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FLACĂRA. Redacția : Bucu
rești, Piața Scînteii 1, raionul 
30 Decembrie. Căsuța poș
tală 4112, Of. 33. Telefon 
17.60.10 — int. 1744. ABONA
MENTE la "toate oficiile poș
tale, la factorii poștali și 
difuzorii voluntari din intre- 
Btinderi șl instituții. TARIF 

IE ABONAMENTE : 3 luni 
— 26 iei; 6 luni — 52 lei ; 
un an — 104 lei. TIPARUL 
executat la Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii".

o mare sărbătoare populară

în prima duminică a lunii 
octombrie în toate comunele, 
satele, orașele și centrele mun
citorești se va sărbători „Ziua 
recoltei". Această mare sărbă
toare populară va constitui 
pentru oamenii muncii din a- 
gricultură un prilej de trecere 
în revistă a realizărilor obți
nute de unitățile agricole so
cialiste, a dezvoltării social- 
culturale a satelor noastre. în 
cadrul acestei grandioase săr
bători populare vor avea Ioc 
adunări festive care vor oglindi 
chipul satului românesc ce a 
căpătat o nouă înfățișare în 
anii construcției socialiste. 
Manifestările cultural-artistice 
care se vor desfășura pe în
treg cuprinsul țării, expozițiile 
cu produse agricole vor scoate 
în evidență treptele pe care 
a urcat satul nostru sub în
cercata și înțeleaptă condu
cere a ' Partidului Comunist 
Român.

în Capitală, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole 
de Producție, în colaborare cu 
Consiliul Superior al Agricul
turii vor organiza la Pavilionul

file din carnetul de drum 
al „turului româniei*4

Plăcerea de a hoinări prin 
țară, de a dormi, vorba aceea, 
azi aici, mîine în Focșani, de 
a-ți umple ochii cu o variată 
succesiune de imagini, de a în- 
tîlni în fiecare zi alți oameni, 
alte orașe e una din componen
tele atracției pe care ciclismul 
de fond o exercită asupra prac- 
ticanților săi și mai ales — de 
ce să n-o recunoaștem — a- 
supra obișnuiților însoțitori ai 
caravanelor marilor curse. Pu
țini dintre iubitorii sportului cu 
pedale au însă privilegiul de 
a urmări în întregime desfă
șurarea întrecerilor de la start 
pînă la sosire. Un asemenea 
privilegiu a vrut să și-l ofere 
moș Gheorghe Boroneață, pen
sionar din Arad. Și pentru a- 
ceasta — în ciuda celor 74 ani 
ai săi — n-a pregetat să în
calece pe o bicicletă și să par
curgă în patru etape de cîte o 
zi — un ritm cu adevărat de 

, cursă — cei circa 500 km ce 
separă casa lui de pe malurile 
Mureșului de orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, venind în în- 
tîmpinarea cicliștilor care în 
aceste zile acopereau traseul 
„Turul României".
. Gheorghe Boroneață nu e 
însă un bătrîn oarecare, ci un 
fost campion de ciclism al 
țării de prin deceniile III și 
IV ale veacului nos-tru, căruia 
pasiunea și practica regulată a 
acestui sport i-au păstrat in
tactă suplețea mușchilor, a ar
terelor și a minții — o ple
doarie vie pentru utilitatea 
sportulpi. Ca orice „microbist", 
el își are favoritul printre 
concurenți, pe binecunoscutul 
Constantin („Gigi") Dumitrescu, 
pe care-1 copleșește cu sfaturi 
și îndrumări. Dar recomandă
rile culese din sacul vechii 
experiențe a lui moș Boroneață 
nu se potrivesc întru totul cu 
condițiile de alergare din zilele 
noastre și singura însușire, 
etern valabilă, pe care bătrînul 
ar putea-o transmite cu folos

simpozion de etnografie

Recent, Consiliul muzeelor 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Institutul de 
etnografie și folclor al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România au organizat la Bucu
rești Simpozionul național de 
etnografie la care au participat 
25 de țări. Simpozionul s-a des
fășurat sub egida Comitetului 
național I.C.O.M. (Consiliul 
internațional al muzeelor).

Discuțiile au fost axate pe 
tema „Organizarea muzeului 
etnografic în aer liber — prin
cipii și metode" pe marginea 
căreia un număr mare de spe
cialiști din țară și străinătate 
au ținut comunicări printre 
care amintim ; „Muzeul satu

Expoziției realizărilor econo
miei naționale o expoziție cu 
vînzare a strugurilor de masă, 
fructelor și vinurilor. Spații 
speciale vor fi amenajate pen
tru desfacerea mustului, produ
selor de zahana, pastrama, pui 
la frigare, batal și alte prepa
rate culinare specifice bucătă
riei țărănești.

Zilele care au mai rămas 
pînă la sărbătoarea „Ziua re
coltei" sînt folosite din plin 
de oamenii muncii din agri
cultură pentru strîngerea re
coltei, pentru însămînțarile de 
toamnă,

„Ziua recoltei" va fi sărbă
toarea bucuriei, sărbătoarea 
roadelor bogate. Ea va afirma 
totodată hotărîrea oamenilor 
muncii din agricultură de a 
munci cu forțe sporite pen
tru creșterea necontenită a pro
ducției agricole, pentru reali
zarea mărețelor sarcini stabi
lite de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

C. GHIȚĂ

favoritului său ar fi spiritul de 
combativitate. Din păcate însă 
la acest capitol. Dumitrescu e 
cîteodată cam refractar și a- 
ceasta îl lipsește în mare 
parte de performanțele la care 
calitățile lui fizice excepționale 
i-ar da dreptul.

La ora cînd scriem aceste 
rînduri Dumitrescu e încă un
deva departe, la multe minute 
distanță de liderul clasamen
tului. O soantă mai bună 
n-are nici alt as al ciclismului 
nostru, Gabriel Moiceanu, 
ceea ce pentru marele pu
blic sportiv constituie o dez
amăgire vecină cu scăderea in
teresului pentru ciclism.

Dar lucrurile nu trebuie pri
vite așa. în primele locuri ale 
întrecerii figurează acum nume 
cu care publicul pur și simplu 
nu s-a acomodat încă — cele 
ale tinerilor Gheorghe Suciu, 
Tudor Vasile, Ștefan Suciu, 
Constantin Gonțea, Alexandru 
Sofronie și alții. Iar dacă a- 
ceștia vor izbuiti să-și mențină 
pînă la sfîrșit pozițiile actuale, 
va fi un cîștig pentru ciclismul 
nostru, o dovadă a viabilității 
sale, de care în ultima vreme 
începusem să ne îndoim. A- 
ceasta, repet, este situația ac
tuală a cursei și desfășurarea 
ulterioară a întrecerii ar putea 
s-o infirme.

Poate vom asista la o re
vanșă a „băitrînilor" Moiceanu 
și Dumitrescu, ceea ce ar fi în- 
tr-adevăr spectaculos. Și în- 
tr-un caz și în altul cursa — 
excelentele medii orare pe care 
le prilejuiește — oferă destule 
premise creșterii sufragiilor 
publicului pentru ciclism. Ar fi 
tocmai îndeplinirea, menirii pe 
care și-a asumat-o „Turul Ro- 
mâniei" reapărut în calendarul 
competiționai după o regreta
bilă pauză de patru ani.

C. DIAMANTOPOL
Tg. Mureș, 19 sept. 1966

lui din București" de Gheorghe 
Focșa ; „Muzeul tehnicii popu
lare din Dumbrava Sibiului" de 
dr. Cornel Irimie ; „Muzeul et
nografic în aer liber, mijloc 
original de reflectare complexă 
a culturii populare" de Nicolae 
Ungureanu ; „Cercetarea știin
țifică, baza organizării mu
zeelor etnografice în aer li
ber" de dr. Florea Bobu Flo- 
rescu, Boris Zderciuc și Ro
mulus Vulcănescu ; „Secția în 
aer liber a Muzeului etnografic 
al Transilvaniei — Cluj" de 
Valeriu Buțură etc.

Dintre specialiștii de peste 
hotare au participat la lucră
rile simpozionului Hugues de 
Varim — director al I.C.O.M., 

Georges Riviere, directorul 
Muzeului Omului din Paris, 
Madeleine Hours de la Mu
zeul Louvre, prof. dr. Helmuth 
Otenjan, directorul Muzeului 
din Kloppenburg, R.F.G., Pe
ter Michelsen, directorul Mu
zeului în aer liber din Lyngby, 
Danemarca, și alții.

Discuțiile simpozionului au 
scos în evidență interesul ma
nifestat de participant pentru 
muzeele etnografice care redau 
talentul creator al poporului.

Amintim că Muzeul satului

In întreaga țară întrecerea socialistă se desfășoară cu însuflețire 
pentru îndeplinirea pianului de stat anual. în fotografia noastră : 
un aspect de la Combinatul „ siderurgic hunedorean.

în premieră 
experiența înaintată

Un colectiv de ingineri a 
realizat de curînd un film do
cumentar de strictă speciaii- 
taite. Subiectul — metoda de 
executare a locuințelor în sis
temul cofrajelor glisante. Do
cumentariștii s-au deplasat cu 
aparatul de luat vederi pe 
șantierele de locuințe din Balta 
Albă, la blocul V9. în 20 de 
minute secvențele cinemato
grafice redau într-o succesiune 
logică, care respectă întru to
tul procesul (tehnologic, prin
cipalele momente ale aplicării 
acestei înaintate metode de 
construcție. Cu minuțiozitate 
pelicul^ înregistrează pregă
tirea frontului de lucru, mon
tarea cofrajelor glisante, mon
tarea armăturilor, turnarea be
tonului, compactarea lui cu 
vibratoarele, folosirea verine- 
lor, ridicarea cofrajului pe ver
ticală spre cota finală a

Studiul fenomenelor dialec
tale de pe întreg teritoriul 
României — o preocupare mai 
veche a celor care studiază 
limba română — este conti
nuat cu succes de Centrul de 
fonetică și cercetări de dialec
tologie al Academiei Republicii 
Socialiste România. Această 
activitate facilitează cunoaș
terea profundă și științifică a 
structurii fonetice, morfologice 
și sintactice a limbii române, 
ca și a structurii vocabula
rului. Materialul adunat din 
toate regiunile țării, cercetat 
cu mijloace moderne, va fi fo
losit la elaborarea noului Atlas 
lingvistic regional, o lucrare 
cuprinzătoare care va stimula 
efortul cercetătorilor români 
pentru circa 10-15 ani. Dialec
tologii români vor cerceta, în 

din București a fost fondat în 
anul 1936 de Dimitrie Guști, 
bucurîndu-se și azi de apre
cierea unanimă a specialiștilor 
din țară și străinătate. încă 
din 1929, la Cluj, Romulus Vuia 
a pus bazele unei secții etno
grafice în aer liber.

Asemenea muzee în aer liber, 
interesante și originale, se gă
sesc astăzi în Danemarca, 
Suedia, R.D.G., Olanda, R.F.G., 
Belgia, Finlanda etc.

Emi! VERZEA

turnării, demontarea cofrajelor 
după glisare, turnarea plan- 
șeelor. Fiecare secvență este 
însoțită de un comentariu. 
Scheme desenate reiau în de
taliu fazele mai importante ale 
glisării, descriu alcătuirea și 
folosirea utilajelor etc. Filmul 
ne poartă prin marile ansam
bluri de locuințe din București, 
Mamaia, Constanța, Iași, Cluj, 
Brașov și Hunedoara, unde 
practica a verificat eficiența și 
utilitatea metodei cofrajului 
glisant.

In curînd filmul va poposi 
pe șantierele Capitalei, bene
ficiari direcți fiind construc
torii. Documentarul se înscrie 
ca o realizare de mare utili
tate pentru toți constructorii 
din țară.

Decebal ȚOCA

noi atlase lingvistice

vederea întocmirii celor opt 
atlase lingvistice pe care lu
crarea le va cuprinde, aproape 
1 000 de localități.

Metode noi de investigare 
științifică stau la baza deter
minării structurii acustice a 
vocalelor limbii române, ca și 
a diftongilor — problemă în 
care sînt interesați nu numai 
foneticienii ci și specialiștii 
în acustică, psihologii etc. 
Cercetătorii români participă 
de asemenea la elaborarea 
Atlasului lingvistic meditera
nean — o lucrare de impor
tanță internațională, care ur
mează să pună în lumină in- 
terrelațiile etnografice dintre 
popoarele care viețuiesc în re
giunea Mării Mediterane și 
Mării Negre..

M. ALEXANDRU



din realizările institutului de 
mecanică aplicată al academiei

La Institutul de mecanică a 
fluidelor și Centrul de meca
nica solidelor din cadrul In
stitutului de mecanică aplicată 
al Academiei se efectuează in
tense cercetări asupra unor 
probleme fundamentale și a- 
plicative de mecanică a fluide
lor, printre care aerodinamica 
experimentală, aerodinamica 
subsonică, supersonică și fizico- 
chimică, lubrificația în medii 
subțiri și altele. în ultimii ani 
institutul a obținut rezultate 
importante în ce privește pro
blema mișcării lichidelor grele 
cu suprafață liberă, domeniu 
teoretic cu numeroase aplicații 
practice, printre care mișcarea 
apei în albii naturale, ame
najările hidrotehnice cu carac
ter energetic, în hidroamelio
rații și în alimentarea cu apă 
potabilă și industrială.

în domeniul deosebit de ac
tual al lubrificației cu gaze 
în regim laminar și turbulent 
s-au înregistrat numeroase și 
variate rezultate teoretice a- 
plicabile cu mare eficiență în 
tehnică. Cunoașterea procesu
lui de lubrificație este necesară 
în realizarea unor importante 
economii de metal, în înlo

La Institutul politehnic din 
Galați a început construcția 
unui bazin hidrodinamic ce va 
fi folosit pentru încercat mo
dele de nave. Dimensiunile mi
cului „ocean laborator" nu de
pășesc 158 mp. El are o adîn- 
cime de 2,5 m.

Bazinul va fi realizat din 
beton armat și dotat cu insta
lații dintre cele mai moderne. 
După cum relata prof. ing. 
Costică Alexandru, prorectorul 
institutului, aici vor fi încer
cate, experimentate și stabilite 
principalele caracteristici ale 
celor mai diferite tipuri de 
nave : rezistența la înaintare 
în diverse condiții de naviga
ție, manevrabilitatea, stabili- 
tajtea statică și dinamică și al
tele. Noul bazin reprezintă un 
mijloc sugestiv de înțelegere și 
asimilare a fenomenelor hidro- 

A sosit toamna cu bogățiile și licorile ei !

cuirea materialelor deficitare, 
de import, cu altele de fabri
cație indigenă etc.

Concomitent cu cercetările 
efectuate s-au desfășurat lu
crări de valoare în probleme 
legate de exploatarea zăcămin
telor de pejtrol și gaze, în 
elaborarea și dezvoltarea unor 
teorii unitare asupra determi
nării caracteristicilor aerodina
mice ale aripilor de avion și 
obținerii unor rezistențe mi
nime ale sistemelor portante.

Cercetările de aerodinamică 
experimentală au contribuit la 
proiectarea unor avioane utili
tare românești experimentate 
cu mult succes.

Alte cercetări au permis rea
lizarea și darea în exploatare 
a unor vehicule plutitoare cu 
propulsie aeriană, destinate 
recoltării stufului în Delta Du
nării, ameliorarea ventilației 
unor mine, fabrici, ateliere, 
stabilirea acțiunii vîntului asu
pra cupolelor marilor clădiri, 
determinarea caracteristicilor 
aerodinamice ale autobuzelor 
românești etc.

Rodica FÂGĂRĂȘANU

un bazin hldrodinamic

dinamice specifice navigației, 
permițînd însușirea cît mai te
meinică de către studenți a 
conținutului cursurilor și a re
zultatelor lucrărilor de labora
tor. Utilizarea bazinului va 
contribui la dezvoltarea ini
țiativei în domeniul cercetării, 
la găsirea unor noi soluții în 
construcția de nave.

