 
parașutat (Gregory Peck) 
să evadeze peste graniță.

Așa- afirma anul tre
cut, la întoarcerea de la 
Hollywood, actrița france
ză Simone Signoret.

Prin aceasta artista ex- 
Srima o speranță care, 

in păcate, nu s-a înde
plinit Întocmai... De .vină 
nu este vreo scădere a 
popularității actriței: pres
tigiul i-a crescut între 
timp, atît în țara ei cit și 
în străinătate. Pricina e 
alta: poziția categorică an
tifascistă și de condamnare 
a politicii colonialiste pe 
care ea o manifestă con
secvent. Vreme îndelungată 
nici un post de radio sau 
televiziune, nici un organ 
de presă subvenționat de 
statul francez n-a avut 
dreptul de a-i pomeni mă
car numele. In jurul acestei 
actrițe care se numără de 
mult printre cele mal inte
resante personalități ale 
ecranului francez, s-a or
ganizat multă vreme o 
adevărată conspirație a tă
cerii.

Debutase în 1943, Intr-un 
rol secundar din filmul 
lui Marcel Carne „Les vlsi- 
teurs du soir", poem cine
matografic cu puternice 
accente antinaziste. După 
eliberare, Simone Signoret 
urcă ușor treptele celebri
tății, ceea ce n-o împiedică 
să militeze, alături de soțul 
el, Yves Montand, în comi
tetele de cineaști și artiști 
care se opun invadării ecra
nelor franceze de către fil
mele americane. A lucrat 
sub îndrumarea celor mai 
mari regizori francezi, ca 
Marcel Caznă, Yves Alle
gret, Jacques Becker, 
H.G. Clouzot, Raymond 
Rouleau, ca și sub cea a 
austriacului Max Opbuls

șl a spaniolului Luis Bu- 
nuel, realizînd (în filmele 
„Manej", „Dădăe din An
vers", „Casca de aur", „ThA- 
rtee Raquln", „Diaboli
cele", „Vrăjitoarele din 
Salem", „Hora", „Moartea 
în grădină") roluri memo
rabile.

In vremea din urmă, 
însă, ofertele au devenit 
mai rare, astfel că Simone 
Signoret a fost nevoită 
să accepte angajamente 
în studiourile din străină
tate. „Drumul spre înalta 
societate" a fost realizat



Gustarea
ntîmplarea asta îmi umple sufletul de 
bucurie. Nu știu de ce, dar mi-o amintesc 
pînă în cele mai mici amănunte. Mă 
trezesc rechemînd-o iarăși și iarăși în 
cuget, de fiecare dată adăugind acestei 
vechi aduceri aminte un alt amănunt 

ce-mi revarsă în suflet aceeași stranie căl
dură a bucuriei.

Era dimineața, foarte devreme. Munții 
dinspre răsărit arătau albaștri-întunecați, dar 
din spatele lor lumina se înălța pe linia 
crestelor, slab colorată, de un roșu spălăcit, 
devenind mai rece, mai cenușie și mai întu
necată pe măsură ce se întindea către 
înaltul cerului, pînă cînd, într-un loc apro
piat de soare-apune, se pierdea în noaptea 
nepătrunsă.

Și era frig — nu un frig care să-ți pătrundă 
în oase, destul de tăios totuși — așa că mi-am 
frecat mîinile și le-am îndesat adînc în buzu
nare, mi-am tras capul între umeri și am 
început să bocănesc cu picioarele în pămînt. 
Pe fundul văii unde mă aflam, pajiștile 
erau acoperite de cenușiul albăstrui al zorilor. 
Am pornit pe un drum de care și am zărit 
înaintea mea un cort cenușiu, doar cu puțin 
mai deschis decît cenușiul pajiștii. Alături 
de cort, lucirea portocalie a unui foc se stre
cura pe ușița unei sobe de fier vechi mîncat 
de rugina. Fumul cenușiu se ridica din bur
lanul scurt și gros și se înălța mult în sus 
înainte de a se împrăștia și a se topi în 
văzduh.

Lîngă sobă am zărit o femeie tînără, de 
fapt doar o fetișcană. Era îmbrăcată cu o 
bluză și o fustă de stambă decolorată. Cînd 
am ajuns mai aproape, am văzut că ținea 
un prunc pe brațul îndoit de la cot, și pruncul 
sugea cu capul vîrît sub bluza femeii, ca să 
fie adăpostit de frig. Mama robotea prim
prejur, ațîța focul, sălta căpăcelele ruginite 
ale plitei, să tragă soba mai bine, deschidea 
pbrtîța cuptorului; și în toată vremea asta 
pruncul sugea, dar fără să-și împiedice mama 
de la treabă și nici să-i stînjenească agilita
tea și grația mișcărilor. Gesturile femeii 
aveau în ele ceva ce vădea îndemînare și 
obișnuință. Focul portocaliu își strecura lu
cirea prin crăpături și arunca lumini jucăușe 
pe pînza cortului.

Ajunsesem aproape și în nări îmi pătrun
dea mireasma de slănină prăjită și de pîine 
caldă, cele mai plăcute și mai mîngîietoare 
miresme ce le-am simțit vreodată. înspre

Schiță de John STEINBECK 
Ilustrație de Eugen MIHĂIESCU

răsărit lumina creștea cu repeziciune. M-am 
apropiat de sobă, am întins mîinile către 
ea și m-am cutremurat din tot trupul cînd 
m-a învăluit dogoarea. Pe urmă pînza ce 
acoperea intrarea cortului s-a ridicat și 
dinăuntru s-a arătat un bărbat tînăr, urmat 
îndată de un altul mai vîrstnic. Amîndoi 
erau îmbrăcați într-un soi de salopete noi 
de pînză albastră ca de sac, din cea mai aspră, 
cu buzunarele încheiate în nasturi de alamă 
care străluceau pe piepții bluzelor. Aveau 
chipuri vioaie și semănau foarte bine unul 
cu celălalt. Obrazul celui mai tînăr era 
năpădit de o barbă neagră și țepoasă, iar 
al celui mai vîrstnic de peri suri și la fel 
de țepoși. Capetele și chipurile bărbaților 
erau ude, din păr le picura apa, picături de 
apă stăteau prinse de țepii aspri ai bărbilor 
și obrajii le luceau de umezeală. Au stat 
unul lîngă celălalt și au privit liniștiți către 
răsăritul din ce în ce mai luminos; au căscat 
amîndoi o dată și au cercetat dunga luminoasă 
de pe crestele înălțimilor. Apoi s-au întors 
în loc și au dat cu ochii de mine.

— 'neața — a zis cel mai în vîrstă.
Pe chip nu i se putea desluși nici prie

tenie, nici vrăjmășie.
— 'neața, dom’le — am răspuns.
— 'neața — a spus și tînărul.
Apa li se zvînta încet pe obraji. Amîndoi 

s-au apropiat de sobă și și-au încălzit mîinile.
Femeia își vedea de treburile ei, cu fața 

întoarsă într-o parte și cu privirile ațintite 
asupra lucrului. Ca să nu-i cadă în ochi, 
părul strîns și legat la ceafă cu o panglicuță 
îi atîrna pe spate și sălta în ritmul mișcărilor 
trupului. A așezat niște căni de tablă pe o 
ladă mare, apoi a rînduit alături farfurii 
tot de tablă, cuțite și furculițe. Pe urmă 
a scos din untura fierbinte bucățile de slănină 
prăjită și le-a întins pe o farfurie mai mare, 
tot de tinichea, unde au mai sfîrîit puțin, 
s-au răsucit și s-au rumenit. A deschis pe 
urmă portița cuptorului și a scos o tavă 
pătrată plină cu turte mari și groase.

Cînd mireasma de pîine caldă s-a răspîndit 
în jur, cei doi bărbați au tras deodată 
aerul adînc în piept. Cel mai tînăr a spus 
în șoaptă;

-— Grozav!
Omul mai vîrstnic s-a întors înspre mine: 
— Ai gustat ceva azi-dimineată?
— Nu.
— Bine, atunci stai aici cu noi.

Ăsta a fost semnalul, bje-am apropiat cu 
toții de ladă și ne-am așezat pe vine în jurul 
ei. Tînărul mă întrebă:

— Muncești la cules bumbac?
— Nu.
— Noi am avut de lucru douăsprezece 

zile pînă acum — spuse tînărul.
De lîngă sobă se auzi și glasul femeii:
— Și-au luat pînă și haine noi.
Bărbații au coborît privirile înspre salo

petele lor noi și amîndoi au zîmbit ușor.
Fata așeză pe ladă farfuria cea mare cu 

slănină prăjită, mormanul de turte ruginii, 
un castronel cu untură topită rămasă de la 
slănină și o oală de cafea, apoi s-a așezat 
și ea pe vine lîngă noi. Pruncul tot mai 
sugea și ținea capul tot ascuns sub bluză, 
la adăpost de frig. îi auzeam plescăitul 
buzelor în supt.

Ne-am umplut farfuriile, am turnat untură 
topită peste turte și am pus zahăr în cafea. 
Bărbatul cel mai vîrstnic și-a îndesat mîn- 
carea în gură, apoi a început să mestece, 
a mestecat îndelung și a înghițit. Pe urmă a 
mormăit: „Doamne sfinte, că tare-i bună", și 
iar și-a umplut gura cu mîncare.

A rostit și tînărul:
— De douăsprezece zile încoace mîncăm 

bine.
Toți înfulecăm în grabă, cu furie. Ne-am 

umplut din nou farfuriile și iar am pornit 
să înfulecăm de mama focului, pînă ce ne-am 
văzut sătui și o căldură binefăcătoare ne-a 
năpădit trupurile. Cafeaua fierbinte și amă
ruie ne-a opărit gîtlejurile. Am aruncat pe 
jos ultimele picături dimpreună cu drojdia 
și iar ne-am umplut cănile.

Lumina căpătase acum culoare: o lucire 
roșiatică făcea aerul să pară și mai înghețat. 
Cei doi bărbați și-au înturnat privirile către 
răsărit și lumina zorilor li s-a revărsat 
pe chipuri, iar eu arp ridicat ușurel capul 
și pentru o clipă am văzut imaginea munți
lor și a luminii ce se revărsa peste creste 
oglindită în ochii bărbatului mai vîrstnic.

Apoi amîndoi au zvîrlit pe pămînt drojdia 
de pe fundul cănilor și s-au ridicat de jos 
în același timp.

— Hai s-o pornim—a zis cel mai vîrstnic.
Cel mai tînăr s-a întors spre mine:
— Dacă vrei să muncești la adunat de 

bumbac, poate c-am izbuti să te luăm cu noi.
— Nu. Eu trebuie să plec. Vă mulțumesc 

pentru gustare.
Cel mai vîrstnic s-a împotrivit fluturînd 

din mînă și a răspuns:
— Nu-i nimic. Am fost bucuroși de oas

peți.
Și pe urmă au plecat împreună. Aerul 

strălucea de lumină pe linia zării dinspre 
răsărit. Și am pornit și eu mai departe, 
urmînd drumul acela de care.

Asta-i tot. Fără îndoială, înțeleg unele 
pricini ale bucuriei mele. Dar a existat și 
un anume lucru de mare frumusețe în poves
tea asta, și din lucrul acela se revarsă bucuria 
ce-mi încălzește sufletul la fiece aducere 
aminte.

In romînețte de D. MAZILI)



reci prin Floreasca și în minte îți 
vine stăruitor concertul pentru pian 
de Ceaikovski sau, dacă îți place 

mai mult, o romanță de Glinka ori altă 
melodie. Sînțern doar într-un cartier al 
muzicii. •

Dacă locuitorii Floreascăi de acum 30 
de ani ar fi știut de Veneția, de lacurile 
și gondolele sale, ar fi putut să fredoneze 
și ei, cu ironie cruntă, bineînțeles, cine 
știe ce barcarolă. Căci nu erau puține 
zilele cînd, după o ploaie ceva mai serioa
să, casele sărăcimii din vestitele gropi 
ale Bucureștiului de altădată se trezeau 
că răsar pur și simplu din apă, așa cum se 
vede în fotografiile de sus, reproduse după 
un număr al revistei „Realitatea ilustra
tă" din anul 1932.

în anii noștri, cartierul a dobîndit 
proporțiile unui orășel: 160 blocuri și 
vile (peste 4.000 de apartamente noi cu 
aproape 15.000 locatari), Școala de 8 ani 
„Emilia Irza", Școala medie nr. 34, maga
zine moderne, dispensar, cinematograful 
„Floreasca" etc.

... Poate că astăzi ne plac mai mult 
policromia și zveltețea blocurilor din Pia
ța Palatului, din Grivița sau din Ștefan 
cel Mare. Dar privim Floreasca cu bine
cunoscuta dragoste dată întîiului născut; 
cu cîțiva ani în urmă, cînd au dispărut 
bordeiele, chirpiciul și băltoacele, cînd 
pe primele blocuri au fost prinse plăcuțe 
cu numele străzilor: Ceaikovski, Rossini 
ș.a., Floreasca— așa cum o vedem în foto
grafia de jos — ne-a ajutat să ne imaginăm 
cum va arăta Bucureștiul de azi.

Fixata pe peliculă, două momente 
din istoria unui cartier al Capitalei 
noastre: Floreasca, ața cum arăta ea 
acum 30 de ani, „gospodărită" de 
burghezie, fi ața cum arată azi, în
cadrată în Bucureștiul nostru socialist.

și azi



Cînd spui:
SPLENDID!

Legănare înceată pe șolduri, umeri dezgoliți, coronițe de flori 
vii și diademe de strasuri, mîini care grăiesc în limbajul 
sacru al degetelor... Două sute de fete, cele mai frumoase 
fiice ale insulei, dansează Pendetul, dansul omagiului suprem.

spune
BAU!

Note do dram din Indonezia (III) 
de loan GRIGORESCU 
Fotografii de Eugen IAROVICI

• PANĂ DE CAUCIUC LÎNGĂ DENPASAR • TO TONG E 
OARE DERUTAT? • DEFILARE PRINTR-UN OLIMP AL 
ORIENTULUI • PE TABLA NEAGRĂ SCRIE: „l-BU“ • DOI 
PEȘTI, 0 NUCĂ DE COCOS Șl CUVÎNTUL „PRIETENIE" 
• RUMÂNI DIN NUSANTARA • TE VOM SALUTA DIN 
PRAGUL CASELOR NOASTRE • PENDET — 200 DE FETE 
BALINEZE ÎN UNDUIREA DANSULUI

red că nu există o expre
sie mai comună tuturor oa
menilor de pe pămint, in
diferent de paralela pe care 
ar trăi, decît grimasa șofe
rului atunci cînd descoperă

ghinionista pană de cauciuc. To 
Tong, mucalitul nostru șofer, 
excelent tovarăș de drum, adevă
rată Ariadnă în labirintul drumu
rilor balineze, ar reduce, cred, 
arsenalul de pitorești expresii ale 
confraților săi întru volan din 
Romînia, rostite în astfel de îm
prejurări, la o gingașă gungureală 
de prunc. To Tong e negru de 
supărare, iar noi facem haz de 
necaz. El nu poate crede, dar 
oprirea ne provoacă numai bucu
rie. Ne aflăm la vreo 40 km 
de Denpasar, în insula Bali, pe 
o șosea care taie ogoarele de orez 
întinse de o parte și de alta a
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drumului. Gigantice vitralii, în 
apele cărora cerul se răsfrînge 
cu toate nuanțele albastrului său 
tropical ca într-o oglindă for
mată dintr-o mie de cioburi, 
îl lăsăm pe To Tong să se ră
fuiască cu pompa de aer și 
pornim atrași de o curioasă in
stalație de sfori și sîrme, întinsă 
ca o pînză de păianjen deasupra 
unui întreg ogor de orez dat în 
pîrg. Firele trec de la o terasă la 
alta, se întîlnesc, se petrec 
țesînd în aer o savantă împleti
tură concentrică, la marginile 
căreia sînt prinse tălăngi de me
tal, cutii goale de conserve prefă
cute în clopote, bucăți de tablă, 
sfîrleze și fofeze, susținute ici 
colo de cîte o prăjină, pusă să 
salte sforile de la pămînt. în 
mijlocul împletiturii, sub un um
brar înălțat pe patru picioroange



din blocuri monolite de dalta 
i generații de sculptori anonimi, 
toi chipurile alegorice ale Ramaya- 

cu profil indonezian imbricate 
le de ritual javaneze sau balineze.

de bambus și acoperit cu frunze de 
banan, un moșneag scheletic pi
cotește toropit de căldură. A în
cremenit ca o zeitate din sculp
turile Borobudurului într-o pace 
și o tihnă milenare. Are fața de 
pergament scorojit, mîinile ca ră
dăcinile de teck. Picioarele 
lungi, vlăguite, ca de fachir in
dian, și le-a răsucit sub el în 
sacra dar nu mai puțin dificila 
poziție a lui Yoga. Ar părea 
complet adormit dacă de sub 
pleoapele întredeschise n-ar răz
bate din cînd în cînd luciul 
ascuțit al ochilor, tăios ca o lamă 
de kris. Cînd ne vede apropiin- 
du-ne tresare, întorcînd spre noi 
un cap de vultur pleșuv. După 
neliniștea nedumeririi, văzîndu- 
ne gesturile prietenești, rîde spre 
noi cu toată fața, dezgolindu-și 
dinții sîngerii de mestecător de 
betel.

— Ce e asta?— îl întrebăm, ară- 
tînd spre savanta instalație de 
sfori din mijlocul căreia el pîn- 
dește ca un păianjen.

Nu ne înțelege. Rîde întinzîn- 
du-ne un vas făcut dintr-o jumă
tate de nucă de cocos cu cîțiva 
dumicați de betel.

— Nu asta, ci împletitura...
E dezolat. Se uită spre coco- 

loașele de betel, îl scuipă pe cel 
din gură și ia unul din vasul de 
cocos, pe care începe să-l mestece 
plin de satisfacție cu un apetit 
invitativ. Dar am puterea să re
zist tentației. I-am încercat o 
singură dată gustul și de atunci 
nu simt decît o profundă con
descendență față de cei ce-1 pot 
suporta cu stoicism, ba chiar cu 
satisfacție, pînă la capăt. Sînt 
frunze de piper unse cu var stins, 
în care a fost înfășurată o bucă
țică de nucă a palmierului areka 
și puțin var. Cocoloșul, despre 
care se spune că e capabil să dea 
o stare euforică, se mestecă pro- 
vocînd un gust acid, strepezirea 
întregii guri și o salivație abun
dentă de culoare roșie.

Avem nevoie de To Tong. Nu
mai el ne-ar putea servi de inter
pret cu cele cîteva zeci de cuvinte 
englezești și, mai ales, cu excep
ționala sa mimică. Cu el întotdea
una am vorbit cu mîinile și cu 
picioarele, dar ne-am înțeles cu 

inimile. Acum însă e departe pe 
șosea, unde se tot ridică și se 
apleacă umflînd cauciucul reparat. 
Apuc una din sfori și trag de ea. 
Se pornește o larmă care mă spe
rie. Bătrînul pricepe. Rizînd, 
prinde o pîrghie de sub umbrar 
pe care o mișcă scurt înainte și 
înapoi. Sforile de pe cinci po
goane se întind și se relaxează, 
făcînd să bată toate talăngile, să 
clopoțească cutiile de conserve, 
să zdrăngăne bucățile de tablă, 
stîrnind zborul speriat al cîtorva 
păsări aciuate în orezărie. E o 
ingenioasă sperietoare, singura 
capabilă să pună pe fugă, din 
ogorul de pîine al indonezieni
lor, îndrăznețul și perseverentul 
păsăret al tropicelor.

To Tong ne strigă. E gata. în 
plus are ideea să ne abatem de 
pe șosea pe niște drumuri vicinale 
spre a scurta din cale și a ajunge 
mai repede din urmă convoiul de 
mașini pornit spre vulcanul Batur.

Rumâni din Nusantara, finul celor 18.000.000 de nași, 
se simte excelent în brațele tinerei sale mame.

Dar, după un ceas de drumuri 
colbuite, prin sate aproape în
ghițite de pădurea tropicală, se 
oprește în derută. Unde sîntem?

UN MIRACULOS OHM» 
ORIENTAL

De trei zile batem drumurile insulei 
Bali, așa-numita „peria a Indoneziei", 
renumita pentru tradițiile ei culturale, 
pentru folclorul deosebit de bogat, pen
tru cele zece mii de temple care Ii fae 
faima. Cine o ti putut să le numere? 
Templele se găsesc la tot pasul, de la 
tabernacolele modeste de prin curțile ță
rănești, închinate zeităților ancestrale, 
pînă Ia splendidele lăcașuri de rugăciune, 
vechi de secole și milenii, In piatra 
cărora a fost dăltuită istoria unui popor 
cu un trecut deosebit de bogat, alături 
de lumea fantastică a miraculosului său 
Olimp. Un ghid al insulei scrie că numai 
In operațiunile militare ale războiului 
mondial al cărui nimicitor val a ajuns 
pînă aici, au fost distruse peste 2.700 
de temple, astăzi rămlnind In picioare 
... doar zece mii. Parcă toți zeii și 
toate zeitățile pulberii de insule din 
arhipelagul indonezian și-ar fi dat tn- 
tllnire Intr-o singură insulă, copleșind 
cu masivitatea, cu profilurile lor de



monștri neînduplecați sau surîzători, o 
populație mult prea puțin numeroasă pen
tru a-și umple toate templele. Explicația 
ne-o dă istoria. Cu 2.500 de ani în urmă, 
cînd undeva în nordul Indiei se năștea 
Buda, popoarele din arhipelagul indone
zian nu cunoșteau decît adorarea zeilor 
frăgîni și cultul strămoșilor. Mai tîrziu, 
cînd indienii s-au gîndit la traversarea 
mării, înfrîngîndu-și teama depîngărire 
prin frecventarea străinilor, prin secolul 
unu al erei noastre, setea de aur i-a minat 
spre insula Java, care avea o solidă 
reputație de bogăție. Au adus cu ei 
imaginea celor trei sanctități hinduse, 
pe Brahma-creatorul, pe Shiva-distrugă- 
torul și pe Vishnu-păstrătorul. Noua re
ligie a început să pătrundă în arhipelag, 

„o dată cu limba cultă a sanscriților, care 
aducea aici cele două mari epopei ale 
Indiei antice, Mahabharata șiRamayana. 
Acest altoi pe copacul unor tradiții și 
obiceiuri străvechi, pline de vigoare, a 
dat un profil deosebit artelor javaneze, 
obținînd el însuși, din tezaurul cultural 
al pămîntului-gazdă, împrumutul unor 
valoroase încrucișări. Indonezia clasică 
nu e nici pe departe un simplu export 
al artelor și arhitecturii indiene, ci o 
țară în care credințele și cultura comune 
îmbracă creatoare forme autohtone. Per
sonalitatea spirituală a Javei s-a contu
rat tot mai precis pe această direcție 
vreme de cincisprezece secole, cînd a în
ceput pătrunderea islamismului (secolul 
XV) în Java, forțînd hinduismul și 
budismul să se refugieze, cu templele lor 
fastuoase populate de monștri și himere, 
spre răsărit, în insula Bali, unde vechile 
credințe și-au creat un fel de rezervație 
naturală.

Se consuma unul din acele procese 
petrecute adesea în Orient, cînd războa
iele și foametea forțau populația să emi
greze în alte țări, dinastiile să se prăbu
șească, centrele de religie să se deplaseze.

Dar, vorba lui To Tong, unde ne 
aflăm? Străbatem așezări străvechi, 
poate de zece, cincisprezece ori seculare, 
sate de lut sau de bambus a căror lipsă 
de soliditate contrastează puternic cu 
durabilitatea milenară a zeilor de granit. 
Ne oprim la fiecare templu, trecem de 
la un portal piramidal la altul și reali
zăm astfel un drum de nedescris, defi- 
lînd prin fața unei întregi lumi de divi
nități din piatră pe care a înflorit mu
cegaiul. Trecem prin fața a mii de 
tabernacole în care tronurile goale aș
teaptă coborîrea lui Brahma, a luiVishnu, 
Shiva sau Kally, traversăm p ciudată 
faună pietrificată care ne înconjoară, 
ne pîndește, ne amenință întinzînd spre 
noi în gesturi parcă moleșite de arșiță 
mîini de gresie, arme de ceramică, 
amulete de granit, fetișuri milenare... 
Dintre contorsiunile spasmodice ale șer
pilor de piatră, dintre agoniile elefan
ților sacri desprinși din blocuri mono
lite de dalta unor întregi generații de 
sculptori anonimi, surîd spre noi chipu
rile alegorice ale Ramayanei, zeități 
cu profil indonezian, îmbrăcate în cos
tumele de ritual javaneze sau balineze, 
turme de Ganesa — omul cu trompă de 
elefant, fiul lui Shiva — alături de eroi 
din eposul clasic, cărora oamenii nu li 
se închină, dar cu chipul lor luminos 
își împodobesc templele. într-o astfel 
de viziune, nelipsită de umor popular, 
apare și răpirea Zitei, iubita lui Rama, 
de către monstrul Ravana. Soarele își 
avea zeul său, vulcanul de foc își avea 
zeul său, orezul avea și el un zeu. Re- 

Satul Udob... în această împrejmuire plină cu apă se învîrtesc din zori și pînă 
în amurg, aproape fără întrerupere, doi bivoli, un plug de lemn și un om...

vărasarea apelor, erupția nimicitoare a 
vulcanului, pîrjolulstîrnit de razele de foc 
ale soarelui erau semne ale divinității. 
Și zeii trebuiau înduplecați. Convinși că 
mînia vulcanului, valul de ciumă, 
inundațiile sau malaria sînt semne ale 
nemulțumirii zeilor, insularii înălțau 
spre cer temple fastuoase, dominînd cu 
strania lor podoabă mizeria seculară.

Colonialiștilor le conveneau de minune 
ignoranța și misticismul popoarelor co
tropite. Bali devenise un ciudat muzeu 
viu. S-au conservat îndelung ritualuri 
tenebroase și practici vrăjitorești. As
tăzi, influența socială a acestor practici 
își pierde puterea. Ritualurile legate de 
cultul strămoșilor, de credințele și obi
ceiurile ancestrale intră în tezaurul fol
cloric, păstrîndu-și doar esența artistică.

Chiar în aceste zile la Bali se 
deschide prima universitate.

Am renunțat de mult la spectacu
losul vulcan Batur, cel mai înalt 
vîrf din Bali, cu poalele acoperite 
de o fustă stearpă din lavă răcită, 
pentru bucuria de a simți țarina satelor 
balineze sub tălpi, de a pătrunde în 
școli, în piețele întinse întotdeauna sub 
bananianul din mijlocul satului, de a 
privi ogoarele * de orez sau plantațiile 
de cocotieri. To Tong, care a simulat cu 
strălucire rătăcirea drumului, își amin
tește brusc că are pe undeva, prin îm
prejurimi, niște rude. Și ne invită să le 
vizităm. Primim cu bucurie. Dar pînă 
în satul Kedewatan, la rudele lui To 
Tong, aveam să facem cel puțin încă 
zece popasuri.

AM RĂTĂCIT OARE DRUMUL î

La Paliacan ne oprim în fața 
templului închinat zeului Tani, 
păzit de fiorosul Borna, cel ce 
întinde în fața noastră două pal
me uriașe, desfăcute a opreliște, 
gata parcă să asmuță în caz de 
nesupunere pe cei doi monștri de 
piatră de la picioarele sale. In
trăm și în școala din sat, o clădire 
cu pereții din împletitură de 
bambus, fără ferestre, doar cu 
niște luminatoare sub streașină, 
pardosită cu pămînt, lipsită de 
tavan, terminată în țigla acope
rișului. învățătorul Marti Suamu, 
tînăr absolvent al Institutului din 
Djokjakarta, ne primește cu bucu
rie, arătîndu-ne clasele, plan
șele școlare, băncile simple, tabla 
neagră, aceeași tablă din școala 
mea, de la Ploiești, de acum un 
sfert de veac. Ne înconjoară elevii 
lui, la fel de ghiduși, la fel de 
plini de neastîmpăr ca toți 
școlarii de pe pămînt. Cei mai 
mici învață să scrie primul cu- 
vînt: „Ibu, i-bu, ibu“ (mama).