La realizarea acestui impor
tant mijloc didactic colabo
rează pe lîngă cadrele de spe
cialitate ale institutului și o 
serie de specialiști ai Șantieru
lui naval din Galați.

Cadrele care vor exploata 
curent instalațiile și vor coor
dona activitatea bazinului hi
drodinamic se află îh prezent 
în etapa de pregătire și per
fecționare în țară și străină
tate.

I. MECA

Printre obiectivele de seamă 
cuprinse în Directivele Con
gresului al IX-lea al partidului 
se numără și cel privitor la 
sistematizarea satelor. Pentru 
a informa pe cititorii noștri în 
ce stadiu se găsește acest o- 
biectiv ne-am adresat arhitec
tului Ion Baucher de la 
C.S.C.A.S.

— Aș vrea să arăt, pentru 
început, că această acțiune se 
desfășoară pe două planuri 
principale : organizarea rețelei 
de localități rurale în cadrul 
dezvoltării întregii rețele de 
localități din țara noastră și 
sistematizarea propriu-zisă. în- 
tr-un însemnat număr de ra
ioane — 20 — acțiunea siste
matizării se desfășoară pe am
bele planuri amintite.

— Am dori să ne arătați în 
ce constă sistematizarea pro
priu-zisă.

— Amintesc că în acest sens 
se elaborează în prezent 
schițe de sistematizare pentru 
unele localități rurale mai im
portante care, datorită condi
țiilor lor speciale, necesită tre

nouă șl cu sergentul zece

Cineva a avut ideea ca ia 
înmormîntarea lui Vasile 
Ale’csandri (26 august 1890) să 
ia parte și nouă dorobanți (și 
cu sergentul zece), simbolizînd 
pe eroii din cunoscuta poezie 
„Peneș Curcanul".

Aceștia au purtat pe umerii 
lor sicriul cu trupul poe
tului pînă la mormîntul 
de la Mircești. Fotografia 
a fost făcută de un ama
tor, în ziua înmormîntării, iar 
originalul se află astăzi în 
colecția cabinetului de stampe 
al Academiei Republicii So
cialiste România, împreună cu 
alte numeroase documente și 
manuscrise rămase de pe urma 
scriitorului.

Ion MUNTEANU

sistematizarea satelor

cerea la o acțiune organizată 
de sistematizare și construcții. 
Scopul acestor lucrări este de 
a contribui la dezvoltarea ar
monioasă a acestor localități, 
ținîndu-se seamă de o serie de 
factori dintre care cel al dez
voltării economice se înscrie 
printre cele mai importante. 
Sistematizarea fiecărui sat tre
buie să mai țină seama și de 
factori ca : așezarea satului în 
cadrul teritoriului respectiv, 
configurația (terenului, struc
tura și volumul de locuințe 
existente, rețeaua de străzi, 
arhitectura specifică, modul de 
viață al populației. Toți acești 
factori dau personalitate sa
tului. Subliniez că acțiunea de 
sistematizare a satelor urmă
rește crearea de localități cu 
o puternică bază economică, cu 
dotări social-culturale cores
punzătoare, cu lucrări tehnice 
edilitare cit mai apropiate de 
cele orășenești. Prin sistemati
zare satul românesc va urca pe 
noi trepte ale progresului și 
civilizației.

Al. DUMBRÂVEANU

A
Lucrările de recuperare 

și amenajare a terenuri
lor supuse eroziunii cu
prind suprafețe din ce în 
ce mai mari. Pe aceste 
amfiteatre naturale crea
te de mina harnică a 
omului vor fi plantate 
livezi și vii. în foto
grafie: terase în regiunea 
Argeș.



carte

• Centenarul nașterii lui George 
Coșbuc aduce în librării încă o 
serie de scrieri ale poetului : o 
ediție bibliofilă cuprinzînd 37 din
tre cele mai reprezentative poezii 
ale acestuia (Noapte de vară. 
Nunta Zamfirii, Moartea lui Ful
ger, Vara, La oglindă, Cîntecul 
fusului etc.). Titlul cărții : Ver
suri alese. Antologia sanscrită 
pune în evidență preocupările sta
tornice ale poetului pentru litera
tura altor popoare, dintre care 
cea indiană l-a pasionat îndeosebi 
(îngrijirea ediției aparține lui 
S. E. Demetrian). Al. Husar și 
Georgeta Rădulescu semnează vo
lumul — G. Coșbuc văzut de con
temporani (Iosif Vulcan, Ion Sla
vici, Al. Vlahuță, Gala Galaction, 
Ion Agîrbiceanu, Octavian Goga, 
Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, 
Tudor Arghezi, Al. Vianu, G. 
Ibrăileanu, N. lorga, Victor Efti- 
miu etc.).

■ Un volum de versuri pentru 
copii publică la Editura tineretului 
fecundul Ion Crînguleanu (Bucurii 
pentru copii).

■ Volumul II al cărții despre 
Histria apărut la Editura Acade
miei sub îngrijirea acad. Emil Con* 
durachi aduce, pe lingă reconsi
derarea vechilor informații, o se
rie de date noi despre această 
străveche localitate de pe terito
riul patriei noastre.

■ O altă carte utilă, serios in
formată, este cea a lui Paul Go- 
geanu despre Strîmtorile Mării Ne
gre de-a lungul istoriei, apărută la 
Editura politică.

■ Scriitorul Maria Arsene pu
blică la Editura pentru literatură 
(cu un cald Cuvint înainte al lui 
Miron Radu Paraschivescu) un in
teresant volum de nuvele — Pa
sageri în noapte.

w Atrăgătoare cantea lui Mihai 
Negulescu despre Orașul lui Pintea 
(Baia-Mare) apărută recent la Edi
tura tineretului.

■ Povestirile lui Ion Bălăceanu, 
întrunite în volumul intitulat 
Pîinea si bicicleta, ne dezvăluie un 
prozator veritabil. Volumul, apărut 
la Editura tineretului, este prefațat 
de Dumitru Radu Popescu.

■ O nouă traducere din opera 
lui Hegel, datorată tot eminentului 
său interpret în limba noastră D. 
D Roșea : Prelegeri de estetică, 
vol. I, Editura Academiei.

■ O carte cu mare trecere la 
vremea ei, al cărei farmec rezistă 
timpului : Ulița copilăriei de Ionel 
Teodoreanu (prefață, Demostene 
Botez).

cinema

■ Zorba grecul (adaptare cine
matografică după romanul „Alexis 
Zorba" al lui N. Kazantzakis). Din
colo de țtoate întrebările de felul 
,,cît este Kazantzakis și cît nu 
esite", filmul lui Michael Cacoya- 
nnis se constituie ca o individua
litate artistică de sine stătătoare, 
ce trebuie judecată și iubită pentru 
ceea ce îi aparține pe deplin : 
copleșitoarea forță de convingere, 
puterea de a înnobila strădania o- 
menească de depășire a unei con
diții vrăjmașe, bucuria cu care dez-

iren* Poppas
valute frumusețea încleștării dintre 
om și o societate potrivnică. Mo
numental, ca în mai toate inter
pretările sale, apare actorul ame
rican Anthony Quinn care-și poartă 
fulgerător eroul în punctele de în- 
tîlnire ale realului cu legendarul. 
In alt^ roluri : Alan Bates („Ca
botinul") , Lila Kedrova (distinsă 
cu premiul Oscar 1964), Irene Pap
pas („Electra").

• Țara fericirii — o primă în- 
tîlnire a iubitorilor de film cu 
unul din regizorii italieni despre 
care se vorbește în ultima vreme : 
Luciano Salce. Vădit influențat de 
maeștrii neorealismului, cineastul 
își desfășoară cu aplicație o in
vestigație de ordin social-psiho- 
logic însoțită de intenții polemice. 
In distribuție : Donatella Turri, 
Luigi Tenco, Umberto d'Orsi.

■ Suzana șl băieții — în jurul 
unui conflict dramatic artificial în
treținut, filmul regizorului polonez 
Stanislas Modzenski dezvoltă 
două-trei caractere de tineri ale 
căror ambiții, pasiuni și șovăieli 
asigură o notă de interes. Ro
lurile principale sînt interpretate 
de : Ewa Krzyzewska, Adam Ha- 
nuszkiewicz, Tadeus Plucinski 
(„Căliți în foc"), Andrzej Nowo- 
kowsky.

• Două producții de desen ani
mat : Paralele (Liviu Ghigorț) și 
Un nasture (Olimp Vărășteanu), 
semnificative pentru căutările — 
pe care le dorim cît mai rodnice 
— studioului Animafilm.

disc

■ Pe mapa discului „Melodii 
din toată lumea" (EDE-0 220), ul
timul apărut în această serie, atît 
de populară și căutată, se mențio
nează piesa „Mylord" cunoscută 
din repertoriul neuitatei Edith Piaf, 
în interpretarea Mllvel. Spre dez
amăgirea și nedumerirea cumpă
rătorilor, însă, pe disc se află im
primat „Flamenco-rock", ce-i drept, 
cînta$ tot de Milva. Păcat I Am fi 
preferat „Mylord".

■ Beppe Cardfile, cîntăreț și au
tor de cînlece, talentat și dotat, a 
înregistrat la „Electrecord", ajutat 
de trei orchestre (Gianfranco In
tra, Frankie Bay și B. Cardille e 

ExcelentS inlțlatlvj a casei noastre 
de discuri si a Editurii didactice 
și pedagogice. Deci, mai puține 
corigente, vom exclude meditatorii, 
deoarece ii avem acasă (la elec- 
trofon) și vom învăța limbi străine 
cu... accent I

muzică

• Evenimentul muzical al săptă- 
mînii îl constituie, fără doar și 
poate, deschiderea stagiunii Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu". Sub con
ducerea dirijorului Mircea Basarab 
și cu concursul unui excelent so
list, pianistul Julius Katchen din 
S.U.A., prima noastră formație 
simfonică își începe activitatea la 
24 septembrie a.c. cu un program 
atractiv : Simfonia opus 16 de 
Pascal Bentoiu (primă audiție), 
Concertul pentru pian și orchestră 
nr. 3 de Beethoven și Simfonia a 
IV-a de Robert Schumann.

■ După desfășurarea lui în ora
șele Cluj, Brașov și Iași (între 15 
și 26 septembrie), Festivalul mu
zicii de cameră va avea loc și Ia 
București între 4 și 31 octombrie. 
Formații participante : cvartetele 
de coarde ale filarmonicilor din 
București, Iași, Cluj, Brașov, cvar
tetul „Muzica" din Bucureșiti, cvin
tetele de suflători ale filarmonici
lor din Cluj și Brașov, formația 
de muzică contemporană „Musica 
nova" (București) și cea de muzică 
veche de la Cluj. Dintre soliști no
tăm pe : Emilia Petrescu, Martha 
Kessler.. Viorica Cortez-Guguianu, 
Ion Piso, Mihai Constantinescu, 
Stefan Gheorghiu, Nicolae Gafton, 
Daniel Podlovski, Victoria Ștefă- 
nescu, Ferdinand Weiss, Horst Ge- 
hann, Liviu Teclu. In programele 
fesitivalului sînt cuprinse lucrări 
ale compozitorilor universali de la 
Bach și Vivaldi la Berg, Copland 
și Messiaen. Sînt de asemenea 
cuprinse o seamă de lucrări ale 
compozitorilor noștri : Paul Con
stantinescu, Theodor Rogalski, Io
nel Perlea, Diamandi Gheciu, Tu
dor Ciortea, Mansi Barberis, Gabor 
Jodal, Wilhelm Berger, Anatol 
Vieru, Pascal Bentoiu, Liviu Teclu.

plastică

■ Galeriile de artă din Calea 
Victoriei 132 : Aurel lacobescu — 
pictură. Selectînd din lucrările ul
timilor ani, pictorul sexagenar ne 
prezintă în actuala expoziție două 
tematici : peisaje și flori. Aurel 
lacobescu ni se înfățișează de astă 
dată ca portretist al unui singur 
oraș — Constanța — (cu cîteva 
excepții cum ar fi Ada-Kaleh etc.), 
într-o viziune sintetică de o sim
plitate fermecătoare, în care cu
loarea îndeplinește cu rafinament 
și intensitate funcția ei emoțională, 
evocînd cu sensibilitate orele, lu
mina și locurile pe care marea le 
domină. Artistul este și un subtil 
pictor al florilor. Neglijînd deta
liile naturaliste el recreează mo
mente vibrante din viața lor, cu 
finețe și adeseori cu multă fan
tezie.

■ Sala Magheru : D. Șerban — 
pictură. Peisaje calme, în care nici 
atmosfera, nici paleta cromatică 
nu sînt tulburătoare j cîteva naturi 
statice care atrag atenția mai de
grabă prin ascetismul lor. Dar 
dintre toate pînzele expuse se de
tașează portretul bătrînei țărăncis 
impresionant prin dramatismul cu 
care l-a înzestrat penelul artistu
lui. Se pare că universul țărănesc 
este sfera în care D. Șerban re
acționează cu sensibilitate („Grup 
de țărani") fără să uzeze de fol- 
clorismul depreciat de o anumită 
modă.

teatru
Scurt tur de orizont prin țară, 

privind perspectiva apropiatei sta
giuni teatrale.

TEATRUL NAȚIONAL IAȘI: Ne
încredere în foișor de Nelu Io
nescu (autor local), Căruța cu pa
iațe de Mircea Ștefănescu, Despot 
Vodă de Alecsandri, Moartea unui 
artist de Horia Lovinescu.

TEATRUL NAȚIONAL CLUJ : 
Vara imposibilei iubiri de D. R. 
Popescu (premieră pe țară), O 
noapte furtunoasă de Caragiale, 
Prețioasele ridicole de Moltere, 
Platonov de Cehov.

TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
CLUJ : Damnațiunea lui Adam de 
Deak Tamaș (premieră pe țară), 
două piese de autori locali — 
33 scrisori anonime de G. Mehes 
și Vrăjitorul vesel de Lili Marton 
— Act venețian de Camil Petrescu.

TEATRUL DE STAT TIMI
ȘOARA : Io, Mircea voievod de 
Dan Tărchilă, Platonov de Cehov, 
Insula de Mihail Sebastian ; o dată 
cu deschiderea stagiunii intră în 
funcțiune și un mic studio expe
rimental denumit „172", după nu
mărul locurilor.

TEATRUL DE STAT BRAȘOV : 
Simple coincidențe de Paul Everac, 
Sînziana și Pepelea de Alecsandri, 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară de 
Eugen Barbu.

TEATRUL DE STAT PLOIEȘTI : 
Funcționarul de la Domenii de P. 1 
Locusteanu, Ancheta de Peter 
Weiss, Privește tnger spre casă de 
Th. Wolfe, Casele domnului Sarto
rius de Shaw și un spectacol de 
recitări, pantomimă, dansuri pe 
versurile lui M. R. Paraschivescu.

I Volti) : „Felicita", „E ora che 
faccio", „Nel regno dell’amore* și 
„Non finiră". Patru melodii dră
guțe, fără să fie extraordinare 
(45-EDC-705).

■ EXE-Q 237-23B-239-240 : Patru 
manuale de limbi străine pe disc : 
engleză, franceză, germană șl rusă.

TEATRUL DE STAT BÎRLAD : 
Harap-Alb de George Vasilescu, 
O mișcare greșită de Virgil Stoe- 
nescu, Naufragiații de Șt. Berciu.

TEATRUL DE STAT ORADEA : 
Io, Mircea voievod de Dan Tăr
chilă, Macbeth de W. Shakespeare, 
Romulus cel Mare de Diirrenmatt.

TEATRUL DE STAT ARAD : 
Moartea unui artist de H. Lovi
nescu, Avarul de Moltere.

TEATRUL DE STAT TG. MUREȘ : 
Răzvan și Vidra de Hasdeu, Simple 
coincidențe de Paul Everac, Mitică 
Popescu de Camil Petrescu, Puterea 
întunericului de L. Tolstoi.

TEATRUL NAȚIONAL CRAIO
VA : Cocoșul negru de Victor Ef- 
timiu, Casa Berhardei Alba de 
Lorca, Volpone de Ben Jonson.

TEATRUL DE STAT GALAȚI : 
Țepeș Vodă de Mircea Lerian, 
R.U.R. de Karl Capek.

TEATRUL DE STAT PITEȘTI : 
Visul unei nopți de iarnă de Tudor 
Mușatescu.

TEATRUL DE STAT BRĂILA ; 
Sînziana și Pepelea de Alecsandri.

TEATRUL DE STAT BOTOȘANI : 
Anonime de Al. Voitin (premieră 
pe țară).

TEATRUL DE STAT BACĂU : 
Omul de la miezul nopții de V. 
Nistor. -

TEATRUL DE STAT CON
STANȚA : Prietena mea Pix de V. 
Em. Galan, Femeia mării de Ibsen. 
Nunta din Peruggia de Al. Kiri- 
țescu.
(Continuare în numărul viitor)

■ Scurtă convorbire cu Felix 
Caroly de la Teatrul „Ion Crean
gă", în preajma deschiderii noii 
stagiuni.

„Anul acesta — ne informează 
d-sa — voi avea identități variate, 
de la ducele de Buckingham din 
„Cei trei mușchetari" la regele 
din „Regele-cerb" al lui Carlo 
Gozzi și la cele cinci apariții 
deosebite din spectacolul-coupe 
„Trec trubadurii", compus din dra
matizarea unor legende. Remarc 
cu satisfacție că prin aceste spec
tacole (ultimele două) teatrul de 
proză îmi solicită mijloacele pan- 
tomimei care — se știe — con
tinuă să fie pasiunea mea. în 
noua stagiune mă voi reîntîlni cu 
un gen de roluri care într-o vreme 
a constituit „maniera" mea : eroul 
negativ, amabil și insinuant. După 
mulți ani, o reîntîlnire nu mai 
ține de manieră ci de creionarea 
unui caracter ; cu atît mai mult 
cu cît este vorba despre Sir Pierce 
de Exton, ucigașul lui Richard al 
II-lea din tragedia lui Shakespeare, 
pe care Radu Penciulescu o mon
tează pe scena Teatrului Mic".

Mircea Crișan

televiziune

DUMINICĂ 25 SEPTEMBRIE. 
Retransmiterea părții a doua, a 
concertului inaugural al orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" (vezi și ru
brica „Muzica"). Avem convin
gerea că sîntem în asentimentul 
multor iubitori ai muzicii soli- 
citînd Televiziunii ca asemenea 
transmisii să aibă loc cît mai 
des (12.00) ft Bogat program du
minical sportiv, cuprinzînd fotbal și 
aspecte de la Campionatul mondial 
de gimnastică de la Dontmund • 
„Centum anni Academiae" este 
intitulată, omagial, emisiunea de 
știință (19.40) » O emisiune care, 
de la săptămînă la săptămînă, 
este tot mai variată, mai plă
cută : „Magazin... duminical" 
(20.15) ■ Filmul polonez „Clubul 
cavalerilor* (21.00) a Don Backy, 
un solist italian invitat în stu
dioul TV (22.35)

MARȚI 27 SEPTEMBRIE. Din 
lirica lui Camil Petrescu (19.20) a 
Valoroasa rubrică „Filmul docu
mentar și clasicii săi" ne pre
zintă poate pe cel mai clasic 
dintre clasicii genului — Robert 
Flaherty (19.35) ■ O emisiune 
economică în al cărei obiectiv 
intră probleme de protecția mun 
cii (20.00) tt Spectacolul păpușă 
resc de succes „Mina cu cine 
degete" — parodie polițistă d« 
Mircea Crișan (20.30) ft Varietăț 
pe peliculă (22.15).

MIERCURI 28 SEPTEMBRIE. Re 
transmiterea de la Sofia a unu 
concert popular bulgar (19.30) i 
Cornul, fagotul, tuba... iată cî 
teva instrumente muzicale ci 
care se poate face chiar și muzic. 
ușoară (20.10) ■ Gh. Epuran n 
invită într-o excursie în cel de-a 
doilea defileu al Oltului. Ten 
tant I (20.30) v Filmul cehoslova 
„Rusalka" (21.00).

JOI 29 SEPTEMBRIE. „Cu ju 
căriile nu-i de joacă I..." Cf 
puțin asta își propune să n 
demonstreze Ancheta TV (19.2( 
s „Secretele aitletlsmului". U 
film ce-și propune să ne revelez 
poezia acestui sport. Premieră p 
țară ce trebuie văzută (20.40) 
Actrița greacă Aspasia Papatc 
nasiu-Mavromati este prezentat 
telespectatorilor români de Rad 
Beligan (21.30) w „Contrabandă 
— un. film polițist realizat de sti 
diourlle din R.D.G. (21.45).

VINERI 30 SEPTEMBRIE. Est 
magnetofonul un instrument muz 
cal ? Să vedem ce ne va ră 
pun de D. Capoianu la rubric 
„Galeria instrumentelor* (19.20) 
Țara Hațegului și Ținutul Păd' 
renilor — o pagină a atlasul 
folcloric (19.35) ft Itinerar iug 
slav cu „Teleglob* (21.15) « Ane 
Călugăreanu, Elena Caragiu, Pa 
Ghențer și Brîndușa Zaița-Silve 
tru într-un program muzical < 
un titlu nostim : „Divertisme 
pentru două voci, trei instr 
mente și... o păpușă" (21.45) « 1 
rubrica „Interpreți celebri" — 
voce mare : Alexei Krivcenia < 
la Teatrul Mare din Mosco’ 
(22.20).

SÎMBĂTA 1 OCTOMBRIE. N 
nodora Nemeș, Ion Luican, D 
rnitru Sopon, Radu Voinescu : 
oferă un bucheit de cînlece । 
dragoste și jocuri populare rom 
nești (21.00) fi „După miez 
nopții" de Nicolae Țic, scena 
zare de Liana Maxy, la Studie 
Mic. Excelenți interpreți : 1 
tiana lekel și SHviu Stăncules 
(21.25) « Nicole Felix din Frar 
— invitată în studioul TV (22.( 
ft După cum se poate vedea, pi 
gramul acestei săptămîni 
anunță bogat, divers, atractiv 
Să nu uităm că se încheie 
„Sfîntul" (22.30),



CENTENARUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

Membrii Societății Academice Române (reproducere după o fotografie din publicația: Actele și serbarea 
naționale a inaugurărei Societăței pentru gramatica și glosariulu limbei române —1867).

în slujba marilor 
cauze ale progresului 

științific si social* ♦ ’

de acad. prof. A. OȚETEA

Sub președinția de onoare a Comite
tului Central al P.C.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri, Academia 
Republicii Socialiste România sărbăto
rește o sută de ani de rodnică și glorioasă 
activitate pusă în slujba poporului. Este 
o sărbătoare pentru întreaga știință 
românească.

In cursul existenței sale seculare Aca
demia Română a jucat un mare rol, 
fiindcă a răsărit din însăși viața și nevoile 
neamului nostru și fiindcă de la început 
s-a făcut interpreta aspirațiilor lui celor 
mai înalte și s-a identificat cu lupta lui 
pentru unitate, libertate și inde
pendență. Academia și-a axat activitatea 
pe temeiurile tradițiilor de luptă ale 
poporului nostru, pentru realizarea unui 
stat național unitar.

Una din preocupările principale ale 

Academiei, la începuturile ei, a fost 
aceea de a fixa ortografia și gramatica 
și de a întocmi dicționarul limbii române, 
iar primele ei publicații s-au referit la 
aceste obiecte. Unitatea limbii era atunci 
problema dominantă a culturii româ
nești. Pentru dezvoltarea capitalismu
lui însuși, crearea unei limbi literare, 
aceeași în toate regiunile locuite de 
români, devenise o necesitate imperioa
să. Or, curentul latinist care, pentru a 
sublinia și mai mult originea latină a 
limbii noastre, adoptase sistemul etimo
logic, amenința să sape o prăpastie 
între limba păturilor culte și graiul viu al 
poporului. în prima perioadă a vieții 
Academiei, curentul latinist a fost pre
cumpănitor. Dar partizanii sistemului

(Continuare in pag. 6)
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Momentul înființării Societății Literare Române (1866), care avea in curind să 
fie denumită Societatea Academică Română.

o muncă științifică 
riguroasă

de acad. prof. Victor VÂLCOVICI

fonetic și ai limbii populare, în frunte cu 
M. Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Titu 
Maiorescu și Al. Odobescu, au izbutit 
să-și impună punctul de vedere și să 
asigure unitatea limbii, factor consti
tutiv al națiunii și al statului național 
român.

Preocuparea Academiei de a întări 
unitatea națională s-a manifestat și prin 
alegerea membrilor ei din provinciile 
românești. Inaugurarea Academiei, care 
s-a făcut într-o atmosferă de mare în
suflețire. a fost ca o prefigurare a unirii 
tuturor românilor. Membrii ardeleni, 
întîmpinați tot drumul, de la graniță 
pînă la București, de mii de oameni, au 
fost salutați ca soli ai unității naționale.

Secția de istorie a servit același ideal 
publicînd Istoria românilor sub Mihai- 
vodă Viteazul de Nicolaie Bălcescu și 
primele patru volume ale operei lui 
Dimitrie Cantemir. Secția a lll-a, a ști
ințelor naturale, înființată în 1872, a 
inițiat explorarea bogățiilor subsolului 
țării și stabilirea unui inventar complet 
al resurselor solului și al tuturor ramu
rilor de activitate.

Cucerirea independenței naționale a 
lărgit cîmpul de activitate și a întărit 
influența Academiei asupra vieții cul
turale a țării. Prin premiile pe care le-a 
decernat, prin bursele de studii, prin 
colecțiile sale de cărți, de manuscrise, 
de stampe și monede Academia a încura
jat activitatea literară și științifică și a 
format numeroase cadre de valoare pen
tru învățămîntul superior. Academia 
Română a devenit astfel «focarul nestins 
al ideii naționale, purificat și întărit de 
știință».

în cursul perioadei 1879-1918 rolul cel 
mai strălucit l-a avut secția de istorie. 
Prin personalitățile excepționale pe care 
le cuprindea — e destul să amintim pe 
M. Kogălniceanu, Gh. Barițiu, A.D. Xe- 
nopol, N. lorga și V. Pârvan — secția de 
istorie a desfășurat o activitate care a 
situat-o în fruntea Academiei și i-a asi
gurat un loc de cinste în istoriografia 
universală.

Nu putem de bună-seamă insista aici 
asupra multiplelor idei ce au generat în 
sînul Academiei noastre. Remarcăm doar 
în treacăt una din ele, și anume ideea 
clarvăzătoare a unor academicieni ca, 
de pildă, Xenopol, a susținerii industria
lizării țării ca factor determinant al pro
gresului ei. Apare acum și mai clar rolul 
unor academicieni integrați organic în 
curgerea evenimentelor importante din 
istoria poporului. Oamenii noștri de 
știință și cultură, acei care erau pătrunși 
de ideile umanismului, au înțeles și au 
susținut cu însuflețire revendicările și 
lupta poporului. în sensul acesta, printre 
atîția alții, se înalță și luminoasa figură 
a lui Ion Ionescu de la Brad, învățatul 
pătruns de atîtea și atîtea idei progre
siste privitoare la starea țărănimii. După 
cum iarăși numeroși cărturari ai noștri 

au fost alături de însîngerata țărănime 
răsculată de la 1907.

între cele două războaie mondiale 
Academia Română, credincioasă tradi
ției ei de exponent al unității naționale, 
a fost apărătoare vigilentă a integrității 
teritoriale; din mijlocul ei s-au ridicat 
proteste hotărîte împotriva expansiunii 
hitleriste și împotriva tuturor curente
lor care amenințau independența și suve
ranitatea națională.

Instaurarea puterii populare și trans
formarea revoluționară a vieții culturale 
în țara noastră au creat și Academiei noi 
condiții de activitate și i-au atribuit 
sarcini care au făcut din ea un factor activ 
al construcției socialismului, potrivit cu 
importanța dobîndită de știință în orga
nizarea și dezvoltarea producției.

Decretul din 1948 a făcut din Academie 
o instituție de stat și i-a atribuit misiunea 
de a organiza și conduce «cercetări de 

înalt nivel științific în unitățile sale de 
cercetare, în strînsă legătură cu necesi
tățile construcției socialiste, în toate 
domeniile economiei și culturii».

Academia își desfășoară azi activitatea 
în 34 de institute și 15 centre de cerce
tare, un observator astronomic, sta
țiuni experimentale și laboratoare bogat 
înzestrate cu aparate și biblioteci și cu 
un personal specializat în continuă creș
tere.

Cercetările planificate și munca în 
colectiv au permis serierea probleme
lor în ordine de importanță, concentra
rea forțelor pentru abordarea unor pro
bleme complexe și controlul muncii 
prin dezbateri largi.

Cercetarea științifică, strîns legată de 
munca clasei muncitoare și efectuată în 
spiritul materialismului dialectic și isto
ric, a luat un puternic avînt. Lucrările 
membrilor Academiei și ale cercetăto
rilor din institutele ei, unele traduse 
și în limbi străine, au asigurat științei 
românești un prestigiu și în afară de 
granițele țării.

Cu un admirabil simț de adaptare la 
nevoile societății. Academia a servit, 
timp de o sută de ani, toate marile cauze 
ale progresului științific, național și so
cial. A apărat unitatea limbii literare 
și legătura ei organică cu graiul popular, 
a contribuit la consolidarea unității na
ționale, a servit cauza independenței 
de stat și a luptat pentru strîngerea 
laolaltă a tuturor ramurilor răzlețe ale 
poporului român, iar între cele două 
războaie a combătut teoriile inumane 
ale hitlerismului.

în regimul puterii populare Academia, 
înzestrată cu puternice mijloace de ac
țiune, își pune toată puterea ei de muncă 
în serviciul construcției noi, socialiste. 
De aceea sărbătorirea unui secol de 
activitate academică, închinată propă
șirii economice, sociale și culturale a 
țării, este întîmpinată cu bucurie și 
mîndrie de toată suflarea românească.

împlinirea vîrstei de 100 de ani pentru 
Academia noastră română se prezintă ca 
un eveniment de mare însemnătate, căci 
Academia este o instituție care a strîns 
laolaltă tot ce are țara mai valoros, mai 
frumos, mai prețios pe linia creației 
intelectuale.

Academia este o instituție de origine 
greacă; ea era, pe timpul grecilor antici, 
o proprietate situată în apropiere de 
Atena, reprezentînd faimoasa școală a 
lui Platon. Locul era foarte îngrijit plan
tat. Acolo se obișnuia să se țină discursu
rile publice.

Mai tîrziu cuvîntul «Academie» a luat 
un înțeles mai general,un fel de asociație 
de oameni de litere, de savanți, de artiști 
care se întruneau pentru a lua în discuție 
diferite subiecte, fără a se urmări vreun 
scop de natură practică.

în țara noastră vechea Academie Româ
nă a luat naștere în luna aprilie a anului 
1866 sub numele de Societatea Lite
rară Română. înființarea ei a fost pre
cedată de «Societatea filosofească a 
neamului românesc în mare prin
cipatul Ardealului», care a apărut la 
Sibiu în anul 1795, avînd oarecum un 
caracter academic. Scopul urmărit de 
această societate era scoaterea unei ga
zete enciclopedice care să avantajeze 
apariția unor lucrări cu caracter știin
țific și istoric.

La București, Dinicu Golescu înființa
se în anul 1827, din motive analoge, o 
gazetă care trebuia să servească drept 
temei unei mișcări serioase de extin
dere a învățămîntului național.

Astfel s-a creat, încetul cu încetul, 
cadrul propice înființării unei Academii 
privind întreaga națiune.

închegarea trupului unei Academii care 
să fie expresia celor mai bune forțe de 

Cercetătorii Institutului de fizică atomică lucrează In laboratoare dotate c

creație din toate provinciile românești 
s-a făcut atît cu privire la activitatea 
literară, cît și la cea științifică.