în satul Udob intrăm în tem
plul lui Sinha al cărui interior 
e dominat de un zeu-balaur din 
lemn cioplit, ciuruit de cari, în 
botul căruia cineva a pus un 

dumicat de orez fiert pe un colț 
de frunză de banan. Intrăm în 
casa pictorului Nanir care reedi
tează din apă și vopsele pe pînză 
albă viguroasa natură a tropice
lor adăpostind lumeaRamayanei, 
cu oameni desprinși parcă din 
tablourile lui El Greco. Afară, la 
colțul casei, patru femei treieră 
orezul, lovind ritmic, ca într-un 
dans de ritual, spicele strînse 
pe o rogojină de paie, sub bătaia 
maiurilor de bambus. E o toacă 
de buciume, cadențată, neîntre
ruptă, istovitoare dar implaca
bilă, toacă — deoarece ritmul ei 
e riguros păstrat, de buciume — 
deoarece tulpinile de bambus 
goale pe dinăuntru, uscate, lungi 
ca niște buciume, scot la fiecare 
lovitură un sunet caracteristic.

Și iată-ne acasă la To Tong! 
Vicleanule, ai rătăcit drumul, nu 
e așa? Și pana de cauciuc care 
să ne scoată din convoi o fi fost 
adevărată? S-a strîns tot satul. 
To Tong își dă importanță, face 
pe interpretul. Din ceea ce îi 
spunem înțelege doar cîte un cu- 
vînt, în schimb traduce cîte un 
sfert de ceas. Ai lui îi cer să ne 
traducă zeci de fraze deodată, iar 
el ne spune numai un cuvînt. 
Și totuși, bucuria e generală. Cel 
mai inimos dintre băieți se ca
țără, cu mișcări de pisică, învîr- 
ful unui cocotier de la înălțimea 
căruia cred că vede întreaga insu
lă și, cu un kris scos de la cingă
toare, desprinde cîteva nuci mari 
cît pepenii de Arad, care cad cu 
un zgomot surd la pămînt. O lovi
tură cu securea, și laptele de co
cos, rece, dulceag, ușor sălciu, se 
scurge. Altul fuge cu un fel de 
vîrșă, ca o tîrnă fără fund, în 
ogorul inundat de o apă tulbure 
sub care germinează boabele de 
orez și To Tong reușește să ne 
spună că băiatul ne va aduce cîți- 
va pești. Neîncrezători în tradu
cerea lui, privim după cel plecat 
și îl vedem cu uimire cum urmă
rește vînatul, cum își cufundă 
în apă coșul de nuiele cu gura în 
jos și începe să scoată peștii ca 
dintr-o colivie. în perioada inun
dației ogorul indonezianului e 
întotdeauna și crescătorie de pești. 
Ogorul de orez e mic cît o curti- 
cică, dar el trebuie consolidat 
printr-o muncă titanică, întărit 
ca o fortăreață, cu metereze înalte 
de pămînt care să rețină.apa, scă
zut cu o treaptă față de vecinul 
din deal și înălțat cu o treaptă 
față de cel din vale. în această 

împrejmuire plină cu apă se în
vîrtesc la nesfîrșit doi bivoli, un 
plug de lemn și un om.Alături, 
ogorul vecinului dă în pîrg. în- 
tr-altul se poate prinde pește. 
Aceste două produse ale apei și 
pămîntului formează bucatele de 
căpetenie pe masa indonezianului. 
Carnea de porc sau de pasăre se 
consumă numai de sărbători sau 
cînd stăpînul casei se întoarce 
învingător de la o luptă de cocoși. 
Sportul acesta e cel mai gustat 
de bărbații balinezi. Aproape nu 
există gospodărie în care să nu 
se crească cîțiva cocoși de rasă, 
mai fioroși în luptă și mai sînge- 
roși în încăierare decît cobra și 
mangusta, dușmanii de neîmpăcat 
din jungla indiană. Neștiind ce 
să ne mai ofere pentru a ne simți 
ca acasă, To Tong organizează în 
cinstea noastră o luptă de cocoși. 
E un spectacol nu mai puțin pal
pitant decît o corridă spaniolă. 
Pentru a nu fi obligați să rămî- 
nem cu orice preț la supă, oprim 
sîngeroasa bătălie la jumătate, 
prinzîndu-i pe inamici separat, 
în două coșuri de bambus împle
tite în formă de clopot. Bem ceai, 
lapte de cocos, orez înflorit la 
flacără și îndulcit cu suc ,de tres
tie, mîncăm banane, mango și 
papaia, și mai ales vorbim, vor
bim mult și noi, și gazdele, iar 
To Tong se vede că e un bun in
terpret, deoarece toată lumea rîde 
fericită. Pescarul vine cu doi 
pești și o nucă de cocos.

— Sahabat—spune el, întin- 
zîndu-mi-le.

— Prietenie—îi răspund eu în 
traducerea care mi-e cunoscută.

Cei din jur nu se lasă pînă nu 
învață cuvîntul romînesc. Și cînd 
îl deprind, rîd copilărește, repe- 
tîndu-1 la infinit.

Fotoreporterul ține să fotogra
fieze întreaga familie. Toți se ri
sipesc prin casă de unde reapar, 
după cîteva minute, îmbrăcați ca 
de sărbătoare. Bărbații și-au pus 
saronguri strălucitoare, încărcate 
cu broderii cu fir, niște fîșii de 
pînză ca de lame care îi acoperă 
de la subsuori pînă la glezne. La 
cingătoare, un brîu lat — kain 
padjangul — în care se poartă 
krisul, cuțit cu lama ca o flacără, 
păstrat într-o teacă încrustată. 
Femeile și-au pus peste sarongu- 
rile multicolore șalul kemben, o 
eșarfă subțire care le acoperă u- 
merii și sînii. Iau poziții grave, 
încărcate de importanță. Doar 
cînd aud țăcănitul declanșatoru
lui redevin veseli, exuberanți ca 
înainte. Apoi, prietenului meu îi 
vine ideea să surprindă pe peli
culă, dintre cei vreo treizeci care 
s-au adunat în jurul lui To Tong 
în prima fotografie, pe cei mai 
bătrîni, alături de cel mai tînăr 
membru al familiei. Printre cei 
vîrstnici văd și o bătrînică cu 
trupul vlăguit, arătînd ca de 
șaptezeci de ani, căreia toți îi 
spun „ibu“.

— Cîți ani are bătrîna?—îl în
treb pe To Tong.

— Vreo cincizeci, poate nici 
atît — îmi răspunde acesta. Cîți 
ani ai, ibu?

— 49—îi răspunde bătrîna în 
indonezianăși To Tong ne traduce.

— Pare mult mai bătrînă—re
flectez eu.

To Tong se.aprinde.
— Olandezii trăiau și o sută 

de ani, sudara—îmi replică el. 
Ai noștri îmbătrîneau și mureau 
curînd, ca să trăiască stăpînii 
mult, pricepi sudara? (Sigur că 
pricep.) Poate că ăsta mic să apu
ce altă viață—completează To 
Tong.



Havana, răpitorul Zitei, soția lui Rama? Rangda, monstrul cu 
plete de cîlți? Una din măștile folosite în dansul clasic balinez.

Sub toaca malurilor de bambus, istovitoare, implacabilă, orezul 
se treieră lovind ritmic spicele strînse pe o rogojină din pai.

„Ăsta mic“ de care îmi vor
bește — și pe care fotoreporterul 
îl pozează în brațele mamei sale 
— are vreo trei luni. Mă interesez 
cum îl cheamă.

To Tong nu știe. Sau poate că 
pruncul încă n-are un nume. Șo
ferul își strînge rudele în grabă 
și schimbă cu ele cîteva replici 
scurte. Apoi se întoarce spre noi 
cu o față pe care abia își reține 
zîmbetul larg al surprizei.

— Scrie, sudara: Rumâni. Da, 
acum îl cheamă Rumâni. în cin
stea voastră, sudara. Așa va ră- 
mîne: Rumâni. Vă place?

Dacă ne place? Sîntem la do
uăsprezece mii de kilometri de 
patrie. S-a produs parcă un salt 
cosmic care a anulat uriașa dis
tanță. Rumâni e aici, în fața 
noastră, abia botezat cu un nume 
pe care cîndva, cînd se va întreba 
de ce îl cheamă așa, îl va înțelege.

RUMÂNI își CUNOAȘTE VIATA

Cu trei zile în urmă, numeroasa fami
lie a lui To Tong a ieșit dincolo de 
pădurile de palmieri, la șoseaua largă 
de asfalt, să-i salute pe prietenii 
Indoneziei, Gh. Gheorghiu-Dej și I. 
Gh. Maurer, sosiți la Băii. în cinstea 
lor, cel mal tînăr vlăstar al familiei a 
primit numele masculinizat al îndepăr
tatei țări prietene: Rumâni.

— E un obicei străvechi balinez — 
ne spune To Tong. Să nu vă supărați, 
sudara-sudara. Dar dacă îți intră un 
prieten drag în casă și ai un copil 
nebotezat, legea pămîntului spune să-i 
dai numele oaspetelui. Pentru noi, suda
ra-sudara, voi sîntețl Rumâni. Și ăstuia 
mic, așa i se va spune de azi înainte.

După obiceiul nostru, romînesc, îi 
aducem „finului" mici daruri.

Și tîrziu, cînd plecăm din Kedewa- 
tan, conduși cu alai de tot satul, mama 
lui Rumâni apucă mîna țîncului și, 
din poarta casei, o mișcă a salut.

Nu sînt cititor în stele, dar știu cum 
se va desfășura viața ta. Cu trei luni 
înainte de naștere 1 s-au citit mamei tale 

versuri din Ramayana, ca tu să te 
naști drept șl puternic ca legendarul 
Rama, să fii favoritul zeilor și al dra
gostei, să ai o viață lungă șl fericită. 
Cînd te-ai născut, spre bucuria celor 
din jur, s-a tras cu tunul sub bananla- 
nnl din mijlocul satului, o archebuză 
străveche, ruginită șl inofensivă, dar a 
cărei bubuitură trebuia să sperie spi
ritele rele și să le pună pe fugă. Atunci, 
după cum spune datina ballneză, cei 
apropiați au deschis ușa casei în care 
te-ai născut, te-au privit, s-au bucurat 
și țl-au adus daruri. La o sută cinci zile 
de la naștere, ai primit cele dintîi 
jucării. împletituri de rafie, un soare 
cu razele din paie de orez, primii zur
gălăi făcuți din coajă de cocos. Dansa
torii satului, fete și băieți, au făcut 
să joace în jurul tău măștile vesele din 
uriașa vistierie a folclorului balinez, 
iar bătrînul „dalang" (păpușar) al satu
lui și-a dezvăluit miraculoasa lume a 
teatrului de umbre „vaiang ghedog“,sco- 
țînd din cîteva siluete grotești, decu
pate din piele mată, de măgar, trafo- 
rată, colorată, animate în spatele unui 
cearșaf alb, umbrele fantastice ale eroi
lor coborîți parcă direct din basmele 
străvechi ale insulei. Acum ești pregătit 
pentru ceremonia de la 210 zile, cînd 
vei fi condus în fața strămoșilor, la 
tabernacolele din grădina casei, unde, 
de sub umbrelele înalte, te vor privi 
goale tronurile lui Brahma-creatorul, 
al lui Vishnu-păstrătorul și al lui Shiva- 
distrugătorul...

Cînd, tînăr fiind, deja bărbat, îți 
vei căuta aleasa inimii, datina îți 
va cere să-ți trimiți părinții la casa 
fetei și să-i înduplece să ți-o dea, lău- 
dîndu-țl puterea și virtuțile. La logod
nă veți fi purtați pe umeri de tinerii 
satului, în față fetele vă vor presăra 
petale de flori, iar prietenii tăi te vor 
preceda în pas vitejesc, agitînd în aer 
bețe lungi de bambus, în vîrful cărora 
și-au prins krisurile. în urmă vor păși 
prietenele logodnicei ducînd pe creș
tet coșurile cu daruri. Două duzini de 
dansatoare, alese dintre cele mai fru
moase și mai pricepute, vor încheia cor
tegiul unduindu-se sub acompaniamen
tul „gamelanului", orchestra de gon
guri, de tamburine, de tobe și celeste, 
de xilofoane și fluiere din tulpină de 
bambus. Și, totuși, acest ritual de nease
muită frumusețe va păli în fața exube
rantei sărbători de nuntă. Atunci se 
va strînge tot satul tău, ba și lume 
din satele învecinate. Mireasa ta va 

merge înainte, iar în calea ei șai
sprezece fete vor presăra din tipsii 
strălucitoare petale de flori. Sarongul 
de fir le dezvăluie un umăr, pe cap 
au coronițe de flori aurii, palmele și 
tălpile picioarelor și le-au vopsit 
cu carmin. Tu vei veni în urma ei, 
în stolul celor zece flăcăi, cel mai buni 
dintre prietenii tăi. Și-au prins irisu
rile în nodul sarongului, sub spete, 
și acum calcă maiestuos, plini de respon
sabilitatea actului la care participă.

Se va chema că ești însurat în momen
tul cînd, în prezența părinților, vei 
lua prima masă împreună cu mireasa 
ta. Și se va dansa, mai ales se va dansa, 
se va dansa mult, căci Ball e insula celor 
mai splendide dansuri, unde cu orice pri
lej se dansează, la naștere și la moarte, la 
bucurie sau la tristețe. Războinicii vor 
dansa „Barisul" împungîndu-se cu 
arcurile, sfldîndu-se cu fețe Imobile, 
pășind ca felinele, zvîcnind ca pitonii, 
atacînd în pas geometric, de ritual, 
sub vaierul gongurilor, sub dangătul 
clopotelor, sub uimirea ascuțită a celes
telor... Se va dansa Topengul, dansul 
cu măști, păstrat în expresia lui ireduc
tibilă, intact peste veacuri, de la pri
mele reprezentări ale Ramayanei java- 
neze pînă în zilele noastre. Virginele 
vor dansa Gambunul, dansul părului 
despletit, sub șuierul melodios al 
fluierelor de bambus. Bătrînil vor 
dansa în Wajang Wong, cu chipurile 
acoperite de măști grotești, acoperite 
de plete lungi din păr de palmier, 
țeapăn, șerpuind în aer. Voci, intero
gări. Răspunsuri guturale sau ascuțite. 
Gemete ancestrale, urlete de junglă. 
Pas desfăcut în lături, cu călcîiul 
înfipt în pămînt... La urmă, tu și prie
tenii tăi, flăcăii, veți dansa lupta lui 
Barong cu Rangda, monstrul cu plete 
de cîlți, întruchiparea răului care atacă 
binele...

PENDET — DANSUL MARELUI
OMAGIU

Apoi, micule Rumâni, într-o zi vei 
primi din brațele femeii tale un prunc, 
și atunci sub bauanianul din mijlocul 
satului va bubui archebuza ruginită 
scoasă de preot din templu... Iar cîndva 
tîrziu, cît mal tîrzlu cu putință, Ru

mâni, bătrîn înțelept, vei muri. Lănci 
negre cu irisuri cernite vor preceda 
patul de bambus, purtat pe umeri spre 
locul de incinerare... Te vor urma fetele 
satului, purtînd în tipsiile sclipitoare 
ofrande fumegătoare, hrană pentru dru
mul lung ce te așteaptă și pentru zeii 
care trebuie înduplecați. Cineva, în 
urmă, va căra lemnele pentru rug... 
Șl, bineînțeles, ca în orice prilej din 
viața balinezului, sacru sau laic, dansu
rile de rit și gamelanul cu gonguri și 
timpane te vor urma bătînd dramatic. 
Dar nimeni nu e trist, nimeni nu plînge, 
nimeni nu bocește. Spectacolul mai 
mult vivant decît dezolant e o descăr
care de energie plină de temperament. 
Și totuși, nimic nu ml se pare mai 
trist decît această veselie deznădăj
duită...

Dar asta va fi tîrziu, tîrziu de tot, 
Rumâni. Cine știe? Pînă atunci cu 
siguranță că multe din aceste obiceiuri 
ancestrale vor trece în tezaurul conser
vat al trecutului. Tu vel trăi, poate, 
altă viață. Vei călători, vei vedea lu
mea, vei învăța... îți urez însă ca 
măcar o singură dată în viață insula 
ta să-ți aducă drept omagiu suprem, 
așa cum l-a adus prietenilor dragi din 
îndepărtata Romînie, dansul Pendet. 
Ce splendoare! Va fi ales pentru aceasta 
locul de frunte din sat și ulița cea mal 
largă. Două sute de fete, cele mai fru
moase fiice ale insulei, în două gru
puri separate, vor porni spre tine în 
pas de dans dinspre cele două capete 
ale drumului. Legănare înceată pe șol
duri, prelungită pînă la obsesie, umeri 
dezgoliți, coronițe de flori vii și diade
me din flori șl frunze de aur. Trupuri 
suple, unduitoare, mîini care grăiesc 
în limbajul sacru al degetelor, tipsii 
cu petale de flori parfumate, coliere 
bogate șl acest pas felin, mut, prelins, 
strecurat într-o înaintare aproape 
imperceptibilă, dar mereu constantă, 
pînă cînd cele două grupuri masive se 
vor întîlni în fața ta, sub sunetele 
triumfale ale gamelanului și te vor 
acoperi cu petale de flori...

La revedere. Rumâni I Cine știe? 
Poate cîndva te vom saluta la no i, 
din pragul casei noastre, din ulița largă 
șl luminoasă a țării căreia tu îi porți 
numele.



L
a 9 ani Maia desenează, pictează 
și expune. Expune acasă, în 
dormitor și în sufragerie, la 
școală, în expozițiile celor ti
neri, ba chiar și în străinătate. 
Cele 45 de lucrări ale micii 
artiste văzute în vara trecută în Uniu
nea Sovietică au stîrnit un viu interes 

printre colegii de breaslă. în timpul 
acesta, Maia se juca pe plajă, la Eforie, 
în nisip cu gălețica. Iar unii dintre 
privitorii lucrărilor ei se întrebau: 
„Bine, dar cum e Maiaî Cum arată? 
Ce fel de copil e?“

Maia e un copil de-al nostru, un 
copil bucureștean. O fetiță robustă, 
deschisă, vehementă în exprimarea 
sentimentului ei de adevăr și echi
tate. Maia simte nevoia de vigoare, 
de sevă, de autenticitate.

Printre lucrările cele mai intere
sante ale Maiei figurează și portretul 
unui om de culoare. Fără „să-l facă 
negru", căutînd volumele numai prin 
puterea conturului, fetița pune în 
lumină forța pomeților, rotunjimea 
gurii, vitalitatea privirii...

Maia desenează de la 3 ani, din dimi
neața aceea cînd i s-a spus — cum se 
spune copiilor prea zburdalnici — 
„Uite o hîrtie și un creion și lasă-mă 
să uit de tine cinci minutel". Maia a 
luat hîrtia și creionul, apoi cărbunele, 
pensula și nu le-a mai lăsat! Desenînd 
zi de zi vreme de 7 ani, fetița a acu
mulat o prețioasă experiență perso
nală.

Și cum desenează Maia? Cum poate 
desena un copil de 3 ani, de 5 ani, de 
7 ani? Mai mult în joacă, în glumă...

Maia desenează cu mîna dreaptă, cu 
mîna stingă, cu ambele mîini, cu un 
băț de chibrit, cum îi vine. A fost 
înțelepciunea părinților de a nu scoa
te această „descoperire personală" 
din grădina bucuriilor copilărești. în 
schimb, interzicerea de a desena a 
devenit cu timpul cea mai tristă 
osîndă: „Maia, ai întîrziat la școală, 
azi nu-ți dau voie să desenezi". Plîn- 
sete111

Mica artistă a făcut un film, a apărut 
pe ecranul televizorului, a fost foto
grafiată pentru presă. „Maia, ia spune 
tu adevărat: unde ți-a plăcut mai mult— 
la televiziune sau la cinematografie?" 
Răspuns îmbufnat, scurt, cu voce 
groasă: „La cinematografiei" „De ce?" 
„Pentru că alături era un tobogan II" 
Maia a rămas în raiul copilăriei...

Dar ce desenează Maia? O privire 
asupra unora din portretele alăturate 
ne face să ghicim că Maia, probabil, 
în primă instanță desenează ce dese
nează toate fetele pe un colț de caiet 
sau de maculator: eternele profiluri 
și chipuri feminine. Dar în aceste chi
puri imaginare, Maia pune o intenție, 
o stare sufletească, o determinare, o 
preferință, o poziție față de viață. 
Cu o precizie literară uimitoare fetița 
își intitulează singură lucrările: „Vis", 
„îndrăzneală", „Primăvara", „Mama", 
„Albă ca Zăpada".

Fetița continua să deseneze din imagi
nație, scotea mereu din fîntîna cu 
vise a copilăriei, cînd începu să lu
creze în paralel și după natură. Astfel, 
„visul", puterea de transfigurare, s-a 
răsfrînt treptat și asupra obiectului. 
Modelul n-a fost niciodată pentru Maia 
„obiectiv" și „rece", ea l-a scăldat în 
semnificație, și-a spus părerea și sen
timentul asupra lui.

Lucrînd după natură, Maia a început 
să se ocupe de nudul feminin. Și toc
mai aceste încercări anticipează asu
pra îndrăznelii și originalității vi
itoarei artiste: nudurile Maiei sînt 
niște prezențe ample, aproape plan
turoase, ele vorbesc fără prețiozitate 
despre generozitatea naturii.

Aram, frățiorul mai mic, a început 
să deseneze la vîrsta de 5 ani, într-o 
„criză" de emulație. Maia era în al 
treilea an de „carieră" și părinții îi 
„rețineau" lucrările mai bune, lipin- 
du-le pe un carton. „Vreau să-mi puneți 
și mie un desen pe paspartu!" „Fă o 
lucrare la fel de bună ca a Maiei, și 
n-avem nimic împotrivă". Mezinul 
s-a pus pe lucru cu înfrigurare. Aram 
a desenat timp de 3 săptămîni, în 
fiecare zi, toată ziua, dar timp de 3 
săptămîni „juriul familial" i-a respins 
necruțător lucrare după lucrare... 
După acest răstimp, copilul a început 
să dea semne bune. Acum fratele își 
urmează sora: dar băiatul are lumea lui,- 
e mai puțin liric, el e analitic, îi place 
să redea natura din preajmă, dar mai 
cu seamă să ilustreze idei. Aram dese
nează războinici, încleștarea dacilor 
și a romanilor, monștrii agresiunii 
imperialiste...

Tatăl acestor copii — cunoscutul 
grafician Cik Damadian — a lucrat 
un timp în învățămîntul artistic, iar 
apoi, după cum se vede, viața l-a pus 
în fața dificilei probleme de a fi peda
gogul propriilor săi copii. L-am în
trebat pe Cik Damadian despre acel 
lucru esențial care — după părerea 
lui — i-a împins pe micii artiști pe 
orbita cea bună. „Maia și Aram — 
spune artistul—n-au învățat niciodată 
«tehnică în general» — tehnica des
prinsă de obiect. Ei au luat cărbunele 
în mînă ca să spună o părere a lor 
despre viață. Dacă pe drum, căutînd 
expresia acestei păreri, copiii au fost 
frînți de vreo dificultate tehnică, atunci 
ei au căutat o soluție anume, o soluție 
ca să poată spune gîndul lor de atunci, 
intenția lor. Au căutat, s-au frămîntat 
pînă ce au găsit — uneori cu o ușoară 
sugestie din partea mea. Astfel tehni
ca a fost de la început slujitoarea sen
timentului ; ea n-a putut deveni de sine 
stătătoare, nici n-a amenințat să-l do
mine sau să-l zdrobească".

O fetiță și un băiat bucureșteni, 
doi școlari obișnuiți, aceștia sînt frații 
Damadian. Ei se deosebesc totuși de 
mulți alți copii de vîrsta lor. Prin 
ce? Prin ceea ce spun ei. Mai exact: 
prin ceea ce spun desenele lor.

Viorica FILIPOIU

Maia și tatăl ei.





Povestea vorbei 
ROL BANAL

Cînd spunem despre cineva 
că, într-o anumită împreju
rare, a jucat un rol banal, 
asta înseamnă, evident, că 
nu s-a remarcat prin nimic 
deosebit, că n-a adus o con
tribuție hotărîtoare. O per
soană cu interes pentru filo
logie va observa că expresia 
aceasta provine din lumea 
teatrului; prin comparație,, 
se spune și despre cineva 
care nu e actor că „joacă un 
rol“ (banal sau deosebit). Dar 
povestea acestor cuvinte nu 
se reduce la atît.

Ce înseamnă, la origine, 
rol? Sensul vechi este „rulou, 
sul“, apoi „sul de pergament41. 
Întorcîndu-necu milenii în ur
mă, trebuie să evocăm amin
tirea scribilor antichității, 
care copiau operele literare pe

De vorbă cu medicul
NERVOZITATE Șl NEVROZA

Se știe că sănătatea și 
activitatea eficace a omului 
se realizează numai în con
dițiile unei funcțiuni nor
male a tuturor organelor 
șl sistemelor din organismul 
său; tulburarea activității 
unui singur organ face ca 
întreg organismul să fie în 
suferință. Se știe — de 
asemenea — că rolul prin
cipal In aceste fenomene de 
corelație îl are sistemul ner
vos central, regulatorul în
tregii activități a organis
mului.

Scoarța creierului dă omu
lui posibilitatea să cunoască 
lumea înconjurătoare. De 
asemenea, scoarța creierului 
este aceea care permite or
ganismului să se adapteze 
la condiții de viață schim
bătoare. Cele mai fine modi
ficări în activitatea normală 
a scoarței cerebrale duc la 
manifestări de boală psihică 
sau fizică.

O asemenea manifestare, 
bine cunoscută, este starea 
de nervozitate. Ea constă 
dintr-o excitabilitate ner
voasă deosebită și o insta
bilitate psihică; omul este 
cuprins de tristețe sau vese
lie exagerată, cu totul ne
justificate, și se află mereu 
sub impresia unei primejdii 
iminente provocate de cele 

Cuvinte încrucișate

PLOUĂ

suluri de pergament. Cuvîn- 
tul nostru a început astfel 
să însemne „operă literară 
scrisă pe un rulou de per
gament44. Denumirea se apli
ca oricărui gen literar, deci 
și pieselor de teatru; textul 
pe care îl avea de învățat un 
actor era scris, firește, pe 
același material. Tot rol s-a 
numit de aceea și acest text. 
Iată cum am ajuns, încetul 
cu încetul, la rol cu sen
sul lui actual în teatru.

Istoria cuvîntului banal 
nu e de loc... banală, adică 
știută de toată lumea, lipsită 
de originalitate. în vechea 
limbă franceză banal era 
calitatea, însușirea unui o- 
biect dintr-un ban, adică 
dintr-un „teritoriu stăpînit 
de un senior feudal44. Exis

mai neînsemnate greutăți 
ivite în viață. Aceste mani

festări sînt însoțite de lipsa 
poftei de mîncare, de tulbu
rări ale somnului și în acti
vitatea unor organe ca In
testinul, inima etc. Puterea 
de muncă, memoria, con
centrarea în activitatea o- 
bișnuită slăbesc simțitor. 
Dar aceste fenomene deși 
par îngrijorătoare nu con
stituie, totuși, o stare de 
boală propriu-zisă. Ele pot 
ti ușor înlăturate prin cre
area unor condiții normale 
de viață șl muncă șl printr-o 
atenție mai mare dată felu
lui în care ne organizăm 
odihna. Există însă o serie 
de elemente abia percepti
bile care vor agrava feno
menele descrise mai sus și 
care duc la starea de nevroză. 
în acest caz puterea de 
muncă scade atît de mult, 
încît bolnavii pot deveni 
complet inapțl pentru orice 
activitate. Apar palpitații 
șl senzații de constricții la 
inimă — deosebit de supără
toare — mîncărimi ale pie
lii, transpirații abundente, 
alternanțe de diaree și con- 
stipație, tulburări ale glan
delor cu secreție internă. 
Bolnavul va respira cu greu

tau astfel: drumuri „banale44, 
mori „banale44, tîrguri „ba
nale44 etc. Multe din aceste 
lucruri „banale44 erau folosite 
de toată lumea sau, în orice 
caz, de multă lume. Din 
această cauză francezii au 
numit „banal44 orice lucru 
care se afla la dispoziția 
tuturor, accesibil oricui. De 
aici pînă la sensul actual al 
cuvîntului (pe care limba 
romînească l-a împrumutat 
din franțuzește) nu mai e 
decît un pas: o idee banală 
este o idee cunoscută de toți, 
care îi poate veni în minte 
oricui, deci neinteresantă; 
un rol pe care îl poate juca 
oricine, care nu se face re
marcat prin nimic este, de
sigur, un rol banal.