S-a scurs un secol de muncă și Acade
mia a devenit în prezent — incompa
rabil — de o mare diversitate. Din cele 
treisprezece secții ale ei, toate afară de 
una singură — aceea de literatură și 
artă — poartă titluri științifice. începînd 
cu matematica și terminînd cu științele 
filologice. Academia s-a conformat astfel 
spiritului vremii, care împinge gîndirea 
spre științificare.

Legea din 30 martie 1879 care defini
tivase Societatea Academică Română sub 
noua formă de Academia Română îi 
rezerva acesteia trei secții: literară, 
istorică, științifică. Un rol de seamă 
l-a jucat pe atunci secția literară care 
număra printre membrii ei personalități 
de mare importanță precum: V. Alecsan
dri. Titu Maiorescu, B.P. Hasdeu.

Există totuși unele excepții. Una — 
desigur cea mai izbitoare dintre toate — 
marele nostru poet Mihail Eminescu, care 
a putut exprima în forme geniale durerea 
și bucuria unui neam întreg, nu și-a putut 
găsi un loc printre academicienii noștri. 
Vina este a împrejurărilor speciale în 
care a viețuit Eminescu și în care ase
menea greșeli erau posibile.

Nu mai puțin importante personalități 
figurau și în secția istorică, unde găsim 
pe M. Kogălniceanu, Al. Odobescu, 
A.D. Xenopol, D. Onciul, N. lorga, 
V. Pârvan.

Secția științifică s-a întărit și ea cu 
timpul. Ea s-a consolidat prin activitatea 
fizicianului Em. Bacaloglu, a chimistului 
ieșean Petre Poni, a bacteriologului Vic
tor Babeș, a geologului Gr. Cobălcescu. 
a matematicianului Spiru Haret.

Sub forma ei mai nouă, Academia 
Română, prin cele 13 secții ale ei, a pus 
în mișcare energia intelectuală a Româ
niei cu o masă de tineret care a dat 



naștere unei fecunde mișcării științifice 
— persoane și lucrări — într-o conti
nuă dezvoltare progresivă.

Academia Republicii Socialiste Româ
nia este cel mai înalt for științific al țării. 
Gîndirea științifică emanată de acest for 
se poate compara cu produsele intelectu
ale ale altor academii —mult mai vechi 
și deci mult mai celebre.

Conducerea țării a știut să înzestreze 
Academia Republicii Socialiste România 
cu institute bine utilate, ceea ce face ca 
în atmosfera științifică existentă să avem 
o producție științifică de înaltă calitate.

în aceste institute un popor de tineret 
este prins astăzi într-o muncă științifică 
riguroasă, sub conducerea unor profesori 
valoroși.

în jurul acestor profesori s-au creat 
școli. Se poate vorbi de școală, în această 
accepțiune a noțiunii, la toate secțiile 
științifice ale Academiei.

La secția de științe matematice se 
distinge în mod deosebit Institutul de 
matematică din București, condus de 
acad. Miron Nicolescu, care este și pre
ședintele Academiei. Tot în acest institut 
s-au format în ultimul timp școala de geo
metrie a acad. G. Vrînceanu, școala de 
algebră și de cibernetică a acad. Gr. C. 
Moisil, școala de hidrodinamică a acad. 
Calus lacob.

Secția matematică mai prezintă un 
puternic centru de statistică matematică 
la București, sub conducerea acad. Gh. 
Mihoc.

La Cluj aceeași secție posedă un Insti
tut de calcul sub conducerea acad. Ti- 
beriu Popoviciu.

Toate la un loc reprezintă energia 
hotărîtă de progres a științei sub im
pulsul puternic al partidului și guver
nului, care și-au asumat răspunderea și 
grija ca în viața țării cercetarea științifică 
să se afle la înălțime.

Străduința oamenilor de cultură și 
știință, energia și capacitatea lor pe care 
le depun în construcția socialistă a țării, 
devotamentul lor față de cauza po
porului sînt menite spre acest înalt scop, 
iar pentru atingerea lui intelectualitatea 
noastră este acum antrenată, cu toată 
abnegația, în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

La Institutul de fizică se fac studii intense asupra susceptibilității 
magnetice a metalelor slab magnetice.

înalta misiune a stiintei* *

de acad. prof. Miltiade FILIPESCU

încercăm un sentiment de profundă 
emoție sărbătorind centenarul Acade
miei și resimțim, totodată, o puternică 
bucurie știind cît este de tînără astăzi 
această respectabilă instituție, cea mai 
înaltă tribună a științei românești.

S-a scurs un veac de viață științifică 
organizată căci, se știe, preocupările 
pentru_știință din țara noastră sînt mai 
vechi. în acest veac poporul nostru și-a 
manifestat vitalitatea și geniul și pe tă- 
rîmul cercetării științifice, astfel încît 
bunele rezultate ale acestei munci au 
sporit faima României peste hotarele ei. 
Așa au fost cercetările lui Gr. Cobăl- 
cescu, Gr. Ștefănescu, Sabba Ștefănescu, 
Matei Drăghiceanu ș.a. Aceștia au fost 
primii geologi români și ei s-au mani

festat începînd din anul 1862. La 1882 a 
luat ființă Biroul geologic, care a realizat 
prima hartă geologică a țării, iar la 
începutul secolului al XX-lea a fost în
ființat Institutul geologic al României 
(era al doilea institut științific al țării), 
iar direcția lui a fost încredințată profe
sorului L. Mrazec. Acest valoros savant 
a identificat și descris o structură necu
noscută pînă la el: anticlinalul diapir, 
structură favorabilă pentru formarea ză
cămintelor de petrol. în scurtă vreme 
descoperirea profesorului Mrazec a fost 
acceptată de savanții timpului. Mulți au 
căutat și au identificat asemenea struc
turi în propriile lor țări și astfel a 
crescut cu noi zăcăminte rezerva de 
petrol în Statele Unite, Rusia și Germania.

Vechile mari valori și capacități ale 
științei românești au știut întotdeauna 
să lupte împotriva adversităților, să dea 
tot ceea ce flacăra lor interioară putea 
produce, în folosul țării lor. în felul 
acesta s-a menținut, aș zice cu eroism, 
cercetarea noastră științifică; în mo
mentul cînd poporul nostru a devenit 
stăpîn pe propriul lui destin, știința 
cunoaște o nouă vigoare și tinerețe. Cu 
această nouă tinerețe și nouă vigoare 
știința românească și-a găsit adevăratul

flacăra vie 
a unui veac de lumină

de A. T. BALABAN, membru corespondent al Academiei

Centenarul Academiei, eveniment de 
seamă pentru viața culturală a țării 
noastre, constituie un prilej pentru a 
arunca o privire îndărăt și înainte.

Datorită condițiilor istorice și geogra
fice în care s-a închegat poporul nostru, 
preocupările științifice și tehnice au 
fost mai slab reprezentate în trecut. Cu 
toate că poporul român a dezvoltat 
de timpuriu tehnici care ușurau munca 
(ca dovadă se poate cita vechea moară 
românească de apă, construită din lemn, 
aflată la Muzeul tehnic din Miinchen), 
pînă în secolul trecut poporul nostru a 
dăruit lumii puține personalități remar
cabile în domeniul științelor naturii. 
Cred că acest lucru se datoreștS impor
tanței mai reduse pe care au avut-o, în 
condițiile istorice date, preocupările pen
tru descoperiri în științele naturii față 
de creația în literatură, istorie sau ling
vistică. Oameni ca Gheorghe Asachi, 
Gheorghe Lazăr, Heliade Rădulescu ș.a., 
care aveau înclinație și pasiune pentru 
creația științifică, au simțit că pentru 
cultura țării noastre, în epoca în care au 
trăit, era mai însemnată âctivitatea lite
rară; de aceea acești oameni și-au sacri

ficat interesul lor pentru știință în favoa
rea unei creații pe tărîmul literaturii, 
istoriei sau al organizării învățămîntu- 
lui. Ei au rămas astfel mai cunoscuți 
pentru această parte a activității lor, 
cu toate că în alte condiții istorice ei 
ar fi putut face importante descoperiri 
științifice. Așa se face că reprezentanții 
cei mai proeminenți ai culturii noastre 
erau, cu precădere, oameni de litere, 
istorici sau artiști.

Cercetarea științifică a început să se 
dezvolte la noi mai ales în ultima sută de 
ani, după înființarea Academiei Române, 
parcurgînd de atunci un drum ascen
dent, profund marcat de crearea puterii 
populare, care a făcut din cercetarea 
științifică un puternic instrument al 

loc în societate. De aceea la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: «Programul de dezvol
tare a societății socialiste în următorii 
cinci ani, satisfacerea nevoilor mereu 
crescînde ale economiei naționale sînt 
incontestabil legate de progresul știin
ței (...)».

Pentru prima oară acum, consfințind 
rolul științei și legiferînd sarcinile pe 
care trebuie să le îndeplinească ea, pla
nul cincinal a inclus în prevederile sale 
480 teme de cercetare. Sigur, nu este 
vorba aici numai despre faptul că există 
o lege de stat pentru cercetarea științi
fică. Cel mai important este faptul că 
între planul economic și planul de cer
cetare științifică există cea mai strînsă 
îmbinare, amîndouă întîlnindu-se pe fă
gașul dezvoltării generale a țării.

In ce privește științele geologice și 
geografice, planul cincinal prevede 16 
teme de cercetare din acest domeniu. 
Geologia este chemată să-și dezvolte în 
continuare cercetările fundamentale in- 
cluzînd opere de sinteză și cercetările 
pentru punerea în evidență a unor noi 
rezerve de materii prime — hidrocar
buri, minereuri neferoase, minereuri de 
fier, substanțe minerale nemetalifere. 
Geologia este un mod eficient de a valo
rifica bogatele resurse naturale ale pă- 
mîntului românesc și cred că nu este un 
prilej mai bun de constatat decît acum, 
la Centenarul Academiei, că geologii și 
toți ceilalți oameni de știință sînt la 
posturile lor și au trecut, cu ardoare, la 
îndeplinirea înaltei lor misiuni.

progresului social. Pentru dezvoltarea 
științei în țara noastră, Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român a 
constituit un moment de însemnătate 
istorică. înființarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, ca și întregul șir 
de măsuri substanțiale în vederea mai 
bunei organizări a activității științifice 
și a dezvoltării cercetărilor, îndemnul 
cald, generator de noi potențe, toate 
acestea vor îndeplini, pentru viitorul 
culturii țării noastre, un rol de impor
tanță comparabilă cu cel pe care l-a avut 
crearea limbii române literare în dezvol
tarea culturii în secolul trecut.

Locul de frunte pe care creația științi
fică îl ocupăîn România socialistă va aduce 
la lumină noi manifestări ale geniului 
poporului român, va face să crească 
contribuția lui la îmbogățirea tezaurului 
științific al umanității. Avem pentru 
aceasta un fundament istoric puternic. 
In scurtul răstimp de 100 ani s-au mani
festat mulți exponenți ai capacității crea
toare a poporului român, care au fondat 
în țară școli științifice apreciate în toată 
lumea, ca G. Țițeica în matematică sau 
Gh. Marinescu în medicină; de asemenea, 
remarcabile creații tehnice au fost ela
borate de români ca H. Coandă, N. Teclu 
sau G. Constantinescu în străinătate. 
Avem în prezent o seamă de personali
tăți care, beneficiind de condițiile mate
riale create de statul socialist, au obținut 
realizări remarcabile în matematică, fi
zică, chimie, automatică, mecanica fluide
lor, medicină etc. și care cultivă în 
colaboratorii și elevii lor spiritul exigent, 
obiectiv și perseverent al cercetătoru
lui științific. Elevii de azi, savanții de 
mîine, sînt chemați ca prin pasiunea lor 
să dea naștere unor remarcabile creații 
științifice care să poarte mai departe 
flacăra vie a unui veac de lumină și care 
să mărească, prin aplicarea lor în prac
tică, resursele, puterile și bunăstarea 
poporului nostru.



ce înseamnă a f
o între
bare si

9

8 inter
locutori

Necesitatea organică de 
cunoaștere — răspindită 
pe scară de masă — este 
o trăsătură specifică a 
contemporaneității ro
mânești.

Ce înseamnă a fi contemporan? Dicționarul limbii române ne 
răspunde prin următoarea definiție: «care există, trăiește, se 
petrece în zilele noastre, care se raportă ta prezent, la epoca actuală».

Formularea aceasta lapidară ne descoperă, la rînduî ei, cit de 
bogată și complexă este sfera acestei noțiuni și, deci, cît de variate, 
personale și contradictorii pot fi criteriile de apreciere și interpre
tare. De altfel, punînd interlocutorilor noștri această întrebare, 
ne-am gîndit la acel «ceva mai mult» pe care îl conferă înțelesul 
cuvîntuiui contemporan, la sensul filozofic, la nuanțele, la părerile 
individuale, la teoria și realitatea acestei noțiuni.

Aproape fără excepție, cei cărora ne-am adresat aveau o agendă 
foarte încărcată. Dar aproape fără excepție au fost gata să ne răs
pundă, cerindu-ne un răgaz de gîndire. Un răgaz de gîndire pentru 
a analiza și confrunta păreri și puncte de vedere, dar mai ales pentru 
a prinde acele aspecte care dau noțiunii de contemporan în țara 
noastră specific și consistență.

Acad. GRIGORE MOiSIL:
A fi contemporan nu e o stare, 
ci o devenire.

— întrebarea asta îmi place. Pentru că te obligă să te 
oprești și să analizezi calea pe care o străbați.

De fapt, prezentul nu e decît încărcarea viitorului cu 
potențele trecutului. A fi contemporan nu e o stare, ci o 
devenire. A fi contemporan înseamnă a trăi azi ziua de 
mîine, a trăi moartea lui ieri,ca nașterea lui mîine.

îmi plac florile de azi fiindcă ele sînt fructele de mîine, 
fructele de azi fiindcă sînt stmburii arborilor de mîine, rădă
cinile fiindcă ele trimit sus coroana.

A fi contemporan înseamnă a renaște cu tot ce naște.
— Dar a fi contemporan în știință?
— înseamnă a respecta știința făcută de alții și de tine, 

a trăi facerea științei. înseamnă că ceea ce am admirat la 
20 de ani e o chezășie pentru a admira ceea ce simți că se 
va face peste 20 de ani.

— Cum vă dezvoltați în acest sens activitatea dv. și a cola
boratorilor dv.?

— în știință și în tehnică, referindu-ne la matematică și 
tehnica calculului, problema «con temporaries zării» este o 
problemă de stat. Arăt In tot felul de ocazii că trebuie luate 
măsuri organizatorice pentru a nu fi obligați să scoatem la 
pensie un inginer la 35 ani! Cu alte cuvinte pentru a nu în- 
tîrzia trăirea în contemporan a tehnicii și științei românești.

— Cum credeți că trebuie organizată această activitate în favoarea 
«contemporaneizării»?

— Am propus învățămîntul continuu, adică afectarea unei 
cote de 15-25% din timpul de lucru recalificării, moderni
zării inginerilor și profesorilor din învățămîntul mediu.

Trebuie înțeles că timpul cît un inginer sau un profesor 
își însușește rezultate noi și metode noi, cu alte cuvinte se

«contemporaneizează», nu este un timp utilizat numai îi 
favoarea lui, ci și în favoarea instituției în care lucrează 

Dar paralel cu acțiunea organizatorică trebuie dusă și un: 
propagandistică. Nu este suficient ca cineva să fie informa 
asupra noului, ci trebuie să-l și trăiască și să-l facă să trăiască 
Atunci cînd un inginer fiice o comunicare științifică de înal 
nivel, el nu trebuie să uite că rezultatele sale trebuie aplicat 
în practică. Și asta mai ales cînd directorul întreprinderi 
nu e de acord!