Sorin STATI

tate chiar la eforturi de 
mică importanță. Toate a- 
ceste fenomene sînt rezulta
tul unei tulburări în regla
rea activității Inimii de că
tre sistemul nervos central.

0 serie de boli ca ulcerele 
organelor aparatului diges
tiv, hipertensiunea arterială 
încep tot prin tulburări ale 
sistemului nervos central în 
al cărui control se află acti
vitatea aparatului cardio
vascular și a stomacului.

Dacă nevrozele nu pun, 
în general, viața omului în 
primejdie, agravarea lor poa
te avea efecte dăunătoare 
asupra funcției sau chiar a 
structurii unor organe.

De aceea tratarea la timp 
a nevrozelor, care — în cele 
mal multe cazuri — duce la 
vindecarea lor completă, este 
foarte importantă. Șl mai 
importantă ni se pare pre
venirea nevrozelor, menți
nerea unul sistem nervos 
sănătos șl înlăturarea devie
rilor de minimă impor
tanță care survin în activi
tatea nervoasă. Cu alte cu
vinte, să consultăm medicul 
la apariția acelor fenomene 
care stau la baza simplei 
nervozități.

Dr. Silviu GHEREA

ORIZONTAL: 1) Ploaie în 
devenire — Căzută din nori. 
2) Stavilă în drumul ploii 
— Palat ca în poveste (pop.). 
3) Cînd ploaia se lasă aștep
tată — Romanul „Furtuna" 
de Ilya Ehrenburg. 4) Ful
garine și mantale de ploaie 
— Măsură agrară. 5) Zonă 
terestră în care ploaia sub 
formă de averse nu lipsește 
nici o zi. 6) Recul! — Bine! 
— Ambarcație pentru sport 
și agrement. 7) Sine-qua- 
non al ploii —însoțește ploa
ia în timpul furtunii — în
cepe să fulgere! 8) Autorul 
cunoscutelor versuri: „Jal
nic vîjtie prin noapte glasul 
codrilor de brad, I Ploaia 
cade-n repezi picuri, repezi 
fulgerele cad" („Regina Os- 
trogoțllor") — Acțiunea apei 
de ploaie asupra caldarîmu- 
lui. 9) Aproape de... cot! — 
Cînd plouă adăpostește oile 
în saivan — Vechi cavalerist. 
10) Cele fără conținut devin 
apă de ploaie — A împodobi. 
11) Pipă fără... muștiuc? — 
Urmează fulgerului — Pă- 
mînt cu apă. 12) Pămîntul 
după ploaie — Cînd coboară 
norii.

VERTICAL: 1) Autorul 
piesei „Omul care aduce 
ploaie" — Poet romîn care 
a scris versurile: „De-atîtea 
nopți aud ploulnd, / Aud ma
teria plîngînd... / Sînt sin
gur, și mă duce-un gînd / 
Spre locuințele lacustre" („La
custră"). 2) în ultimă ana-

F1DEHTATE...

In apropierea orașului sco
țian Edinburgh se află sta
tuia unui cîine, a cărui 
poveste nu este lipsită de 
interes: în 1858 a încetat din 
viață un păstor, care a fost 
condus la groapă de o sin
gură ființă apropiată, cli
nele său Bobby. De atunci 
Bobby a vegheat timp de 
14 ani — ziua șl noaptea — 
la mormîntul fostului său 
stăpîn, părăslndu-1 doar cînd 
se ducea să-și caute de mîn
care. In semn de prețuire 
față de acest devotament, 
în amintirea lui Bobby s-a 
ridicat statuia care mai dăi
nuie și azi.

geniști sau veterinarii

Cum se poate stabili dacă 
o vacă a înghițit o bucată 
de sîrmă sau un cui? Pînă 
în prezent lucrul acesta era 
destul de greu de făcut din 
cauza dificultăților legate de 
folosirea aparatelor roentgen. 
Medicii veterinari polonezi 
au construit însă un aparat 
special, care funcționează 
pe principiul unui detector 
de mine. Veterinarul apro
pie de pîntecele animalului 
aparatul detector. Dacă aude 
în cască un fluierat, înseam
nă că animalul a înghițit 
într-adevăr o bucată de metal.

liză adună toate apele și tot 
el dă naștere norilor — O 
ploaie de proporții uriașe. 
3) Gresia, bazaltul, granitul 
etc. — Bărbierit —Timp plo
ios. 4) Condeiul pictorului — 
Coboară pantele înzăpezite 
sau... schelele marilor con
strucții. 5) Aidoma sacului 
— Zgomotul ploii minate de 
vînt (pi.). 8) Curelușă de 
meșină — Fără pereche — 
Umed. 7) început de cîntec! 
— Scriitor clasic romîn, au
torul cărții „Povestea vor
bii" — Fluviu european. 8) 
La intrarea într-o.societate! 
— Peste! — Bară fixă. 9) 
Picură sau toarnă cu gălea
ta (pl.) — Te ajută să treci 
peste un șuvoi sau peste un 
pîrîu fără să te uz A 10) Plo
uate — Dezlănțuire violentă 
de ploaie. 11) Ploaie de vară 
cu picuri mari și distanțați 
— Mișcare ondulată a mării 
după furtună — La războiul 
de țesut. 12) îi plouă și-i 
ninge — Acțiunea ploii de 
vară asupra vegetației înse
tate de secetă (inf.).

DEZLEGAREA JOCULUI „ROMANȚE Șl CÎNTECE POPULARE 
ROMÎNEȘTI", APĂRUT ÎN Nr. 48

1) Bajescu Oarda. 2) Amintiri-Ari. 3) Dor — Ros—Adam. 
4) Ir — Lacul — Ug. 5) T — Rudi — At — Op. 6) Alinări — 
Arie. 7) Iță — Leana - R. 8) Ina — Sîrbă — Si. 9) Na - Stat 
— Stan. 10) I — Rar — Acerbi, il) Mai — Oare — lat. 12) A- 
lunele - Horă.

CE SPUN SCHELETELE I

Profesorului Warwick de la 
Guy’s Hospital din Londra 
i-a venit ideea să examineze 
cele 290 de schelete găsite 
în cimitirul orașului antic 
Eburacum (comitatul York). 
Rezultatul cercetărilor a fost 
revelatoriu. El a stabilit că 
locuitorii Britaniei din epoca 
romană erau mai mici și mai 
îndesați decît cei contempo
rani, sufereau groaznic de reu
matism și mureau în pro
porție de 75 % pînă la vîrsta 
de 40 ani. Tuberculoza nu 
părea să existe pe atunci. 
Adulții aveau dinții tociți, 
probabil din cauza prafului 
de gresie provenit din pie
trele de moară în timpul 
măcinatului, praf care cădea 
în făină.

Colțul 
cosmeticienei

COMBATEREA 
MÂTRETEI

O boală foarte obișnuită a 
pielii capului, mătreața, poa
te să apară pe orice fel de păr 
— normal, riscat sau gras. 
Neglijența în îngrijirea acestei 
boli aduce după sine căderea 
părului.

Pentru reușita tratamentu
lui, trebuie să știm că și 
mătreața poate fi uscată sau 
grasă. Mătreața uscată se 
prezintă sub forma unor scame 
mărunte, uscate și albe, care 
se depun pe îmbrăcăminte. 
Cea dintîi măsură de comba
tere este asigurarea unei cură
țenii perfecte a părului a 
pielii capului printr-o spă
lare la timp. Dacă părul este 
uscat e bine să se evite soda 
și săpunurile alcaline, care 
răpesc părului grăsimea și 
luciul natural. Pentru spălat 
se indică gălbenușul de ou, 
întrebuințat astfel: se bat două 
gălbenușuri cu 300 gr apă 
caldă și apoi se strecoară prin- 
tr-un tifon. Cu această soluție 
se fricționează bine pielea, 
apoi se limpezește părul în 
mai multe ape, fără a uita 
să adăugăm puțin oțet la 
ultima apă.

Mătreața grasă are un as
pect gălbui, scamele sînt 
groase și lipicioase. Pentru 
combaterea ei se recomandă 
aceleași procedee de spăla
re, plus un tratament cu 
unele preparate. Astfel, sînt 
indicate loțiunile pe bază de 
pilocarpină. De asemenea, 
Sebodermul dă bune rezul
tate și într-un caz, și în altul.

O cură cu vitamine, precum 
și un regim alimentar lipsit 
de conserve, brînzeturi fer
mentate, condimente, grăsimi 
și alcool sînt indicate tuturor 
acelora care se plîng de ne
ajunsurile mătreței.

George ta MĂLIN
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LUMiNi IN RETORTĂ Momente din istoria chimiei”

biografia 
agitată

catalizei
O uzină într-un balon 
de sticlă.Este doar un 
truc fotografic, dar el ex
primă indisolubila legă
tură care trebuie să existe 
între cercetarea de labo
rator și creația ingine
rească. Giganții industri
ali de azi, care acționează 
pe bază de cataliză, își 
au obîrșia în retorta u- 
nui modest farmacist din 
Petersburg, Sigismund 
Konstantinovicl Kirchhof.

• ÎN VIAȚA ORGANISMELOR 
Șl... A UZINELOR - UN ȘIR 
NEÎNTRERUPT DE FENOMENE 
CATALITICE • MATERIA 
PRIMĂ: AERUL • REACȚIILE 
DIN FRUNZA VERDE SE 
VOR REALIZA ÎN INDUSTRIE

D
storia fenomenului de cata

liză, pentru înțelegerea și 
stăpînirea căruia, dată fi
ind uriașa sa însemnătate 
practică, lucrează astăzi 
experimentatori și teoreti
cieni din aproape toate țările 

lumii, își are începutul în zilele 
anului 1811. Era pe vremea dom
niei țarului Alexandru I; Rusia 
se afla în război cu turcii și se 
pregătea pentru războiul cu Napo
leon.

ÎNTR-O SPIȚERIE 
DIN PETERSBURG

...în spițeria sa din Petersburg, 
Sigismund Konstantinovici Kir
chhof nu se mai ocupă de rețetele 
.obișnuite. în timp ce elevii săi 
execută ordonanțele medicale, el 
umple retortele, le pune la fiert, 
le golește, gustă siropul din ele. 

în cursul acestor experiențe, 
ciudate pentru toți cei din jur, 
nu-1 mai recunoști pe farmacist. 
Nimic din aerul plictisit al zilelor 
obișnuite nu apare pe chipul lui. 
El repetă de zeci de ori o singură 
operație și încordarea cu care 
urmărește fiertura lasă loc unei 
destinderi totale abia în clipa 

în care gustă siropul. Este zahăr, 
zahăr dulce, asemănător cu cel 
obținut din trestie sau din sfecla 
abia introdusă în cultură. Și 
farmacistul reia încercarea, temîn- 
du-se, parcă, să nu fi fost totul 
decît o întîmplare.

Experiențele lui Kirchhof sînt 
foarte simple. El fierbe amidon 
cu o soluție de .acid diluat și 
obține un sirop conținînd o canti
tate de zahăr ceva mai mare decît 
cantitatea de amidon inițială.

înainte de a urmări desfășura
rea experiențelor, să încercăm 
descifrarea factorilor care au 
determinat această activitate în
frigurată a farmacistului pe- 
tersburghez.

Cu mai mult de o jumătate de 
secol înainte, apăruse lucrarea lui 
Andreas Sigismund Marggraf inti
tulată „încercări chimice pentru 
extragerea unui zahăr adevărat 
din diferite plante care cresc în 
țările noastre". Berlinezul Marg
graf a fost primul chimist care a 
descoperit zahăr în sfeclă, deschi- 
zînd astfel calea către o nouă 
sursă de zahăr, în afara celebrei 
trestii. Chimiști din toate țările 
Europei încercau să găsească sur
se locale pentru acest prețios ali

ment, cererea mărindu-se conti
nuu o dată cu creșterea populației 
orașelor și dezvoltarea industriei.

NAPOLEON, BLOCUSUL 
CONTINENTAL Șl... ZAHĂRUL

în anul 1801, Franz Karl Ac- 
hard inventează procedeul extra
gerii zahărului din sfeclă și înfiin
țează în Silezia prima fabrică în 
care se aplică acest procedeu. 
Interesul pentru invenția lui Ac- 
hard crește an de an. ’

Decretul asupra blocadei Insu
lelor Britanice, emis la Berlin la 
21 noiembrie 1806, interzicea orice 
legături comerciale ale continen
tului cu Anglia; corăbiile brita
nice nu mai aveau dreptul să 
intre în porturile europene con
trolate de Franța napoleoniană. 
Blocusul continental, prin care 
Napoleon încerca să lovească în 
inima Angliei — în comerțul ei 
— a făcut și mai presantă căuta
rea de substitute pentru o serie 
de produse care altădată se impor
tau din colonii. De aceea Napo
leon hotărăște, în anul 1812, să 
se aloce o suprafață de 30.000 de 
hectare, mărită apoi la 100.000, 
pentru cultivarea sfeclei de zahăr.

El pune la dispoziția cercetăto
rilor 1.000.000 de franci aur pen
tru descoperirea celor mai bune 
procedee de fabricare din sfeclă 
a acestui aliment. într-un cuvînt, 
zahărul era la ordinea zilei.

Kirchhof avea un obiectiv foarte 
clar: să obțină zahăr din cereale, 
din cartofi, din toate acele plante 
cultivate de sute și mii de ani. 
Poate că el a pornit de la ideea 
că o bucată de pîine mestecată 
multă vreme în gură capătă un 
gust dulceag. Fierbînd amidonul 
cu apă el obținea într-adevăr un 
lichid dulceag. Adăugînd și puțin 
acid clorhidric la fiertură, el 
căpăta un sirop și mai dulce: 
apărea glucoza.

Mai surprinzător pentru farma
cistul experimentator decît chiar 
apariția regulată a glucozei prin 
fierberea amidonului cu o soluție 
diluată de acid clorhidric, era 
faptul că obținea același rezultat 
dacă fierbea amidonul cu acid 
sulfuric. Și, lucru ciudat, la sfîr- 
șitul experienței acidul părea 
neconsumati Cît acid introducea 
atîta rămînea la sfîrșitul opera
ției. Atunci care era rolul acestei 
substanțe? întrebarea rămînea 
fără răspuns.



Conștient de însemnătatea des
coperirii sale, Kirchhof publică 
primele rezultate. La început 
savanții din lumea întreagă pun 
la îndoială rezultatele obținute 
de cercetătorul petersburghez.însă 
apoi le acceptă după ce în zeci de 
laboratoare din Europa se refac 
cu succes experiențele după me
toda simplă indicată de Kirchhof. 
Explicația n-a putut fi dată, dar 
industria s-a grăbit să treacă la 
aplicarea metodei fără să se sin
chisească pentru moment de fun
damentări teoretice.