Sau cînd un profesor de învățămînt mediu prezintă o foart 
frumoasă lucrare de teoria categoriilor, de pildă, el trebui 
să se gîndească cum își va modifica acest curs pentru a răs 
punde noilor cerințe, tocmai ca o consecință a faptuk 
că el știe teoria categoriilor.

A fi contemporan trebuie să fie un tonic, nu un veșmîn
— Și o asemenea convorbire este un tonic.

I
Prof. TRAIAN HERSENI:
Depinde de la ce pornim în 
aprecierea contemporaneităț

Conducătorul secției de psihologie social-industriala a Instil 
tului de psihologie, profesorul Traian Herseni, este obișnuit



iontemporan ?

j| ziariștilor. Mulți dintre cei care fac o anchetă sau au de gînd 
nceapă una îl roagă să le spună ce părere are despre tema an
tei sau ce crede despre vreo întrebare sau alta. Solicitat și de
dată, profesorul Herseni a replicat cu răbdarea sa metodică:

- Depinde de la ce pornim în aprecierea contemporanei-
ii.
, fi contemporan înseamnă a participa efectiv la cele 
i înaintate realizări ale vremii tale. înseamnă nu numai 
^existență de martor pasiv.
- Așadar, o poziție activă, creatoare, in marele registru al 
puiui nostru.
- Și dacă se poate^ceva mai mult: efortul de a te integra 
formele cele mai avansate de existență și activitate din 
te cîte ți se oferă. Nu pot fi numiți contemporani cei 
e întorc fața spre trecut, refuzîndu-și perspectiva înain- 
ii, a evoluției, iar dacă intrăm în detaliu, din punctul de 
lere al antropologiei filozofice, a filozofiei omului, a fi 
itemporan înseamnă a obține de la viață tot ce este ea 
stare să ne dea.
- Care este după părearea dv. «unitatea de măsură» a contempo- 
eității ?
-Gradul de participare la construirea socialismului și 
nunismului.
- Ce ar însemna pentru dv. a vă refuza contemporaneitatea? 
iu fi contemporan?
- A mă lipsi de cele mai valoroase făgăduințe ale vieții, 
bucuriile ei cele mai proaspete. Și spun asta la o vîrstă 
e a depășit și cea de-a doua tinerețe!

— Și acum, pentru a nu lăsa impresia că nu am pus punctul pe 
i, ce părere aveți; omul Traian Herseni este contemporan în sensul 
pe care îl înțelege profesorul Herseni?

— Aș răspunde cu dragă inimă afirmativ... dar nimeni 
nu poate fi judecătorul propriei sale cauze. Ceea ce aș putea 
afirma e că sînt fericit că trăiesc într-o vreme care nu este 
o «copie» ci un «original». Construit de fiecare dintre noi, 
fiecare în parte și împreună.

ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA 
Contemporaneitate cu plus și 
contemporaneitate cu minus.

— Crezi că te adresezi cui trebuie? Nu vezi pe cine am în 
stingă și în dreapta?

— Schiller, Goethe, Shakespeare, Cervantes. Tocmai ei ne în
dreptățesc întrebarea. Și aceasta pentru că dv. vă numărați printre 
cei care prezentîndu-i maselor largi de cititori le evidențiază tocmai 
contemporaneitatea.

— Ca să dau un răspuns exact, ar trebui să spun însă că 
sînt cînd contemporană, cînd nu.

— Cînd nu sînteți ?
— Cînd mă cufund în amintiri sau în explorarea lumii lui 

Eschil sau Dante, cînd mă îndepărtez din fluxul vieții noastre 
cu veacuri sau milenii.

— Cînd redeveniți contemporană e în acest fel ușor de înțeles.
— Nici aici n-aș putea fi categorică. A fi contemporan mi 

se pare un deziderat ideal, de aceea mi-e greu să răspund 
întru totul afirmativ. Nu putem fi totuși prezenți atît pe 
cit am dori în fiecare clipă a uriașei cerințe de energie crea
toare care pulsează în societatea noastră. Ce pot spune, e că 
mă străduiesc să exprim și eu în activitatea mea dimensiunea 
cea mai prețioasă a evoluției care este contemporaneitatea,

— Ma repet, amintindu-vă un recent articol de-al dv. Scriați 
acolo că o operă de arcă care își dezvăluie și își epuizează sensurile 
spunînd tot la prima vedere nu e o operă de artă care va trece 
peste timp. Ce părere aveți în această lumină despre acele trăsături 
ale artei șt culturii românești care le vor face să dăinuie în timp?

— Afirmarea și recunoașterea pe plan național și mondial 
a permanențelor românești constituie o realitate și o nece
sitate a vremurilor noastre. Dar aceste permanențe sînt 
nu numai adînc ancorate într-o realitate vie, ele exprimă în 
paleta bogată a literelor, muzicii, plasticii viziunile unui 
viitor cu totul aparte. Permanent e și Tuculescu și Brâncuși, 
permanent este și Enescu. Cu atît mai mult va fi permanent 
maestrul Arghezi.

— Ce ar trebui să facă tinerii slujitori ai muzelor pentru a se 
număra printre aceste «permanențe»?

— Să înțeleagă toate valorile lumii noastre în miezul însuși 
al vieții. Să aibă ochii deschiși spre toate orizonturile, să-și 
formeze și să-și cultive cu grijă o plurivalență mereu trează 
de sensibilitate și energie creatoare. Tinerii sînt pentru 
mine infuzia de entuziasm. Cred că ei sînt principalul termen 
de comparație al gradului nostru de a fi sau a nu fi contempo
rani. Chiar dacă tinerii sînt uneori excesiv de... contempo
rani și nu tocmai pe liniile pozitive ale contemporaneității.

— Există, așadar, după părerea dv., o contemporaneitate pozitivă 
și una negativă?

— Desigur. Și pentru că presimt că ai să mă întrebi ce 
înțeleg prin aceasta, ți-o iau înainte: contemporaneitatea 
pozitivă* este cea care are ca motor pasiunea colaborării cu 
timpul» în vreme ce cea negativă este lipsa de aderență la 
marile valori ale tradiției umanitare, îndepărtarea de la 
cauza mare a umanității.

— Să revenim, dacă vreți, la societatea noastră...
— Pozitivul contemporaneității predomină evident, dar 

nici celălalt fel de contemporaneitate nu este exclus. Va fi 
cu timpul. Sînt convinsă de acest lucru. Pentru că există în 
societatea în care trăim dorința de a fi prezent pretutindeni 
unde se naște noul. Și mai evidențiază în aceiași timp o 
curiozitate multilaterală, dublată de o dorință de cunoaștere 
la fel de multilaterală. Pentru dezvoltarea personalității 
această tendință a timpurilor moderne este foarte bine
venită.

— Aici presimt un «dar».
— întocmai. Există pe de altă parte pericolul risipirii 

șt descentrării.
— Pentru ce optați ?
— Nu optez. Propun un punct de sprijin etic-estetic. 

Cred că acest lucru permite oricînd revenirea din orice fel 
de aventură eșuată pe drumul căutării insolitului. Iar totul, 
absolut totul, dublat de luciditate.

— Puneți multă pasiune în luciditatea dv.?
— Luciditatea e in stare să declanșeze pasiuni!
—^i acum o ultimă întrebare: pentru că lumea în care vă cufun

dați uneori e departe de vremea noastră, faceți un efort pentru a 
reveni la realitate?

— într-o oarecare măsură, da.
— Remediul?
— Gimnastica permanentă a minții îndreptată spre ziua 

de azi, dar mai ales participarea directă la uriașa construcție 
economică, socială, spirituală pe care țara noastră o reali
zează într-un efort titanic.

RADU PENCIULESCU:
Nu se pot da definiții.

Ca fosqși cînd timpul îi permite,actual ziarist, directorul Teatru
lui Mic di primul răspuns în stil evident gazetăresc.

— Nu cred că se poate da definiția noțiunii de contem
poran. Te întîlnești pe stradă cu un cunoscut și simți că nu-ți 
este de loc contemporan... sau că nu-i ești contemporan. 
Pe cînd oameni care au trăit cu sute de ani în urmă sînt și 
azi contemporani.

— Bătrînul Shakespeare, de pildă, nu î
— Nu numai că universul bătrînului Will nu e depășit, 

dar cred că nu putem spune că am vibrat pe toate lungimile 
lui de undă, că l-am epuizat. Să ne gîndim, de pildă, la meca
nismul tiraniei pe care în Macbeth, în Richard sau în Henric, 
Shakespeare l-a surprins magistral. Noi am cunoscut, în- 
tr-un fel sau altul, direct sau indirect, oroarea fascismului. 
Și de atunci nu încetăm să căutăm mecanismul monstruos 
al acestui fel de tiranie. Brecht, Ionescu, MrozeK, un drama-

(Continuare în pag. 10)



ce mseamna a fi contemporan 1
turg polonez contemporan pe care îl vom reprezenta în 
stagiunea aceasta. Miller și atîția alții caută cauzele sociale 
și psihologice ale acestui fenomen de tragică amintire.

— Revenind la dificultatea definirii noțiunii de contemporan, 
ce ar fi să încercăm să exemplificăm această noțiune cu... Radu 
Penciulescu?

— Cu datele exterioare ale lui Radu Penciulescu! Cred că 
sînt contemporan prin ritmul meu de viață — trăiesc repede, 
concentrat. în acest fel, spațiul e o noțiune care începe să 
dispară...

— Timpul devenind cea mai relativă noțiune! Ny simțiți nevoia 
să vă acordați și perioade «au ralenti»?

— Ba da. Prin concedii la țară sau prin autopolemică!
— Polemica e un tonic?
— O trăsătura a epocii noastre, acest spirit critic și auto

critic.
— Atît pentru odihnă?
— Nu. Cel mai tare mă odihnește aspectul mulțimii con

centrate — pe străzi, în cafenele, în piețe. Parcă îmi rege
nerez celulele. Mă topesc în mulțime ca o simplă celulă 
a ei, ca apoi să mă simt mai fortificat.

— Citiți?
— Cititul nu mai e azi o calitate, e mai mult o necesitate 

organică. Ar fi bine să veghem cu și mai multă grijă la valo
rificarea maximă a acestei trăsături a omului modern.

— Cum ne putem satisface atunci nevoia de informație?
— Și prin citit, dar avem atîtea alte posibilități conver

gente să facem acest lucru. în timp ce ne luăm micul dejun, 
putem asculta un buletin de știri asupra ultimelor eveni
mente din lume, ne putem arunca privirile asupra unui 
ziar și putem asculta muzică. Sîntem obligați să ne intere
săm de tot ce se întîmplă în jurul nostru.

— în stilul dv. mi se pare destul de dificil. Dar poate că acesta 
este, după părerea dv., tipul omului contemporan?

— Dacă definiția de contemporan e greu de dat, tipul de 
om, de motor deci, e și mai greu. De altfel, cred că e foarte 
greu să-l catalogăm, să-l definim. îl putem cunoaște, în linii 
mari, dar trebuie să ținem seama de o seamă de amănunte, 
de nuanțe, de reacții ale lui. în asemenea judecăți e bine 
să fim cit se poate de prudenți pentru a nu face erori. Atîta 
timp cît nu putem recepționa decît 20% să zicem, să nu 
considerăm că restul de 80% nu există!

— Repertoriul Teatrului Mic ilustrează în mare măsură această 
dorință.

— Pentru că este o trăsătură a contemporaneității. Ce 
încercăm în teatrul nostru e să nu preluăm ce se poartă, 
ci să ilustrăm pe cît se poate marea problemă a comunicării 
între oameni, a punților de legătură: în piese fără virtuți 
dramatice prea mari, cum ar fi «Doi pe un balansoar», sau 
în tratarea grotescă a unor situații ca în «Amoor», dar și 
în «Simple coincidențe» a lui Paul Everac. Schimbarea de 
valori morale, aruncarea de punți între generații sînt sur
prinse de Paul Everac nuanțat și sensibil. Ce aș mai dori 
să adaug e că nu considerăm că modern înseamnă neapărat 
contemporan. Multe dintre problemele contemporaneității 
pot să dispară, dar nu se demodează. De aceea, cum vă spu
neam, ne străduim să alegem ce e semnificativ ca proble
matică actuală din repertoriul străin și original, gîndindu-ne 
mereu că a fi contemporan înseamnă a fora și în trecut, 
pentru a nu fi străin de rezonanțele unor valori neperi
sabile.

— Și în acest fel. pînă în cele din urmă ați dat definiția pe care o 
considerați imposibilă!

ALMA GEORGESCU:
Contemporan = modern.

Cele mai multe dintre toaletele pe care în marile magazine bucu- 
reștene «ele» le privesc cu intenții serioase, iar «ei» cu un oftat, 
de admirație, desigur, trec înainte de a ajunge aici prin fața unor 
priviri care le cîntăresc critic calitatea.

Nedezmințindu-și această însușire critică nici în dialogul nostru, 
Alma Georgescu, inginer șef la întreprinderea «Arta modei», 
consideră că:

— în materie de modă nu poți fi decît contemporan. 
Modern este sinonim aici cu contemporan. Dar a fi modern 
nu înseamnă a fi îmbrăcat după ultima extravaganță a 
modei. Este bine să fim la curent cu tot ce se poartă pentru 
a nu deveni niște apariții anacronice, dar trebuie să fim 
îmbrăcați în așa fel încît la orice oră să se poată spune că 
sîntem corecți și, de ce nu, eleganți.

— Bine, dar modă înseamnă o anumită linie, o ultimă creație. 
Nu știu de ce acestea se numesc mereu «ultima» și «ultimele», 
pentru că fantezia modei e fără sfîrșit.

— în special fantezia țesăturilor și a culorilor, pentru că 
linia nu ne permite o fantezie fără sfîrșit. Linia taliei e cînd 
sus, cînd la locul ei, cînd jos, scurtimea variază pînă la glezne... 
și... peste genunchi. Iar cînd revenim la linia bunicilor, 
descoperim o altă linie!

— O întrebare semipersonală: aplicați și în viață principiile pe 
care le aplicați în materie de modă?

— într-o anumită măsură, da. în munca mea, trebuie să fiu 
la curent cu oroblemele actuale ale industriei de confecții. 
Ori aici nu numai că trebuie să fii foarte contemporan, dar 
trebuie să întrevezi un viitor mai apropiat sau mai înde
părtat. Așa cum cred că facem cu toții în munca noastră.

Ne încadrăm doar cu toții în prevederile planurilor de pro
ducție, care ce sînt dacă nu niște priviri realiste în viitor?

— Și în afara orelor de muncă?
— Preocupări foarte obișnuite — lecturi, muzică, excursii. 

Nu am timp să mă las cuprinsă în cochilia pasului pe loc. 
Nu vreau să am acest timp!

Ing. ION NICULESCU: 
Afirmativ, cred că n-am să 
pot răspunde niciodată!

— Cu alte nuanțe, am mai primit asemenea răspunsuri. Dar 
de ce nu vă puteți considera cu totul și cu totul contemporan?

— Știința merge înainte cu pași atît de repezi, încît la 
un moment dat nici n-o să mai avem timp să aflăm la timp 
despre o nouă descoperire. Or, un om de știință trebuie 
să fie mereu la curent cu tot ce e nou în știință și tehnică 
pentru a putea selecta de îndată ce se poate aplica la condi
țiile de dezvoltare ale sectorului în care lucrează, dar să și 
contribuie creator la îmbogățirea acestui sector.

— în direcția tehnică pe care o conduceți nu s-ar putea spune 
că duceți lipsă de inovații! Și nu numai că sînteți la curent cu ce e 
nou, dar specialiștii români sînt chemați să îndrume activitatea 
de prospectare științifică și construcție de exploatări petroliere 
în multe țări ale lumii. Atunci...?

— Acest domeniu este mult mai larg. Dv. îl limitați 
aproape administrativ. Dar noi știm că implicațiile tehnico- 
științifice sînt mult mai vaste.

— Să trecem, dacă vreți,la alt aspect ai activității dv. Știu că ne 
reprezentați țara în multe foruri internaționale. Călătoriți și ați 
călătorit extrem de mult. Considerați că cineva care are o misiune 
ca a dv. trebuie să îndeplinească anumite condiții?

— Desigur. Știți de ce se bucură delegații noștri de consi
derație și simpatie? România socialistă și-a cîștigat, în anii 
noștri, o reputație mondială datorită realizărilor pe plan 
intern, politicii externe și seriozității de care a dat și dă 
dovadă în tratativele economice și comerciale. Desigur că 
acest prestigiu se răsfrtnge și asupra reprezentanților săi. 
Totodată delegații noștri sînt apreciați și pentru calitățile 
lor personale și pentru cunoștințele lor profesionale și 
culturale pe care le au. în convorbirile cu gazdele din țările 
în care se duc, se dovedesc a fi nu numai buni cunoscători 
ai limbii respective, dar și ai datelor generale de istorie, 
geografie, cultură din țara respectivă. Adăugați aici și faptul 
că românilor nu le e prea greu să fie spirituali!

— O indiscreție: dv. cîte limbi cunoașteți?
— Pînă acum cinci.
— Pînă acum?!
— Cred că e greu pînă cunoști primele două limbi. Pe 

urmă se formează un soi de obicei mintal, un pasionant 
exercițiu al minții. Consider o obligație a omului contempo
ran să cunoască cel puțin două limbi străine. E inutil să spun 
că nu numai în sectorul nostru de activitate,dar în oricare 
altul trebuie să putem să ne informăm, să luăm contact 
direct cu ce se întîmplă în alte țări prin intermediul limbii 
respective.

— Nu aveți impresia că tehnicienii și inginerii sînt preocupați 
numai de domeniul lor de activitate?

— într-o oarecare măsură, aveți dreptate. Glumele cai*e 
circulă pe socoteala «tehnicității» inginerești nu sînt scornite 
din senin. De cele mai multe ori pretextul este specializarea, 
autoperfecționarea, toate încadrate într-o acută lipsă de 
timp. Să fim serioși!

Dr. MIRCEA PĂDURELEANU: 
Contemporaneitatea ține de 
esență?

— întrebarea dv. seamănă cu un fel de joc.
— Vă rog să mă credeți că e ceva serios.
— Și eu sînt foarte serios cînd afirm acest lucru. E ca un 

joc în care m-ați întreba: în ce epocă aș dori să mă nasc?
— Și ce ați răspunde?
— Că nici nu se putea să-mi aleg o epocă mai bună!
— Aceasta înseamnă că reușiți să vă încadrați în pulsul vremii 

actuale.
— O delimitare vă rog: ce înțelegeți dv. prin contemporan 

și ce înțelegeți prin actual ?
— Uitasem că stau de vorbă cu un medic, care întreabă din pro

fesie. Cred că nu poate fi vorba despre o sinonimie.
— Sîntem de acord. E o deosebire netă între aceste noțiuni. 

Contemporaneitatea ține de esență, pe cînd actualul depinde 
de un anume moment. Numai atunci un om se poate mîndri 
cu calitatea de contemporan cînd pătrunde sau exprimă 
esența. Și acum un alt aspect. Mulți dintre noi am fost con
temporani cu Brâncuși și Țuculescu, sîntem contemporani 
cu oameni deosebit de valoroși. Și poate că destul de mulți 

dintre noi ne mulțumim să înregistrăm ca pe o coincidență 
calendaristică acest lucru.

— Ce ar trebui să facem spre a adînci această coincidență în timp?
— Să ne apropiem cît putem de acești oameni, de viața 

lor. Să ne apropiem de oricine reușește să vibreze pe înălțimi, 
în ceea ce ne privește, statistica arată că din zece oameni 
de știință care au trăit cîndva>nouă trăiesc și lucrează în 
zilele noastre. Ce ar urma să facem atunci? Să stăm cu 
mîinile încrucișate? Sau să încercăm să-i cunoaștem, cunos- 
cîndu-le preocupările, gîndurile, viața? Sigur că e mai comod 
reversul acestei atitudini.

— Și care este acest revers?
— Boema. De orice fel — în literatură, în dragoste și, în 

ultimă instanță, în viață. Nimic nu e mai periculos, după 
părerea mea, decît o asemenea atitudine. Și nimic mai puțin 
contemporan!

— Știu că pacienții dv. favoriți sînt tinerii. Probabil că și cu e 
aveți discuții pe teme asemănătoare?

— Nici nu s-ar putea altfel.
— E o înclinare personală?
— Poate că da. Interesul pentru tineri mi-a fost trezit d« 

observația pe care am făcut-o referitor la bunii și răii lo« 
sfetnici. Pentru că, așa cum spunea un învățat francez, copii 
noștri au mai multă nevoie de modele decît de critici. Obser’ 
uneori la unii dintre acești pacienți ai mei o vagă tendință d< 
a încerca să-și... crească părinții! Un aer de superioritat< 
în fața «bătrînilor demodați», dar și oarecare ezitare. Sîn 
tbcmai în perioada în care își caută un drum în viață, îi 
care nu știu ce să aleagă. Or, în acest moment, dacă părinți 
dintr-un motiv sau altul nu pot să fie acei îndrumători preți 
oși, colectivitatea trebuie să-și asume această sarcină. Da 
trebuie să ținem seama că tinerii nu au nevoie de conferinț 
sforăitoare, ci de exemplele unor oameni antrenați ei înșiș 
în ceea ce numim contemporaneitate. Adică în acel acor 
între gîndire și acțiune fără de care nu putem simți adevă 
râtul puls al cerințelor sociale. în acest fel, cred că răspur 
derea socială a fiecăruia dintre noi ajunge să fie expresi 
unei convingeri personale.

ION HOBANA:
Fantezia trebuie să pornească 
din contemporaneitate.

Racheta cosmică este emblema redacției pe care o conduce seri 
torul Ion Hobana la Editura tineretului. O discuție despre coi 
temporan cu unul dintre-scriitorii care fac salturi peste milem 
ni s-a părut cea mai bună pentru încheiere.

— Ce conținut are viitorul pe care îl înfățișează literatura c 
anticipație științifică, tovarășe Hobana?

— Viitorul acesta este întotdeauna o prelungire a prezei 
tului pe coordonata celei de-a patra dimensiuni. Cele mi 
disperate încercări ale autorilor occidentali de a-și imagir 
o societate cu totul inedită nu fac decît să reflecte într* 
oglindă deformantă trăsăturile modului lor de viață.

Sarcina noastră este cu atît mai ușoară cu cît cunoaștei 
direcția principală a evoluției civilizației umane,iar în re 
litatea românească găsim suficiente semne ale viitoruli 
comunist.

— Noțiunea aceasta de prelungire a contemporaneității în lucr 
rile de anticipație științifică n-a suferit oare unele fluctuații?

— Literatura științifico-fantastică a avut și ea de sufer 
de pe urma înțelegerii înguste a noțiunii de contempor 
neitate pe care au manifestat-o unii critici. Se susținea < 
fantezia nu trebuie să se alinte prea departe în viit* 
pentru a nu se rupe de problemele omului de azi. Duț 
părerea mea, cărți ca «Norul lui Magellan» de S. Lem 
«Nebuloasa din Andromeda» de I. Efremov sau «O iubii 
din anul 41 042» a lui S, Fărcășan și «Umbra timpului» * 
V. Kernbach răspund mai bine cerințelor contemporan* 
tății decît nu știu ce roman pe teme foarte actuale, seri 
fără pasiune și fără talent.

— La ce lucrați acum?
— La un volum în care urmăresc să descriu noile raportu 

dintre individ și colectiv, dintre om și natură, raportu 
determinate de schimbările care vor surveni pe toate pl 
nurile realității viitorului. Mă străduiesc și eu în felul aces 
să mă integrez, pe măsura posibilităților mele, în conter 
poraneitate.

★

Ne întrebăm uneori, unii mai frecvent, alții poate mai puț 
dacă o acțiune, dacă un gînd al nostru sînt cele mai potrivite 

întrebarea noastră a pornit dintr-un impuls asemănător.
Și din cîte s-a putut vedea din aceste cîteva răspunsuri, ea 

rămas un simplu semn de întrebare peste care se poate trece des 
de ușor sau a cărui rezolvare poate fi amînată în fața altor p 
bleme la ordinea zilei.

Semnificația și în special sîmburele viitorului pe care îl conț 
contemporaneitatea au fost prezente de fapt în toate răspunsur

Dar în viziuni și dorințe de realizare diferite, cum e și firesc 
Sînteți contemporan?
Dacă această întrebare vă dă și dv. dorința de a răspunde, 

rugăm să luați o coală de hîrtie, un toc și să ne scrieți.

Maria PREDU



de Sanda FAUR

O anchetă întreprinsă de revista noastră în primele luni ale acestui an
(sub titlul «De bunăvoie și nesilit de nimeni...») pusese în discuție coordona- * 
tele contemporane ale dragostei și vieții conjugale. 1 000 de cititori au ținut 
să-și spună cuvîntul în această amplă convorbire publică vizînd aspecte 
esențiale ale armoniei familiei.

Reluăm discuția de la punctul ei terminus, mai bine zis de la ceea ce 
poate constitui unul din punctele terminus ale vieții.conjugale: divorțul.

— CONSTITUIE DIVORȚUL, PENTRU O CĂSNICIE AFLATĂ 
ÎNTR-UN MOMENT DE IMPAS, SINGURA SOLUȚIE POSIBILĂ?

— DIVORȚUL PRIPIT NU REPREZINTĂ OARE O CONSECINȚĂ 
A CĂSĂTORIEI PRIPITE?

— ÎN CE MĂSURĂ ACȚIUNEA DE DIVORȚ IMPLICĂ UN ACT 
DE IRESPONSABILITATE FATĂ DE FAMILIE — CELULA VITALĂ A 
SOCIETĂȚII — SI MAI ALES FATĂ DE COPII?

— CARE SÎNT CAUZELE CELE MAI FRECVENTE ALE DIVOR
ȚURILOR?

— INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI MANIFESTĂ OARE SUFI
CIENTĂ EXIGENȚĂ ÎN JUDECAREA ACȚIUNILOR DE DIVORȚ?

Supunem și aceste probleme dezbaterii publice. Pentru început, lansăm ancheta cu o serie de 
interviuri luate unor oameni preocupați,prin profesiunea lor,de problemele vieții familiale.

E adevărat, despre divorț se discută 
mult în ultima vreme. Semn că fenomenul 
a ieșit din sfera strict individuală și a 
început să preocupe opinia largă. Opinie 
care nu rămîne niciodată pasivă. Perfect 
logic: însăși structura societății noastre 
socialiste — care acordă o atenție deo
sebită familiei, consolidării ei continue — 
nu poate rămîne indiferentă față de acele 
procese interioare ce tind să-i zdruncine 
în unele cazuri celula de bază. Ea este 
obligată să se apere, să apere individul 
uneori chiar împotriva lui însuși. Dar 
oare toate cazurile care vin în fața in
stanțelor judecătorești exprimă o adîncă 
nepotrivire între doi oameni, o căsnicie 
totalmente dezbinată?

Să luăm argumentele statistice în aju
tor:

— Numărul cel mai mare de di
vorțuri admise în anul 1964 (45,4%) 
se referă la căsătoriile cu o durată 
de unu pînă la patru ani;

— 7,3% sînt divorțuri la căsătorii 
care nu au durat nici un an;

— 10,2% din divorțuri se referă la 
căsătorii care au durat mai mult de 
15 ani;

— majoritatea divorțurilor se re
feră la femeile pînă la vîrsta de 30 
ani (56,1%) și la bărbații pînă la 
35 ani (64%).

(Continuare în pag. 12)
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DIVORȚUL, O „SOLUȚIE"?

Așadar, iată date concludente pentru 
simptomatologia divorțurilor: ele indică 
adesea desfacerea căsniciei drept un 
imediat efect al căsătoriilor înjghebate 
de tineri la repezeală, sub impulsul unor 
prime sentimente neverificate ți neașe
zate pe o serioasă cunoaștere reciprocă, 
în cazul acesta divorțul consemnează nu 
o căsnicie dezbinată, ci una încă neconso
lidată, neconstituită încă prin acel comun 
efort de tact, răbdare și înțelegere prin 
care se ridică, de fapt, edificiul familial. 
Au făcut oare bine instanțele judecăto
rești că au acceptat desfacerea acestor 
căsătorii într-un termen adeseori record 
(în trei luni chiar), fără a acorda soților 
răgazul unei reflectări mai îndelungate?

Un profesor de psihologie spunea nu 
fără dreptate: «Condamnînd un divorț 
pronunțat in trei luni, trebuie totuși 
mai întii acuzată o căsătorie care se 
efectuează la sfat în doar opt zile»,..

Cifrele statistice ne mai furnizează o 
informație: cele mai multe dintre 
familiile care se desfac (67,9%) nu 
au copii, dar rămine totuși acei pro
cent de 32,1% care amenință, prin 
hotărirea soților de a se despărți, 
însuți viitorul și dezvoltarea armo
nioasă a copiilor lor...

CÎND OAMENII 
SE CĂSĂTORESC ÎN GRABĂ...

Interlocutor: DUMITRU DUMI
TRESCU, consilier juridic șef în 
Direcția tribunalelor civile din Mi
nisterul Justiției.

— Am vrea să vă cunoaștem părerea 
asupra cauzelor ce generează divorțurile, 
asupra frecvenței lor. E adevărat că în 
momentele de mari transformări sociale 
se petrece ți o anume dislocare a vechilor 
structuri familiale; ți e cu atît mai firească 
dislocarea tipului de familia burgheză — 
bine știută sub aspectele ei convențio
nale, de afacere mercantilă ce se menține 
adesea doar printr-o conspirație a ipo- 
criziilor. Este cunoscută de asemenea 
scăderea masivă a interesului material 
în căsătoriile ce se înfiripă în zilele noas
tre: zestrea nu mai constituie punctul 1 
de atracție nici «situația» bărbatului, 
căci femeia a căpătat independența pro
fesională, implicit și bănească, iar divor
țul nu ar mai fi pentru ea echivalent cu 
catastrofa socială ți materială. Dincolo 
de aceste aspecte obiective, cred că 
există și altele, de ordin subiectiv, care 
aduc în fața instanțelor atîtea procese 
de divorț.

— Da, și poate cel mai tipic fenomen 
este — cum ați văzut și din datele sta
tistice— cel al divorțurilor privind că
sătorii de scurtă durată, unele din ele 
între soți tineri ca vîrstă.

Din practica judiciară rezultă că aceste 
divorțuri se datoresc, în foarte multe 
cazuri, faptului că s-a ajuns la căsătorie 
fără ca viitorii soți să se fi cunoscut 
îndeajuns înainte de a face acest pas. Cu 
alte cuvinte, este vorba de căsătorii făcute 
în grabă.

Este bine deci ca viitorii soți, și în 
special cei tineri, să reflecteze mai adînc 
asupra importanței căsătoriei și a răspun
derii pe care și-o asumă, prin acest act, 
față de societate.

— Nu credeți că intervenția părinților 
ar putea contribui mai consistent la în
tărirea tinerelor căsnicii și la ocolirea

z?

divorțurilor?
— Din păcate, practica noastră judi

ciară ne dovedește că rudele au adesea 
o influență mai curînd negativă asupra 
căsniciilor tinere. Amestecul lor, și cînd 
trebuie ți cînd nu, tutela lor excesivă 
dezbină adesea acest fragil edificiu care e 
familia în primele luni și ani de viață, căci 
fiecare părinte își apără cu precădere — 
și poate subiectiv — propriul copil și 
nicidecum căsnicia acestuia. Cred însă 
că foarte importantă ar putea fi interven
ția colectivului de muncă — o interven
ție energică dar plină de înțelegere, tact 
ți, mai ales, venită la momentul oportun.

— Autoritatea morală a colegului de 
muncă ce ar interveni atunci cînd o căs
nicie este primejduită mi se pare într- 
adevăr un element esențial.