O BRICHETĂ... ISTORICĂ

Fapte similare celor puse în 
evidență de Kirchhof au mai ieșit 
la iveală în cele mai diferite 
domenii de cercetări.

Chimistul francez Louis-Jac- 
ques Thănard descoperă că apa 
oxigenată, în contact cu un burete 
de platină sau cu bioxidul de 
mangan, degajă cu violență oxi
gen. Așadar, o substanță poate 
determine., prin simplul contact 
cu o alta, o reacție puternică fără 
să participe, aparent, la reacția 
declanșată.

Să fi fost oare această idee a 
activității misterioase a burete- 
lui de platină care l-a condus pe 
chimistul german Johann Wolf
gang Dobereiner (1780-1849) la 
faimoasa lui invenție? în adevăr, 
buretele de platină atrăgea pe 
mulți chimiști ai vremii, după ce 
Humphry Davy experimentase în 
anul 1817 aprinderea amestecului 
de hidrogen cu aer, cu ajutorul 
unei sîrme de platină încălzite. 
Sîrma lui Davy, adusă la incan
descență, era cea care determina 
aprinderea amestecului.

Cauza fenomenului rămînea 
neexplicată, însă faptul în sine 
îi era cunoscut lui DObereiner. 
Acesta, după ce studiase farmacia 
și făcuse o serie de experiențe ne
reușite pe tărîm tehnic, devine 
profesor de chimie, farmacie și 
tehnologie la Jena și, fti această 
calitate, intră în legătură cu 
marele duce de Weimar, Karl- 
August, și cu universalul Goethe 
— și unul, și altul interesați în ale 
chimiei.

în anul 1824, Dobereiner inven
tează celebra sa brichetă cu hidro
gen și cu burete de platină. Modul 
de funcționare era foarte simplu: 
un aparat debita un curent de 
hidrogen, care era dirijat spre 
un burete de platină; în contact 
cu buretele, jetul se aprindea! 
Pe vremea aceea, cînd chibritu
rile nu erau cunoscute și focul se 
mai făcea cu amnar, cremene și 
iască, invenția chimistului de la 
Jena apărea ca o realizare excep
țională.

Dobereiner o comunică lumii 
cercetătorilor în lucrarea inti
tulată cu emfază: „Despre nou- 
descoperita, deosebit de minunata 
însușire a platinei". El va mai 
închina platinei o lucrare: „De
spre chimia platinei", după ce 
englezul Peregrine Phillips obține 
în 1831 un patent de producere 
a acidului sulfuric tot prin metoda 
de contact, devenită ulterior cel 
mai interesant procedeu de fabri
care a acidului sulfuric.

INVENTK INEXPLICABILE

Descoperirile lui Kirchhof, Thă- 
nard, Davy, Ddbereiner erau de 
importanță capitală. Ele deve
niseră baza unor invenții și chiar ' 
industrii, dar... explicația teore
tică continua să lipsească.

Berzelius este acela care inven
tează un nume pentru toate aceste

on 

fenomene: cataliză. Cuvîntul nu 
spune mare lucru: în grecește 
„katalusis" înseamnă dizolvare. 
Berzelius dă însă acestui cuvînt 
un conținut nou: fenomen datorit 
însușirii unor corpuri de a deter
mina prin simpla lor prezență 
recombinarea altora. Pentru a 
numi această însușire, Berzelius 
inventează o nouă forță, pe lîngă 
atîtea altele (ca forța de adeziune, 
de capilaritate etc.), pe care o 
botează — evident — forță cata
litică. Așadar, fenomenul primise 
un nume, iar cauza lui, un nume 
derivat din acela al fenomenului, 
însă puțină lume putea fi de 
acord cu acest mod de a teoretiza 
datele experienței.

în deceniile care au urmat s-au 
adunat numeroase exemple de 
reacții care, după expresia lui 
Berzelius, sînt de natură catali
tică. Astfel, studiul științific al 
fermentației alcoolice — în esență 
și ea un fenomen de cataliză — 
prilejuiește strîngerea unui nou 
material experimental care se cere 
înțeles, interpretat.

Pasteur și apoi Liebig emit dife
rite teorii, contradictorii. Lucru
rile au rămas multă vreme în 
această fază vagă și confuză. 
Chimiștii priveau cu tot mai 
multă neîncredere teoriile catali
zei și ale fermentației, ba chiar 
se născu un fel de teamă de a 
atinge acest subiect. Tratatele îl 
treceau sub tăcere, iar mari chi
miști ca Henry Saint-Claire De
ville luau în derîdere pe cei care 
încercau să explice prin „forțe 
catalitice" fenomenele chimice.

între timp, însă, industria fer- 
mentativă și de sinteză se dez
volta continuu, iar „acțiunea de 
contact", cum numea în 1876 
chimistul rus N.N. Lubavin cata
liza, se dovedea a fi o realitate de 
neocolit.

Experiența pune curînd în evi
dență însușirile catalitice ale me
talelor fin divizate: fier, nichel, 
cobalt, cupru. Oxizii metalici și 
amestecul de oxizi își dezvăluie 
însușirea de a determina creșterea 
vitezei de reacție a unor sub
stanțe (și, deci, reducerea timpu
lui) de la zeci de ani pentru cîteva 
molecule, la miliardimi de se
cundă.

Aceste rezultate deschid ramuri 
noi ale industriei chimice.

.I.G. FARBEN*, RĂZBOIUL 
IMPERIALIST Șl CATALIZA

Fiecare ramură industrială 
nouă își are istoria ei. Ca toate 
istoriile, plină de contradicții și, 
de aceea, dramatică. Un exemplu 
dintre multe: metoda tehnică de 
sinteză a amoniacului.

După încercările lui Kuhlmann, 
Flick realizează sinteza amonia
cului din azot și hidrogen, folo
sind drept catalizator platina. El 
brevetează invenția lui în 1876, 
dar ea nu dă rezultate practice la 
scară industrială, deoarece se ig
nora importanța presiunii în 
reacție.

Un procedeu economic implica 
rezolvarea concomitentă a mai 
multor probleme: presiune sufi
cientă pentru obținerea unui ran
dament optim, dar în același timp 
o presiune la care să reziste mate
rialele de construcție ale reactoa
relor; temperatură corespunză
toare presiunii; catalizatorul cel 
mai activ, cel mai ieftin, cel mai 
rezistent.

De toate acestea se preocupau 
chimiștii trustului „I.G. Farben" 
în preajma războiului imperialist 
pe care-1 pregătea Germania kai- 
serului Wilhelm. Desfăcînd la

prețuri de monopol medicamente, 
coloranți și articole fotografice, 
uzinele chimice cartelate ale Ger
maniei obțineau profituri uriașe; 
ele înghițeau rînd pe rînd între
prinderi și trusturi mai mici din 
alte țări capitaliste. Apropierea 
războiului punea însă problema 
majoră a explozivilor și în pri
mul rînd a materiilor prime nece
sare pentru fabricarea lor.

Producerea explozivilor depin
dea de azotați. Dar cel mai mare 
zăcămînt de azotați din lume se 
găsește în Chile. Dacă s-ar fi 
oprit vînzarea salpetrului din 
Chile către germani, tunurile lui 
Krupp ar fi devenit simple jucă
rii. Trebuia, așadar, găsită o 
soluție.

Se fac experiențe în stil mare. 
Un model de reactor, apoi al 
doilea, al treilea sar în aer. Dar 
aceasta n-are importanță. Pro

ducția de amoniac trebuie pusă 
la punct: o cer interesele milita
rismului german.

Lucrările le conducea chimistul 
Fritz Haber și urmăreau pur și 
simplu folosirea aerului, mai pre
cis a azotului din aer, ca materie 
primă pentru explozivi.

Haber se ocupă zi și noapte de 
problema sintezei amoniacului. El 
cercetează însușirile catalitice ale 
osmiului, ruteniului, uraniului, 
fierului. în fine, în 1913, proce
deul este pus la punct. Presiune: 
200 de atmosfere, temperatură: 
500°G, catalizator: secret. Pro
babil uraniu. în 1914, uzina de 
la Oppau este gata pentru pro
ducție.

Chimistul Fritz Haber primește, 
în timpul războiului, gradul de 
maior. Probabil și ca răsplată 
pentru producerea gazelor toxice, 
pe care — primii în lume — im-



într-un astfel de reactor, rezis
tent la presiuni de sute de atmo
sfere, a fost realizată sinteza ca
talitică a amoniacului. La în
ceput procedeul a fost folosit 
la fabricarea explozivilor.

Caricaturistul englez Thomas 
Rowlandson a prins în aceas
tă imagine interesul stirnit de 
conferințele de popularizare a 
chimiei, la începutul secolului 
trecut. Asemenea conferințe au 
fost ținute și de savanți de 
talia lui Davy sau Faraday. 
După cum se vede, participant!! 
la conferință, burghezi înstăriți 
?i nevestele lor,stnt extaziati In 
ața „miracolelor" produse in 

paharele de laborator. Cit au fost 
In stare să înțeleagă ei din cele ex
puse, aceasta este o altă poveste... 

perialiștii germani le-au folosit 
pe cîmpul de luptă.

în 1928 Germania producea 
667.000 tone de azotați sinte
tici pentru explozivi și pentru 
îngrășăminte agricole, pornind de 
la amoniacul obținut după proce
deul Haber.

în anii tn care Hitler pregătea 
dezlănțuirea unui nou război mon
dial imperialist, bătrînul chimist 
Haber se refugiază în Anglia, 
unde savanții progresiști îl fac 
să înțeleagă că și mîinile lui sînt 
mînjite de sîngele vărsat pentru 
profiturile trusturilor. Rutherford 
refuză să-i dea mîna.

în cartea sa despre Albert Ein
stein, scriitorul sovietic Vladimir 
Lvov povestește că foarte curînd 
după audierea unei conferințe a 
lui Einstein despre responsabili
tatea omului de știință în lupta 
împotriva instigatorilor la război 
Fritz Haber s-a sinucis...

MILIOANE DE TONE 
DE COMBUSTIBIL LICHID

Sinteza organică de laborator 
și industria organică de sinteză 
sînt, mai mult chiar decît sinte
zele anorganice, strîns legate de 
activitatea catalitică.

Savanții francezi P. Sabatier 
și J.B. Senderens descoperă, între 
1899 și 1905, acțiunea catalitică 
a nichelului fin divizat, în reac
țiile de hidrogenare a hidrocarbu
rilor nesaturate. Pe această cale 
se obțin hidrocarburi saturate.Mai 
simplu, aceasta înseamnă că gra
ție catalizei se pot transforma 
anumite substanțe organice în 
altele, mult mai valoroase. Esen
ța și aplicațiile industriale, mul
tiple și extrem de importante, 
ale acestei metode reies din cele 
cîteva exemple care urmează.

Savantul rus Serghei Alekse- 
evici Fokin, care și-a consacrat 
întreaga viață cercetării fenome
nului de hidrogenare catalitică, 
este cel care a pus la punct primul 
procedeu tehnologic de hidroge
nare a grăsimilor. Catalizatorul 
lui Fokin este platina fin divi
zată.

Trecîndu-se un curent de hidro
gen prin uleiuri lichide animale 
și vegetale (de ricin, de muștar, 
de bumbac, de arahide, de rapiță, 
de pește etc.) se obțin, după un 

șir de transformări, grăsimi co
mestibile, ca margarina.

Franz Fischer și H. Tropsch au 
elaborat, tot pe bază de hidro
genare catalitică, procedeul de 
preparare a benzinei sintetice.

Pe aceeași cale au fost rezolvate 
și alte probleme practice de uriașă 
însemnătate economică. De pildă 
producerea combustibililor lichizi 
direct din cărbune.

în uzine, cărbunele poate fi 
folosit, sub formă de bulgări sau 
praf, drept combustibil pentru 
focarele marilor instalații de ar
dere ale centralelor de forță. Mo
toarele cu explozie nu pot însă 
funcționa decît cu combustibili 
lichizi. De aceea, țările lipsite 
de petrol, dar bogate în cărbune, 
și-au pus problema obținerii com
bustibilului lichid din cărbune. 
Hidrogenarea catalitică a dat răs- 
punsulpractic și acestei probleme. 
Milioane de tone de combustibili 
și lubrifianți lichizi — benzine 
și uleiuri — se prepară azi prin 
acest procedeu din cărbune de 
pămînt.

Amoniac, grăsimi comestibile, 
combustibil lichid din cărbune... 
Toate acestea sînt numai cîteva 
exemple de industrie chimică 
bazată pe cataliză. De fapt, în
treaga industrie de sinteză a mase
lor plastice, a uleiurilor, a răși
nilor și cauciucurilor din nisip 
(siliconii), a medicamentelor nu 
poate fi concepută fără cataliza
tori. De altfel trebuie subliniat 
că și în viața organismelor desco
perim un șir neîntrerupt de feno
mene catalitice, asupra cărora nu 
este cazul să insistăm aici.

UN VIS CARE SE APROPIE 
DE ÎNFĂPTUIRE

Practica chimică de un veac 
a pus la dispoziția cercetătorilor 
un uriaș material experimental. 
Deveneau necesare lucrări siste
matice îndreptate spre lămurirea 
mecanismului intim al reacțiilor 
catalitice. Visul de a dirija aceste 
reacții, pe baza cunoașterii pre
cise a însușirilor catalizatorilor, 
a condițiilor optime de lucru, vi
sul de a conduce reacțiile chimice 
în uriașe instalații exact pe linia 
urmărită, se apropie de înfăptui
re. Dar aceasta înseamnă urmări
rea celor ce se petrec în mediul 

de reacție sau pe suprafața catali
zatorilor într-un interval pînă la 
o milionime și miliardime de 
secundă. înseamnă necesitatea de 
a cunoaște cum se desfac molecu
lele, cum se refac, ce rol joacă 
aciditatea sau alcalinitatea solu
ției, temperatura, lumina, radia
țiile radioactive. înseamnă o 
complexă și multilaterală cerce
tare a fenomenului pe care Berze
lius îl botezase „cataliză".