— Mai ales autoritatea morală a tova
rășilor cu munci de răspundere. Cîtă 
vreme aceștia nu au o viață personală, 
familială, exemplară, nu pot impune cu 
nimic, pe acest plan, celor pe care îi 
conduc. E foarte important ca ei să ofere 
un exemplu pozitiv pe toate planurile 
existenței lor.

Cred de asemeni că trebuie cultivat 
cu mai multă stăruință — în școli, uni
versități, în armată,de către organizațiile 
obștești ți instituțiile cultural-educative 
— sentimentul familial, al responsabili
tății față de acest însemnat act social care 
e căsătoria. Afecțiunea adevărată nu 
trebuie confundată cu impulsurile juve
nile, care sînt insuficiente pentru înte
meierea unei familii...

TREI CAZURI 
CA ATÎTEA ALTELE

Cînd neînțelegerile dintre soți devin 
apăsătoare (și de fapt — o știm cu toții 
— ele provin adesea din măruntele cioc
niri cotidiene care ar putea fi evitate 
dacă soții ar fi mai înțelepți și mai tole
ranți !), divorțul începe să apară ca o 
descătușare, ca un liman de liniște. 
«Divorțăm», sună atunci ca semnalul 
vestitor de fericire. Dar oare ața să fie?

Povestește T.Z., economistă, 26 
ani: «Viața cu soțul meu devenise insu
portabilă; mi se părea că nu mai avem 
nimic comun — el cu nesfîrșitele lui 
meciuri duminicale, continuate obliga
toriu cu o vizită la părinții săi, cu «boe- 
mia» lui care excludea deocamdată posi
bilitatea de a ne aranja un cămin plăcut. 
Știam că are un fond bun, dar mă irita 
ușurința cu care privea viața ți mi se 
părea nedemn să-l «educ» eu, să-i trezesc 
eu simțămîntul responsabilității. Am în
cercat, de fapt, dar foarte puțin. în 
acest timp cîțiva colegi — care cunoșteau 
nemulțumirile mele conjugale — înce
puseră să-mi focă curte și să mă asigure 
că oricînd aș putea reîncepe o altă viață 
cu un partener mai bun. Am divorțat! 
Sînt trei ani de atunci dar nu am reușit 
să mă recăsătoresc; imediat după divorț, 
atunci cînd «curtea» lor i-ar fi obligat 
matrimonial, toți «fluturașii» din jurul 
meu au zburat. Am rămas singură... 
Dacă aș fi știut ce mi se va întîmpla, chib- 
zuiam mai bine ți nu mă pripeam cu di
vorțul. Și-mi mărturisesc în sinea mea 
că-l regret mult pe fostul meu soț».

«E adevărat că mi se părea cicălitoare, 
materialistă, veșnic preocupată să stringă 
bani pentru vreo cumpărătură mai mare 
— povestește LV., tehnician. 36 ani. 

Mie mi se părea firesc să merg uneori cu 
colegii, după serviciu, la o bere, pentru 
un ceas, două; ei i se părea o crimă. Ne 
certam. Copiii — avem două fetițe ge
mene— fugeau în bucătărie și plîngeau. 
Am găsit prilejul să-mi schimb serviciul, 
să plec din oraș pentru o vreme. Ea mă 
bombarda cu scrisori cicălitoare: de ce 
nu revin acasă, naveta costă bani și sănă
tate. Mă săturasem — am intentat divorț, 
în fond, îmi ziceam, luam eu o fetiță, ea 
— alta, semănau atît de bine între ele 
încît mi se părea că nu voi duce dorul ce
leilalte. Și astăzi îi port recunoștință ju
decătoarei care mi-$ respins acțiunea: 
mie mi-ar fi fost jenă s-o retrag, deși aș 
fi dorit-o (ce vreți, orgoliu de bărbat). 
Acum mă împac bine cu soția, parcă, zic 
eu, e mat calmă, mai înțelegătoare, iar 
eu mi-am mai lăsat amicii... Fetele au 
intrat într-a întîi, trebuie să le ajut la 
învățătură».

«Am constatat la cîteva luni după căsă
torie că ceea ce numeam noi comuniune 
spirituală (ți ceea ce ne apropiase de fapt) 
era insuficient pentru a închega o căsăto
rie temeinică — spune doctorița M. N., 
32 ani. Ne plăceau la amîndoi muzica, 
pictura, aveam aceeași profesiune. Dar 
eram caractere deosebite, temperamente 
deosebite și, dacă îi conveneam ca tova
rășă de discuție, nu mai accepta egalita
tea mea în materie de căsnicie. înțelegea 
să aibă primul și ultimul cuvînt în orice 
problemă s-ar fi ivit. Firește, n-am putut 
suporta. Am divorțat. Dacă sînt fericită 
singură? Nici o femeie nu se poate con
sidera cu adevărat împlinită în afara unui 
cămin. Dar mi se părea nedemn să accept 
tirania unui bărbat».

METAMORFOZA 
PSIHOLOGIEI FEMININE

Asistăm. într-adevăr, în zilele noastre, 
la un foarte interesant proces de meta
morfoză a psihologiei feminine. Un pro
ces cu o directă determinare socială. Că- 
pătînd posibilitatea de a munci, de a-și 
valorifica însușirile, de a avea o indepen
dență materială, femeia nu mai vede în 
căsnicie o profesie, nu o mai consideră 
unica soluție de existență. Drept care 
începe să-și revendice drepturile egale și 
în familie și este mai puțin dispusă să 
suporte starea de inferioritate pe care 
unii soți o mai impun cîteodată. De aici 
și frecvența cazurilor în care femeile cer 
divorțul.

ANTON TABACHIU, cercetător 
principal la Institutul de psihologie:

— Drepturile egale de care se bucură 
azi femeia îi asigură acesteia nu numai 
independența materială, dar îi conferă și 
o anumită siguranță, o încredere în sine 
care o face să fie mai pretențioasă în 
aprecierea calităților soțului și totodată 
netolerantă față de defectele lui. Pe de 
altă parte, bărbații înțeleg și acceptă cu 
greu situația nouă a femeii, care îi obligă 
de altfel și pe ei la unele sacrificii: sacri
ficii de concepție (să se clatine oare tra
dițiile de superioritate ale bărbatului?), 
sacrificii de orgoliu, sacrificii de timp și 
efort; soția fiind și ea în producție, o 
elementară decență îl obligă să participe 
la unele treburi domestice. De aici nu 
o dată ideea divorțului. Este o soluție, 
în acest caz, divorțul? Cred că nu. Nu 
prin renunțarea la femeia egală lui își va 
manifesta bărbatul «superioritatea». Să 

recunoaștem însă că nici femeia — ma 
ales cea care a fost căsătorită — nu-și v; 
găsi fericirea în însingurare și așa-zis; 
«eliberare» de prozaicele îndatoriri cas 
nice. într-o cercetare de psihologie so 
cială efectuată de noi acum cîțiva an 
într-una din marile întreprinderi cu c 
componență feminină majoritară, am a 
juns la concluzia plină de interes: pîni 
în 25-30 de ani femeile divorțate aveai 
în producție un randament mai scăzut 
preocupările lor mergînd insistent spn 
refacerea vieții. După 30 de ani, și ma 
ales la femeile care obținuseră prin divor 
copiii, se vădea o hărnicie și o conștiin 
ciozitate sporite în muncă, datorită ș 
faptului că-și asumaseră singure respon 
sabilități materiale ce revin de obice 
cuplului familial. Dar toate femeile sin 
gure, chiar și cele fără copii ți deci ma 
puțin aglomerate de treburi gospod: 
rești, aveau un tonus vital mai scăzut, u 
echilibru sufletesc mai fragil. Cred c 
multe din aceste femei au înțeles dintr- 
tristă experiență proprie că divorțul n 
este nici pe departe soluția cea mai fer 
cită, că mai multă înțelepciune ți tact le-a 
fi ajutat să-și consolideze căsnicia și nic 
decum să o desfacă.

Aș vrea să subliniez încă o dată neces 
tatea de a privi cu mai mult discernămîr 
schimbările care pot surveni în timpi 
căsătoriei în viața, concepția, în felul d 
a fi al unuia sau altuia dintre soți, schin 
bări care atunci cînd nu afectează pr< 
fitul moral, nu alterează personalitate 
nu cer cu necesitate despărțirea.

DESPRE LOGODNĂ 
Șl NU NUM#

ION MACARIE, președintele Tr 
bunalului popular al raionului Lenir

— Mă întreb de ce am renunțat la unei 
vechi și bune obiceiuri ale noastre. Li 
godna, de pildă, logodna oficială, < 
durată de cel puțin un an. Ea le dădi 
tinerilor răgazul să se cunoască, să i 
deprindă unui cu altul, iar fiecare dinți 
ei — cu familia celuilalt.

Și încă ceva: cred că se manifestă pr 
multă îngăduință față de divorțuri. îr 
inte exista posibilitatea legală de a 
amîna judecarea acțiunii de divorț tin 
de un an. în' plus, hotărirea de divorț i 
se transcria din oficiu, ci la cereri 
reclamantului, iar dacă acesta nu cen 
transcrierea în timp de două luni, căs 
toria nu era considerată desfăcută. I 
rește, cu asemenea prevederi lega 
soții aveau posibilitatea ca să reflecte: 
timp mai îndelungat asupra desface: 
căsătoriei.

CARE E PĂREREA DV

Am primit zilele trecute la redacl 
o scrisoare din Tulcea pe care ne pem 
tem să o reproducem, respectînd, 
rește, dorința semnatarei de a-și păst 
anonimatul. Semnatara, s-o numim M.l 
ne cere părerea într-un moment de imp 
al vieții ei familiale, cînd nu se simte 
măsură să-și ia singură responsabilităț 
unui gest definitiv, cînd încearcă neve 
unor sfaturi lucide, obiective. Întrucît 
se adresează prietenilor și cititorilor r 
vistei noastre, iată, le prilejuim acea: 
întîlnire publicînd rindurile de mai jc

«Sîntem căsătoriți de 17 ani și ne-:



străduit amîndoi pe cît posibil să ne 
facem o viață plăcută ți armonioasă. Gnd 
ne-am luat eram tineri și nu aveam de 
nici unele, nici eu, nici soțul meu. Dar 
am muncit amîndoi și am reușit să ne 
facem o casă ți toate cele necesare. Do
ream mai ales să le oferim copiilor noștri 
— avem două fetițe, una în clasa a VIILa, 
alta în clasa a V-a — tot ceea ce nu avu
sesem noi în copilăria noastră, doream să 
trăiască într-o atmosferă de liniște și 
dragoste. De aceea micile noastre neîn
țelegeri le rezolvam între noi ți niciodată 
în prezența copiilor. Totul se desfășura 
normal în familia noastră pînă cînd, anul 
trecut... Anul trecut soțul meu, A.P., a 
plecat singur la Borsec. La întoarcere 
nu mai era el: sub diverse pretexte — 
delegații în interes de serviciu — sau 
chiar fără vreun pretext pleca mereu de 
acasă. Devenise mai rece cu mine ți 
această răceală se răsfrîngea și asupra 
copiilor. Nu știam ce să cred. Căutam 
să văd dacă n-am greșit eu cu ceva față 
de el, dacă nu cumva sînt eu vinovată de 
această schimbare. Dar... în viața noastră 
intervenise altă femeie. Am crezut că este 
o simplă escapadă, mă gîndeam să aștept 
cu răbdare pînă se va sfîrși, mai ales că 
— după cum aflasem chiar de la el — este 
și ea măritată și are doi copii mici. Am 
reușit să restabilim o vreme relațiile 
normale în familia noastră, făceam planul 
cum să ne petrecem anul acesta cu toții 
împreună concediul. Dar toate proiectele 
s-au răsturnat, soțul meu a plecat din nou 
în vacanță cu prietena lui (printr-o serie 
penibilă de împrejurări pe care nu le mai 
povestesc aici) și apoi întîmplarea a făcut 
să dau peste scrisorile ei. Citindu-le, 
m-am cutremurat: prietena lui, care-i 
cunoștea situația familială, ținea cu orice 
preț să-și făurească un nou cămin pe 
ruinele a două distruse.

Nu vreau s-o acuz pe ea,căci vinovați 
sînt amîndoi (în măsura în care a nu-ți 
putea stăpîni o pasiune atunci cînd ea 
este dăunătoare constituie o vină, ți eu 
cred că constituie). Vreau doar să-i cer 
să se gîndească la copiii ei, la soțul ei, 
care se pare că nu a aflat încă nimic.

Mă întreb ce să fac? Oare divorțul este 
o soluție? El nu este numai soțul meu, ci 
ți tatăl copiilor noștri. Cum vor accepta 
despărțirea aceasta cînd le văd cît suferă 
numai de pe urma acestei înstrăinări a 
tatălui lor?

Nu aș vrea ca pasul făcut din mîndria 
mea de femeie să dăuneze datoriei de 
mamă. De aceea m-am hotărît să cer păre
rea prietenilor acestei reviste. Am sigu
ranța că ei mă vor ajuta».

★

încheiem această primă parte a anche
tei pe problemele divorțului cu apelul 
transmis dv. de către M.P. Ne intere
sează și pe noi să vă aflăm părerea și vă 
ținem în acest sens paginile la dispoziție. 
Nu numai cazul M.P. — care totuși, nu 
uitați, îți așteaptă o grabnică rezolvare — 
ci și pentru toate aspectele pe care le 
implică fenomenul divorțului. Orienta, 
ți-vă după întrebările formulate la în
ceputul rîndurilor de față și scrieți-ne. 
Așteptăm.

Fotografii de Traian PROSAN

cu sau fără 
secretară de platou

— Căutați ceva, domnule Galland? Simon Templar 
suridea ironic, deznodămîntul era aproape. Ce putea să 
mai facă suspectul prins asupra faptului?

— Telesport... Telesport..., a răspuns voios, pe muzică, 
în locul lui, genericul emisiunii următoare.

N-o să știm probabil niciodată cum se încheie episodul 
«Politicianul imprudent». Cînd se rupe pelicula într-un 
cinematograf de mîna a șaptea, publicul așteaptă în liniște 
sau eventual fluieră și tropăie pînă la reînnodarea Arului 
acțiunii. în orice caz, nu e trimis acasă înainte de a i se 
comunica finalul filmului, mai ales cînd e vorba de unul 
polițist. Nu e exclus ca sîmbătă, 10 septembrie, televiziunea 
noastră să fi realizat o performanță unică în practica pro
iectării tihnelor.

Accidentul în sine nu a fost prea grav. A avut chiar un 
anume haz. Dacă l-am prezentat ceva mai dramatic decît 
ar fi meritat, am făcut-o pentru a pune în discuție problema 
acurateței în general. în studiourile cinematografice nu se 
poate concepe turnarea unui film fără prezența și munca 
permanentă a unei «script-girl» sau, pe românește, a 
«secretarei de platou». E o persoană prin definiție meti
culoasă care notează numărul și aranjamentul florilor de 
pe fereastră în momentul cînd se filmează începutul unei 
scene pentru ca atunci cînd se va realiza continuarea ei 
nici un amănunt al decorului să nu difere. Ea are grijă ca 
eroul care deschide o ușă, proaspăt ras, cu un sacou la 
trei nasturi și o cravată în dungi să nu o închidă pe partea 
cealaltă nebărbierit, într-o haină la două rînduri și cu o 
cravată cu picățele. E datoare să prevină și să înlăture 
anacronismele, inadvertențele și nepotrivirile de orice fel.

Nu preconizez introducerea unei funcții similare în 
studioul de televiziune. Răspunderea pentru acuratețe 
trebuie însă să existe. Cînd, la ora 19 și 17 minute (după 
orarul de vară 18’17’ G.M.T.), se anunță că pînă la ora 
16 și -49 G.M.T. cosmonautul Richard Gordon va rămîne 
în spațiul cosmic unde va face cutare și cutare lucru, ascul
tătorul are senzația unei erori cronologice. Presupunînd 
că, la ora telejurnalului de seară, redacția nu dispunea însă 
de informațiile necesare pentru a ne ține la curent cu 
felul cum s-a desfășurat efectiv ieșirea în spațiul cosmic 
(încheiată în realitate cu peste o oră mai devreme decît se 
prevăzuse), știrea ar fi trebuit să fie reformulată cam așa: 
«Potrivit programului, Richard Gordon urma să rămînă 
în afara navei de la ora... pînă ia ora... și să îndeplinească 
următoarele acțiuni... în momentul transmisiei nu cu
noaștem însă modul în care s-a desfășurat experiența. Vom 
reveni în telejurnalul de noapte».