Se folosesc, pentru aceasta, izo
topii radioactivi (metoda atomi
lor marcați) și analiza cu ajuto
rul contorilor de particule radio
active, analiza fină și rapidă cu 
ajutorul spectrometrului de masă, 
cromatografia, măsurarea conduc- 
tibilității electrice a suprafeței 
catalizatorului și metodele mag- 
netochimice. Se cercetează siste
matic efectul catalizatorilor pre
parați după diferite metode; se 
„otrăvesc*1, adică se inactivează 
experimental catalizatorii cu ada
osuri de sulf, fosfor, arsen radio
activ. Se analizează compușii 
activi de pe suprafața catalizato
rului, realizîndu-se metoda de 
studiu experimental a microchi- 
miei suprafețelor.

Toate reacțiile de sinteză cata
litică se reproduc în laborator, 
în condiții strict controlate.

în aprilie 1954 a avut loc la 
Moscova o consfătuire internațio
nală pe tema „Fenomenele elec
tronice în cataliză și absorbție11. 
Doi ani mai tîrziu Academia de 
științe a U.R.S.S. a organizat 
o consfătuire unională pe tema 
„Folosirea izotopilor în cataliză11. 
Tot în acel an s-a ținut la Phila
delphia un congres al fizico-chi- 
miștilor în problema catalizei.

Savanții sovietici desfășoară 
lucrări experimentale de cataliză 
în lumina teoriilor actuale despre 
semiconductori.

Cu aceasta iată-ne în plină 
actualitate.

CADRILUL ELECTRONILOR

Dacă am putea privi prin niște 
ochelari fantastici care să întru
nească însușirile aparatului de 
difracție Roentgen, ale spectro- 
grafului de lumină vizibilă, infra- 
roșie și ultravioletă, ale contoa
relor de particule radioactive, ale 
tuturor mijloacelor moderne de
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NON DISPUTANDUM? 
da George BĂLAN

Istoria catalizei este legată de 
numele lor... Louis-Jacques The- 
nard (stingă) a descoperit, la în
ceputul secolului trecut, însuși
rea platinei de a descompune 
„în mod misterios" apa oxigena
tă. Cu greu și-ar îi putut în
chipui el vastele aplicații in
dustriale pe care avea să le aducă 
buretele de platină, pe vremuri 
neluat în seamă de chimiști. 
Liebig (dreapta), unui din cel 
mai mari chimiști germani ai 
veacului al XIX-lea, și-a spus și el 
cuvîntul în problema catalizei... 
dar, după cum se știe, a greșit. 
Berzelius (stînga Jos), inven
tatorul scrierii chimice moder
ne (cu simboluri șl cifre), este 
creatorul cuvîntului „cataliză".
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investigație fizico-chimică, am 
căpăta repede și o imagine apro
piată a fenomenelor de cataliză.

Cataliza in soluție ne-ar apare 
ca un uriaș cadril de electroni 
schimbați intre moleculele catali
zate și cele ale catalizatorului. 
Am vedea cum moleculele catali
zatorului — care joacă rolul fie 
de „donatoare", fie de„acceptoare“ 
de electroni — modifică pentru o 
fracțiune de secundă molecula 
catalizată. Am vedea cum se nasc 
astfel grupări atomice interme
diare, nestabile, care reacționea
ză cu alte molecule din soluție, 
generînd molecule stabile și rege- 
nerînd catalizatorii, care vor fi 
din nou gata să „doneze" sau să 
„accepte" perechi de electroni 
străini.

Cu ochelarii noștri fantastici 
am putea studia și suprafața cata
lizatorilor tn soluție, care acțio
nează într-un mod întrucîtva dife
rit de cei lichizi, am putea vedea 
în sfîrșit fenomene mult mai com
plexe — constînd însă în esență

din aceleași procese de schimb 
de electroni — în interiorul celu
lelor vii, în frunzele arborilor, 
în organele viețuitoarelor, unde 
funcționează biocatalizatori.

Teoria modernă a catalizei dă 
o imagine unică a mecanismului 
intim al acestui proces complex, 
prezent mai în toate reacțiile chi
mice, iar pe baza teoriei se elabo
rează cele mai îndrăznețe proiecte 
de transformare a substanțelor și 
de preparare a unor substanțe ne
cunoscute în natură.

Va fi, desigur pînă la urmă, o 
problemă de cataliză realizarea 
sintezei zaharurilor din bioxid de 
carbon și apă prin acțiunea lumi
nii, proces ce se înfăptuiește în 
plante sub influența catalitică a 
clorofilei. Laboratorul și apoi 
uzina chimică, care va deveni o 
adevărată „fabrică de alimente", 
vor reproduce în reactoare minu
natele reacții din frunza verde.

Max SOLOMON
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Iată pe eroii articolului nostru: catalizatorii. Acești oxizi metalici 
așezați tn straturi determina, tn anumite condiții, unirea chimica 
a moleculelor. Daca randamentul instalației scade, este semn ca ei 
au fost „otrăviți" sau ca au „îmbatrînit" și deci că trebuie relnnoițl.
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Aforismele sînt de obicei privite ca axiome: mă tndoleso că celebrul „despre 
gusturi nu se discută" ar avea o valoare axiomatică. Stnt desigur cazuri etnd pre
ferințelor muzicale ale melomanilor li se poate aplica acest dicton. Mie, bunăoară, 
îmi place șă ascult zilnic ceva din preclasici. Dumneata, poate, te întrebi cum 
este poisibii Ba cineva să facă o pasiune din această muzică, părtndu-ți mult mai 
firească Bropria-ți slăbiciune, aceea de a asculta ou regularitate muzică de Ceai- 
kbvski. Nu ne vom certa, nu vom căuta să impunem unul celuilalt preferințele 
baie. Ne dăm seama că fiecare îșl are gustul său, dictat de temperament, cultură, 
experiență artistică.

Nu este cazul să facem din predilecțiile personale motiv de dispută: nu vom 
ajunge niciodată la vreun rezultat. Demonstrațiile verbale nu pot spulbera prefe
rințele, după cum nu pot crea noi preferințe.

Sînt însă mai numeroase cazurile cînd clasicul „de gustlbus non disputandum" 
servește ca paravan menit să ascundă superficialitatea gustului. Unii găsesc în el 
chiar o justificare a acestei superficialități. Se dăruiesc în mod exclusiv freneziei 
sau euforiei pe care le-o produce muzica distractivă, afișînd o agresivă indiferență 
față de ceea ce nu intră în sfera acestei muzici. Este desigur justificat răsunetul unor 
melodii ca: „Lalele" sau „Macarale", „Fericire" sau „Gelozie" — dar mi se pare 
cel puțin exagerat ca preferințele muzicale ale unor ascultători să fie subjugate 
acestui tip de muzică. Este ca și etnd cineva n-ar concepe să citească decît romane 
de aventuri, ignorînd mai mult sau mai puțin premeditat, existența unui Shakes
peare sau Balzac, Tolstoi sau Șolohov, Mann sau Hemingway. Ceea ce în domeniul 
lecturii literare ar fi pentru oricine o anomalie țipătoare, apare Insă tn domeniul 
muzicii ca fenomen frecvent și pentru mulți foarte firesc. Ml s-a tnttmplat de sute 
de ori să vin tn contact cu oameni pentru care tot ce nu intră tn repertoriul Teatrului 
de Estradă sau de Operetă ține de muzica „disonantă" sau „cacofonică". Am în
cercat adesea să conving pe unii fanatici ai „Lalelelor" sau „Macaralelor" că, per- 
sistînd tn încăpățînata lor ostilitate față de tot ce nu aparține acestui gen mu
zical, se lipsesc de imense satisfacții artistice. Unii, ce e drept, cădeau pe gtndurl, 
dar destul de mulți se înverșunau parcă tn ostilitatea lor. Răspunsul era, cu mici 
variații, următorul: așa cum unora le place muzica disonantă și cacofonică, ei stnt 
liberi să iubească muzica distractivă, unde pot găsi „melodie, sentiment și antren". 
Flecare cu gustul său. „De gustlbus non disputandum!"

Eu cred că, dimpotrivă, despre gusturi trebuie să se discute. Personal nu pot 
privi cu nepăsare cum attția oameni cu preocupări profunde tn alte direcții 
rămtn insensibili la muzica majoră; ml se pare un fel de autoamputare spirituală.

Cu attt mai mult, nu putem rămtne indiferenți la ravagiile pe care Ie face, 
mal ales printre tineri, pasiunea pentru unele produse de muzică comercială, pu- 
nind stăpinire despotică pe aceștia, stimultnd tn ei neseriozitatea și frivolitatea.

Printre însușirile omului orînduirii socialiste, un loc de frunte îl ocupă bogă
ția spirituală; indiferența față de marile valori ale muzicii nu mai este o ches
tiune de gust, ci de incultură și de înapoiere, fenomene incompatibile cu profilul 
omului nou. Decît dictonul medieval, mult mai adecvat nevoilor construcției noastre 
culturale și morale>mi se pare de aceea acest îndemn: să declarăm un război 
hotărît prostului gust.

SARE LITERATURA 
ALTEI ETAPE

da Sllvlan IOSIFESCU

încheierea colectivizării în agricultură — moment de răscruce tn desăvtrșlrea 
construcției socialiste — începe să capete ecouri tot mai ample tn literatură. O 
consecință e și deplasarea tematică. De la momentul construirii unei gospodării 
colective — cele mai multe scrieri despre sat se tncheiau aici, chiar dacă ultimele 
pagini Jalonau, cam vag, b perspectivă — se pornește, desigur încă cu oarecare 
timiditate, spre problemele mereu noi pe care le creează existența unei unități 
socialiste. Poezia a Înfăptuit mai frecvent trecerea spre noua etapă tematică. A 
reușit-o tn mai multe rînduri și reportajul literar. Dar reportajul — cît de important 
ar fi ca școală a prozatorilor — nu poate deveni gen dominant în proză. Nuvelele 
sau romanele au posibilitatea să exploreze mai profund noile relații din satul colec
tivizat, psihologia și morala tn transformare.

Răspunsul literaturii la schimbările din sat e tncă parțial. Romanul lui Vasile 
Rebreanu „Casa" e una din certitudinile artistice ale anului care se tncheie. Un ttnăr 
nuvelist care făgăduia s-a afirmat ca romancier cu vigoare și siguranță narativă 
surprinzătoare. Dar conflictul din „Casa" e noua versiune istorică a situației țăranu
lui sărac, care vrea să-șl schimbe condiția socială printr-o căsătorie bogată. Interesul 
social șl etic al cărții nu trebuie minimalizat. Deși scriitorul, bun observator, 
descoperă trăsături inedite, tn romanul lui Vasile Rebreanu viața gospodăriei rămtne 
un fundal pentru eșecul lui Isaia loța.

.Șapte inși tntr-o căruță" a lui Paul Anghel vorbește de o etapă superioară din 
viața unei gospodării colective și autorul știe să vadă urmările acestei etape tn trans
formarea oamenilor. Punctul de pornire e reportericesc. Șapte inși din gospodăria 
colectivă „Festivalul mondial al tineretului", aflată în regiunea bucureșteană, 
pornesc spre Capitală ca să viziteze expoziția industrială și să obțină repartizarea 
unui camion. Sîntoamenl cu firi șl mentalități deosebite. Printre ei se află și contabilul 
Zamfirescu, personajul descurcăreț și plictisit, preocupat de comisioanele nevestei. 
Dar la cei mal mulțl, cu toate urmele de vanitate, munca în comun a început a 
remodela caracterele. Lăudăros, vorbăreț, Incurcă-lume, Patraulea — rubedenie a 
personajului șolohovian moș Sciukar, fără ca această influență să ajungă copie supă
rătoare — și-a identificat interesele cu cele ale gospodăriei. Pînă la urmă el găsește 
soluția și obține camionul. La alții din grup, la Rachieru sau la Virgil, pasiunea 
pentru interesul colectiv capătă forme mai mature.

Povestirea e sprintenă și plină de umor. Paul Anghel e moldovean, ceea ce se 
simte în felul cum se nuanțează însușirile ca și în înclinarea spre anecdotic. Tipolo
giile regionale în literatură sînt aproximative. Dar suplețea umorului e frecventă 
la scriitorii moldoveni, de la Creangă la Galan. Se pot remarca la același tip de proză 
cotiturile povestirii, gata oricînd să se oprească pentru a intercala un episod hazliu, 
asa cum poposește Paul Anghel ca să ne informeze pe îndelete de pățaniile mtnzului 
rătăcit. Pe alocuri, mal ales în ultimele capitole, am fi cerut de la reporterul cu 
experiență, care cunoaște prețul timpului, mal multă sobrietate.

Important este că bune observații ne fac să simțim noutatea etapei pe care a 
atins-o gospodăria. După începuturi modeste, mecanizarea a devenit preocupare de 
căpetenie șl întoarcerea în camion a celor oare au plecat în căruța prăpădită are stil 
triumfal. Profunzime semnificativă au șl observațiile cu privire la izolarea ultimilor 
țărani individuali tn satul colectivizat. încercarea acestora de a se ține deoparte devine 
iot mai de neconceput, căci tn secolul XX gospodăria autarhică, trăind numai din pro
ducție proprie, e Imposibilă. Și sentimentul Izolării e tot mal apăsător. Reacțiile 
Tlnglrlchioaiel, lăptăreasa cu veleități aprige de înavuțire, atunci cînd întîlnește 
căruța colectiviștilor, slmțămîntul de a fi în afară care o copleșește șl încercarea de 
a-1 masca prin sfidare sînt notate cu finețe. Interesantă e șl consemnarea emulației 
dintre gospodării, ca și a întrajutorării. Camionul e obținut cu sprijinul unor vecini 
mai avansați. Partea aceasta e însă tratată cam festiv tn nuvelă.

Faptele noi pe care „povestirea dintr-o toamnă bogată" reușește să le investigheze 
literar covîrșesc inegalitățile și rezolvările mal convenționale din a doua parte a 
cărții. Astfel sînt tendințele de a nu omite nici o problemă și de a le inventaria 
pe toate în grabă, ori brusca transformare'a Tinglrichloaiei.Dar cititorului îl rămtne 
impresia reconfortantă a unul proces ascendent, surprins tn aspecte Inedite. Pentru 
proza noastră e un drum care se deschide.

I



[ililwii ni scriu, noi răwoilini
Ce sînt 
fermenții 1

La aceastft întrebare, pusă 
de Stela Homorădeanu din 
Orăștie, răspunde asist, univ. 
SANDA IANCU, de la Facul
tatea de științe naturale a 
Universității din București.

Fermenții sau enzimele 
stnt anumite substanțe orga
nice indispensabile vieții, 
care provoacă și dirijează 
toate reacțiile chimice de 
sinteză șl degradare din or
ganismele animale și vege
tale sau din produsele aces
tora.

încă din antichitate, ve
chile popoare știau că dife
rite produse obținute din 
plante sau animale pot suferi 
anumite transformări. Ro
manii au dat acestor trans
formări numele de fermen
tații — adică fenomene în
tovărășite de formare de gaze.

în a doua jumătate a se
colului al XlX-lea marele 
savant Pasteur a arătat că 
fermentațiile se datoresc u- 
nor microorganisme care for
mează in celule fermenții 
(substanțe chimice care pro
duc fermentațiile). Mai tîr- 
zlu s-a descoperit că fermen
ții nu stnt produși numai de 
microorganisme, cl de orice 
celulă vie animală sau vege
tală, șl s-a reușit extragerea 
fermenților din celulă.

Fermenții se formează nu
mai In ființele vil, dar pot 
lucra șl în afara organismu
lui. El Intervin în cantități 
extrem de mici producînd 
transformarea unei cantități 
mari de substanțe, fără să 
fie consumați sau distruși, 
în general, un anumit fer
ment nu poate transforma 
decît o anumită substanță 
organică sau un grup foarte 
restrins de substanțe organi
ce. Cercetătorii sovietici 
Oparin șl Kursanov au do
vedit că un anumit ferment 
poate să producă atît com
binarea cit și descompunerea 
uneia șl aceleiași substanțe 
din organism, aceasta de- 
plnzlnd de starea sa — dacă 
e liber sau dizolvat în celulă.

Alimentele pătrunse în 
organism sînt descompuse de 
anumițl fermenți în părticele 
extrem de mici, care trec 
în singe șl sînt purtate în 
tot corpul, unde sînt com
binate, după nevoile orga
nismului, de alțl fermenți.

Du anumit tip de fermenți (chl- 
motrlpslnă). sub formă de cris
tale, fotografiat! la microscop.

Mulțl fermenți au putut 
fi obținuți sub formă de 
cristale, ceea ce a contribuit 
la cercetarea lor mal amă
nunțită. .

Un an pe racheta 
fotonicâ = 
100 de ani 
tereștri

„Cum se explică afirmația 
tăcută tn articolul «Astro- 
nautica și civilizațiile extra
terestre» — apărut în »Fla- 
căra» — că pe racheta joto- 
nică timpul se va scurge mai 
tncet declt pe Pămînt?"

Vaslle MALUCENCU, 
lăcătuș I.C.I.l. — Slmerla

Răspunde lector univ. ing. 
FLORIN ZĂGĂNESCU, candi
dat tn științe tehnice.

La începutul secolului 
nostru Albert Einstein a ela
borat teoria relativității, ca
re a revoluționat concepțiile 
clasice asupra noțiunilor de 
timp și spațiu. Marele fizi
cian a demonstrat că scurge
rea timpului în cadrul unul 
sistem de corpuri materiale 
depinde de viteza de depla
sare a acestora, șl anume 
timpul se scurge cu atît 
mai încet cu cît viteza de 
mișcare este mai mare.

Acest fenomen, insesizabil 
în cazul vitezelor mici cu 
care slntem oblșnulțl șl care 
se analizează de către meca
nica clasică, devine prepon
derent în cazul mișcărilor 
efectuate cu o viteză apro
piată de cea a luminii.

Așa, spre exemplu, dacă 
o navă cosmică ar zbura cu o 
viteză egală cu 0,99995 din 
viteza lumlnil(300.000 km/s), 
calculele arată că timpul în 
navă se va scurge de o sută 
de ori mal încet decît pe 
Pămînt!

Cu alte cuvinte, un cos
monaut revenit pe Pămînt 
după un zbor cu racheta fo- 
tonică care în Cosmos a 
durat 7 luni își va găsi 
propriii săi copii mult mai 
tn vîrstă decît el (pe Pămînt 
scurgîndu-se între timp a- 
proxlmativ 54 de ani).

Această „relativitate" a 
timpului nu are nimic mis
terios în ea. în fond, teoria 
afirmă că într-un corp aflat 
In mișcare relativă față de 
un altul, procesele periodice 
se desfășoară mai lent. Osci
lațiile unui pendul, de pildă, 
vor fi mal rare pe nava foto- 
nlcă, datorită vitezei. Dar 
scurgerea timpului, deci și 
durata proceselor vttale, se 
măsoară numai raportîndu-le 
la fenomene periodice (rota
ția Pămîntului etc.). Pe ra
cheta fotonlcă toate aceste 
fenomene (inclusiv, de pil
dă, bătaia pulsului) se înce
tinesc, deci șl cosmonautul 
nu va îmbătrîni atît de re
pede ca semenii lui rămași 
pe Pămînt.

Această proprietate a 
timpului a fost verificată In 
practică. Astfel, studllndu-se 
particulele elementare denu
mite mezoni, s-a constatat 
că mezonil cărora 11 se im
primă viteze apropiate de 
cea a luminii au b „viață" 
mal lungă decît cel care se 
deplasează cu viteze mal 
mici.

Alte verificări s-au obți
nut prin cercetări astronomi
ce.

Pe Tîrnave...

Iată un aspect din timpul 
culesului strugurilor, In- 
tr-una din renumitele vii de 
pe Tîrnave. Via aparține 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Saroșu și a dat 
tn toamna aceasta o recoltă 
bogată.

Dan VINTHĂ, 
tehnician constructor, 

Mediaș

Salvador: 
un vulcan 
ce poate aricind 
sâ erupâ

„Aș vrea să cunosc situația 
politică a Salvadorului11.

Mlrcaa PĂTRAȘCU, 
str. Olteniei nr. 7, Constanța

La această întrebare răs
punde E. OBREA, redactor la 
„Sctnteia tineretului".

De la o vreme, despre Sal
vador a început să se vor
bească mal insistent în pre
sa apuseană. Explicația aces
tui interes trebuie căutată 
în atmosfera încordată din 
această țară, încordare care 
se menține de luni de zile.

Salvadorul este una din 
cele mat mici republici la- 
tlno-americane; pe o supra
față de 21.146 km p trăiesc 
mai bine de 2.500.000 de 
locuitori. Principala bogăție 
a acestei țări, cafeaua, este 
exploatată — ca șl întreaga 
economie națională — de 
monopolurile din S.U.A. șl 
de cele i4 familii milionare 
autohtone. Capitalul ameri
can a acaparat toate ramurile 
principale de activitate eco
nomică — electricitate, căi 
ferate, cele cîteva întreprin
deri alimentare șl textile și 
chiar administrația poștelor 
șl telefoanelor. Drept ur
mare, în Salvador domnește 
— după cum arată săptămî- 
nalul mexican „Siempre" — 
„cea mat cruntă mizerie din 
lume. Economia țării se 
află în pragul falimentului, 
Iar numărul șomerilor este 
în continuă creștere".

Docilitatea fața de S.U.A. 
manifestată de junta colone
lului Julio Rivera aflată la 
cîrma țării, complicitatea 
acesteia la acțiunile arbi
trare patronate de Departa
mentul de Stat al S.U.A. au 
nemulțumit profund opinia 
publică. Deși milionului de 
dolari oferit de S.U.A. sub 
firma „Alianței pentru pro
gres" 1 s-a făcut o zgomotoasă 
reclamă, populația țării nu

poate uita că Salvadorul 
pierde 40.000.000 de dolari 
datorită reducerii impuse a 
prețului (șl așa teribil de 
scăzut!) al cafelei exportate 
pe piața nord-amerlcană. 
Tocmai de aceea emisarii 
„Alianței pentru progres" 
au fost întîmplnați In Sal
vador cu puternice manifes
tații antilmperiallste. Cercuri 
tot mai largi se ridică 
la luptă împotriva dictatu
rii, deși junta utilizează săl
batice mijloace de repre
siune. Partidul Comunist 
din Salvador apreciază, în- 
tr-o recentă declarație a sa, 
că „în țară se creează în 
prezent o situație revolu
ționară".

Starea de încordare din 
Salvador, nemulțumirea 
populară care răbufnește vi
guros dezvăluie o dată în 
plus impasul politicii mario
netelor Washingtonului din 
America Latină. Este un 
vulcan ce poate orlcînd să 
erupă...

Cititorii 
câtre cititori

Următorii cititori doresc 
să corespondeze: Ivan Fio- 
dorovici Gutium, la redacția 
gazetei „Satul colhoznic", 
Kăușani, str. Lenin 15, 
R.S.S. Moldovenească — 
U.R.S.S.: literatură, muzi
că, sport, film, ilustrate 
(corespondează în rusă șt 
romînă); Iulian Fleischer, 
elev, Lodz, ui. Zeromskiego 
56 m 5, R.P. Polonă: fila
telie, ilustrate (corespon
dează In rusă, polonă, en
gleză, franceză); Erwin Jesz- 
ka, Rubinlk, ul. Racibors- 
ka 12, woj. Katowice, R.P. 
Polonă: ilustrate (corespon
dează In polonă, rusă, en
gleză, germană); Leonid Ti- 
choniuk, Suszeze 1, piața 
Czyze, pow Hajnowka, R.P. 
Polonă: filatelie (faună, flo
ră, sport, cosmos): Ioana 
Ifrim, elevă, com. Țibănești, 
raion Brăila: ilustrate, fila
telie; Elena Ioan, radlotele- 
grafistă, Ploiești, str. 23 
August 282: ilustrate; Lidia 
Sava, studentă, Iași, aleea 
Sadoveanu 6, bloc 2: ilus
trate ; I. Langsner, elev, corn. 
Poienele de sub Munte, raion 
Vișeu, reg. Maramureș: ilus
trate, filatelie; Pușa lacob, 
elevă, Buzău, str. Zola Kosr 
modemianskala 22: filatelie, 

• ilustrate; Ica Colibaba, 
elevă, Rădăuți, Calea Prie
teniei 64: ilustrate; Virgil 
Lepădata, lăcătuș, Hunedoa
ra, str. I.L. Caragiale, bloc 1, 
ap. 8: sport, muzică, ilus
trate; Ilie Pascu, mecanic, 
Rm. Vllcea, str. Lenln 46: 
literatură, istorie, geografie, 
matematică, Ilustrate; Elena 
Dumitrescu, elevă, Brăila, 
str. Mihai Bravu 417: ilus
trate; Valeriu Rațiu, lăcă
tuș mecanic, Arad, str. Șeză
torii 2: ilustrate; Anișoara 
Caloianu, Teatrul muzical 
din Galați, str. Dumitru 
Chicuș 119: ilustrate.

Ciorapii 
fi șosetele noastre

Publicarea în „Flacăra" 
nr. 41, din 13 octombrie 
1962, a articolului „Sînt oare 
nimicuri?" ne-a adus din 
partea fabricii de ciorapi 
„7 Noiembrie" din Sibiu o 
scrisoare, din care cităm 
cîteva fragmente:

„...Pentru anul 1963 au 
fost create și vor fi pusa.. în 
fabricație un număr de 59 
de modele de ciorapi și șose
te în combinații de culori 
armonizate, avînd o varie
tate bogată de desene.

S-au luat măsuri pentru a 
se întări călcîiul și vîrful 
ciorapilor și șosetelor cu fire 
în amestec cu fibre sinte
tice..."

„...Colectivul fabricii «7 
Noiembrie» vă mulțumește 
pentru acțiunea pozitivă ge
nerată de publicarea artico
lului tSlnt oare nimicuri?» 
asupra tehnicienilor șl ingi
nerilor noștri șt consideră 
că revista a adus pe această 
cale un prețios aport în mun
ca pentru continua îmbună
tățire a calității produselor 
fabricii".

Ing. I. BUJU. 
directorul fabricii de ciorapi

„7 Noiembrie* din Sibiu

Pe scurt
CONSTANTIN C. GOMBOȘ, 

corn. Pecica, raion Arad, 
reg. Banat. Activitatea și că
lătoriile medicului romtn 
liarie Mitrea stnt descrise 
tn volumul „Străbăttnd lu
mea" de Val Tebelcă („Un 
medic romtn tn două conti
nente", pag. 27-44).

VALE RICA CONDEESCU și 
MARIN DRAGOMIR, elevi,. 
Turnu Măgurele. Un institut 
de tnvățămtnt superior pur- 
ttnd numele specificat, de 
dv. nu există. Pentru a vă 
specializa tn problemele de 
geologie, aveți posibilitatea 
să urmați Facultatea de 
geologie-geografie a Universi
tății din București sau Facul
tatea de geologie tehnică 
a Institutului de petrol, gaze 
șl geologie din București. 
Trebuie să ne comunicați la 
care dintre cele două facul
tăți vă opriți, pentru a vă 
putea da relațiile cerute.

VASILE TURCU, Bicaz, 
reg. Bacău. Urmărind rubrica 
noastră „Cititorii către citi
tori", veți găsi adrese ale 
unor tineri din U. R.S.S. cu 
care veți putea intra tn co
respondență.

De la 
fotocorespondenți

O stand din plasa .O noapte 
furtunoasă*, tn Interpretarea 
echipei de teatru a Casei oră
șenești de cultură din stațiu
nea Slănlc Moldova—faza In
terregională a concertului bie
nal de teatru .1. I. Caragiale*. 
(Prof. C. Bursuc, Bacău).

Cabana de pe muntele Paring.
(Joan Henț, muncitor. Deva)
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8 decembrie 1882 piața SCIntEII int 1744 factorii poștali și difuzării voluntari din 
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Prezentarea gratiei: Ion VULPESCU. Tipărită la Combinatul poligrafie Casa Setnfell.

PREȚUI » !“»'> «
ABONAMENTELOR: 6 l“"1' “ !*! 

un an : 104 lei

PREȚUL REVISTEI 2 LEI



CĂLĂTORIE CU TROLEIBUZUL ÎN ZI DE MECI

La urcare..

La cobortre...UMOR
Cum suportau attta metal pe eH

Desene de Nell COBAR

- Cum I 10 + 5 = 251
OSPĂTARUL ELECTRONIC : Scuiați! Reminiscențe din trecut.

LA MUZEU

LA SECȚIA MONTA]
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REBUTUL : Ar trebui sâ dați ceva mal multă 
atenție ia calitate: Iar ml-a căxut capul de pe 
umeri I