Ajustări, precizări, stabilirea unor norme redacționale 
artistice și tehnice minime și urmărirea respectării lor sînt 
de dorit în multe sectoare ale activității televiziunii. Ele 
ar contribui la mai buna punere în valoare a unor realizări 

* prețioase pe care o prezentare neglijentă sau incompletă, 
o inadvertență exterioară emisiunii însăși le dezavanta
jează în mod nedrept.

Există și unele obiceiuri stranii, în contradicție cu prac
ticile curente la noi în țară și în alte părți. Nici o editură 
care ar tipări o carte intitulată antologie de proză (sau 
poezie) universală nu s-ar mulțumi să indice ca autori 
doar pe cei ce au selecționat materialul literar, omițînd 
numele scriitorilor. Televiziunea ne prezintă însă, în 
fiecare sîmbătă seara, o (excelentă) Teleenciclopedie de 
X și Y cu ilustrația muzicală de Z. Pasionanta și instructiva 
emisiune este handicapată de omiterea aproape sistematică 
a informației indispensabile privind geneza ei. Cui apar
ținea textul de o înaltă ținută literară care a însoțit docu
mentarul despre Luvru? Mister. Se pot produce confuzii 
nedorite, ca în cazul evocării lui Federico Garcia Lorca, 
atribuită de diverși telespectatori neavizați unor producă
tori șpanioli. (Au fost probabil francezi, nu? Sau italieni?) 
Cineaști temerari și ingenioși ne dau posibilitatea de a 
intra în contact direct cu lucruri pe care puțini oameni 
le-au văzut cu ochii lor: obiceiurile daiacilor din Sarawak 
și relicvele cele mai recent descoperite ale civilizației 
incașe. Mafia în acțiune și cele mai noi procedee de spionaj 
industrial, vînarea unui tigru mîncător de oameni sau 
urmărirea unor rechini-tigri. Comunicîndu-ne numele în
drăzneților documentariști, televiziunea ar sublinia valoa
rea pe care o atribuie realizărilor lor neobișnuite. Pre
zentarea de-a valma, nediferențiată, neexplicată, a acestor 
performanțe cinematografice scade în mod nedrept din 
marele interes pe care îl suscită.

Toaleta unei emisiuni trebuie finisată pînă în cele mai 
mici amănunte. Orice scăpare din vedere dăunează strălu
cirii și eficienței ei. Cu sau fără secretară de platou, tele
viziunea trăiește, în primul rînd, prin acuratețe.

Felicia ANTIP
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DAR DUMNEATA, 
DOMNULE KLAUSEN. 
CINE EȘTI ?

ÎNTÎLNIREA 
CU DOCTORUL SORGE

La sfîrșitul celui de-al treilea deceniu 
al secolului nostru, Max Klausen, mari
nar șomer din Hamburg, membru al 
Partidului Comunist German, a hotărît 
să plece în Uniunea Sovietică.

Ajuns la Moscova, Klausen a urmat 
timp de șase luni un curs de radiotele- 
grafie, specializîndu-se îndeosebi în teh
nica construirii aparatelor de radio- 
emisie. în cursul anului 1929 a început să 
lucreze pentru serviciul sovietic de in
formații și a plecat în Extremul Orient.

Opt luni mai tîrziu Klausen se găsea 
în sala de restaurant a luxosului Cathey 
Hotel, aflat în centrul Șanhaiului. Mesele 
erau ocupate de o mulțime pestriță: 
proprietari de flotile de contrabandiști, 
negustori de arme, de stupefiante, co
cote elegante.

La un moment dat, un bărbat înalt, 
prezentabil, în haine perfect croite, s-a 
îndreptat spre masa lui. Era cel care avea 
să-i fie de atunci înainte șef, doctorul 
Richard Sorge.

Prima misiune pe care Sorge i-a încre- 
dințat-o era construirea unui post de 
radio, cu care să plece la Canton.

ANNIE

A început căutarea pieselor la diverse 
magazine. Materialul o dată adunat, Klau
sen a închiriat o locuință în partea fran
ceză a orașului, unde a montat aparatul. 
Avea ca vecină o soră medicală, tînără, 
frumoasă, de origine finlandeză: Annie.

Tînăra finlandeză a început să-l inte
reseze pe Klausen. După un timp el îi 
mărturisea șefului și prietenului său:

— Richard, m-am îndrăgostit serios 
de fata asta.

— Ce să faci — i-a răspuns Sorge zîm- 
bind — va trebui s-o cunosc și eu pe 
stăpîna inimii tale. Te rog s-o aduci 
la barul Astor.

Rezultatul întîlnirii, urmat de o minu
țioasă verificare, a fost atît de favorabil, 
încît ceva mai tîrziu Richard Sorge i-a 
îngăduit lui Klausen să-i dezvăluie lui 
Annie cine erau de fapt și cu ce se ocupau, 
în scurt timp Annie le-a devenit un ajutor 
prețios.

După trei ani de activitate, Klausen 
și Annie s-au înapoiat la Moscova. Spre 
marea lui dezamăgire, Klausen a fost 
transferat într-o muncă civilă, în locali
tatea Krasnîi Kut din regiunea Saratov.

Rechemat însă după un timp la centru, 
Klausen avea să se reîntîlnească cu 
Sorge. Grupul serviciului sovietic de 
informații din Tokio — pe care acesta 
îl conducea — avea nevoie de un bun 
radiotelegrafist. Klausen a acceptat cu 
bucurie propunerea lui Sorge, cerînd 
numai ca împreună cu el să lucreze la 
Tokio și Annie, care să sosească acolo 
ceva mai tîrziu.

COMPLICATA CĂLĂTORIE 
MOSCOVA-TOKIO

Luîndu-și rămas bun de la Klausen 
înainte de a se înapoia în Japonia, Sorge 
i-a fixat ca punct de întîlnire barul Blue 
Ribbon din Tokio, unde urma să-l aș
tepte în fiecare marți de la orele 14 la 16.

Curînd Klausen a plecat la rîndul său

Timp de mai mulți ani unul 
dintre colaboratorii cei mai apro
piat! ai lui Richard Sorge — a cărui 
activitate în slujba serviciului so
vietic de informații este cunoscută 
cititorilor noștri — Max Gottfried 
Klausen este singurul supraviețui
tor al celebrului grup «Ramzai».

Ziaristul polonez LEOPOLD 
WDOWINSKI, care l-a întîlnit nu 
demult în locuința sa din capitala 
R. D. Germane, redă în paginile de 
față principalele episoade ale acti
vității și colaborării lui Klausen cu 
doctorul Sorge.

spre japonia. Ruta fusese minuțios elabo
rată, urmărindu-se prin aceasta două 
scopuri: primul era ca Max Klausen să 
primească un pașaport nou pe numele 
său autentic, iar al doilea dejucarea ori
cărei posibilități de a se afla cine era de 
fapt acest Klausen și de unde venea.

Deci mai întîi Leningrad, Stockholm, 
Amsterdam, Paris, Viena, folosind în 
fiecare etapă a călătoriei cîte un alt pa
șaport, pe nume și naționalități diferite.

La Viena, la cafeneaua Sacher de lîngă 
Operă, un om i-a înmînat vechiul său 
pașaport original, pe care Max Klausen 
îl lăsase în China în 1933 cînd plecase 
în Uniunea Sovietică. Acest pașaport 
avea acum vize noi care confirmau, 
printre altele, faptul că își petrecuse 
ultimul an în S.U.A.

Max Klausen a făcut sub numele de 
Tedleman turul turistic al Austriei și a 
revenit la Paris. La Le Havre s-a îmbarcat 

pe un transatlantic cu destinația New 
York.

O dată ajuns dincolo de ocean, prima 
lui grijă a fost să distrugă pașaportul pe 
numele de Tedleman și să scoată din 
fundul dublu al geamantanului un altul, 
pe numele de Freischutz. într-un mic 
drug-store de pe 42 Avenue, Max și-a 
procurat un certificat care atesta că în 
timpul ultimelor cîteva luni cetățeanul 
german Max Klausen lucrase la un atelier 
de reparații auto din Trenton, New 
Jersey, și că fusese concediat în cadrul 
reducerii generale a numărului muncito
rilor. La consulatul celui de-al lll-lea 
Reich din Boston s-a legitimat cu pașa
portul său autentic și a declarat consu
lului că sosise în S.U.A. de cîteva luni, 
dar era dezamăgit. Statele Unite nu 
învinseseră criza și îi era greu să capete 
de lucru. Hotărîse deci să se întoarcă 
în patrie. Ruga numai să i se schimbe

pașaportul, deoarece al său expirase. 
Consulul i-a eliberat fără prea mare difi
cultate un pașaport nou.

înapoiat la New York, Klausen a 
obținut viza de intrare în Japonia. Cîteva 
zile mai tîrziu se îmbarca la San Francisco 
pe transatlanticul japonez «Tațuta Mara», 
iar la începutul lunii noiembrie își încheia 
la Tokio complicata călătorie. Abia sosit 
aci se întîlnea cu Sorge, care îl punea la 
curent cu ultimele evenimente și îi ex
plica ce va avea de făcut în continuare.

RADIOTELEGRAFIST 
AL GRUPULUI «RAMZAI»

Max Klausen a început să-și facă legă
turi printre membrii coloniei germane 
din japonia. A căpătat reprezentanța co
mercială a firmei «Zundapp» și s-a aso
ciat cu un oarecare Foerster, comerciant 
german. Spre uimirea lui, afacerile i-au
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mers bine. Fiind simpatic, Klausen s-a 
făcut în scurt timp agreat de cetățenii 
germani din Tokio. De aceea prietenia 
lui cu dr. Sorge, ziarist cu influență și 
ulterior atașat de presă al ambasadei 
germane din Tokio, nu a surprins pe 
nimeni. I

In același timp Max și-a organizat și 
viața particulară. Annie, care rămăsese 
la Moscova, a sosit la Șanhai, pe atunci 
sub ocupație japoneză, cu un pașaport 
pe numele Emma Koenig. Sub pretextul 
unor interese comerciale, Klausen £a 
deplasat și el la Șanhai, unde a fost pre
zentat oficial logodnicei sale și s-a căsă
torit cu ea..

îndărătul tuturor acestora se desfășura 
însă activitatea propriu-zisă a lui Klausen.

Metoda de lucru pe care o folosea 
pentru a transmite informațiile obținute 
de Sorge și colaboratorii săi — grupul 
«Ramzai», cum era denumit conspirativ

1 Max Klausen indică pe 
hartă orașul în care și-a 
desfășurat activitatea gru
pul condus de Richard 
Sorge.

2 in locuința lor din capita
la R.D. Germane, la mai 
bine de douăzeci de ani 
după ce grupul «Ramzai'» 
și-a dus la bun sfirșit 
primejdioasa lui misiune, 
Max și Annie Klausen 
revin mereu asupra amin
tirilor din acea frămintată 
perioadă.

— era următoarea: în Tokio Klausen 
avea cîteva garaje, lucru justificat prin 
nevoile firmei sale. Fiecare dintre piesele 
principale ale postului său de radio- 
emisie era ascunsă într-un alt garaj. Ori 
de cîte ori expedia o telegramă, Klausen 
se ducea de la un garaj la altul și monta 
postul de radio în automobil. De aici 
și din mers — pentru a nu fi reperat 
de contraspionajul ja|>onez — transmi
tea de obicei textele telegramelor. Apoi 
demonta stația de radioemisie și vizita 
din nou garajele, lăsînd la loc diferitele 
piese.

La rîndul ei, Annie îndeplinea funcția 
de curier. Ea a călătorit de 18 ori de la 
Tokio la Șanhai, ducînd microfilme spre 
a le remite unității locale a serviciului 
secret.

SECRETUL 
CIFRULUI

Majoritatea informațiilor obținute de 
grupul «Ramzai» au fost trimise pe calea 
undelor.

Max Klausen ne-a dezvăluit complicatul 
sistem după care erau cifrate telegramele 
înainte de a fi expediate cu ajutorul alfa
betului Morse. Textul era mai întîi tra
dus în limba engleză; fiecare literă din 
alfabetul englez era apoi înlocuită cu 
cîte o cifră: 5 pentru «a», 7 pentru «b», 
13 pentru «c» etc.; după ce literele erau 
astfel înlocuite cu cifre, acestora li se 
aduna o altă cifră, luată din anuarul 
statistic german «Statistisches Jahrbuch 
des Deutschen Reiches» pe anul 1933, 
și anume din paginile 21-30, care se re
fereau la statistica internă. La simbolul 
cifric al primei litere din prima telegramă 
expediată se aduna primul număr din pa
gina 21 a anuarului, la simbolul celei de-a 
doua litere — al doilea număr din aceeași 
pagină ș.a.m.d. Astfel, simbolul literei «a» 
fiind 5 — dacă prima telegramă expediată 
începea cu litera «a», i se aduna prima 
cifră din pagina 21: 7 187. Ca rezultat, 
litera «a» devenea 7 192. Cînd în aceeași 
telegramă litera «a» se repeta, de exem
plu pe locul al cincilea, se adăuga a cin- 
cea cifră din pagina 21 a anuarului sta
tistic— 759. In telegrama următoare ci
frelor care reprezentau diferite litere li 
se adunau cele din pagina 22 a anuarului 
statistic, pentru ca în cea de-a unspre
zecea telegramă să se revină la pagina 
21 ș.a.m.d.

Demn de menționat este faptul că deși 
a interceptat majoritatea telegramelor 
transmise, contraspionajul japonez nu a 
fost în stare să le descifreze.

Rezultatele activității grupului «Ram
zai» au fost — după cum se știe — consi
derabile: grupul a stabilit, printre altele, 
încă în primăvara anului 1939, data agre
siunii lui Hitler împotriva Poloniei și apoi 
data agresiunii împotriva U.R.S.S. De 
asemenea, în perioada cînd hitleriștii se 
apropiau de Moscova, a transmis centru
lui informația extrem de importantă că 
japonezii nu intenționează să atace Uniu
nea Sovietică, ceea ce a permis Coman
damentului militar sovietic, încunoștin- 
țat că nu va trebui să lupte pe două 
fronturi, să deplaseze pe frontul de vest 
armatele aflate în regiunea Orientului 
îndepărtat. Această știre a fost transmisă 
în anul 1941, laînceputul lunii octombrie, 
între timp însă, cercul contraspionajului 
japonez se strîngea din ce în ce mai mult 
în jurul lui Sorge și al colaboratorilor săi.

ARESTAREA

în ziua de 15 octombrie Klausen se 
îndrepta cu mașina spre casă. La un 
moment dat în fața lui a ieșit un ciclist 
japonez. Deși Klausen a frînat brusc, n-a 
reușit să evite ciocnirea. Accidentul n-a 
avut urmări grave, dar poliția a întocmit 
un proces verbal.

După cîteva ore Klausen s-a întîlnit în 
locuința sa cu Sorge. Erau amîndoi neli
niștiți. De aproape două săptămîni doi 
membri ai grupei — «Otto» (Ozaki) și 
«Jo» (Miiaghi) nu mai veniseră la întîlniri.

Trei zile mai tîrziu, la 18 octombrie, 
doi polițiști s-au prezentat la locuința lui 
Klausen rugîndu-l să-i însoțească la co
misariat. Convins că era chemat în legă
tură cu accidentul, Klausen s-a urcat în 
automobilul care staționa în fața casei. 
Agenții i-au pus cătușe. Situația era clară.

Textul ultimei radiograme, prin care 
grupul «Ramzai» anunța că și-a îndeplinit 
misiunea și așteaptă să fie rechemat din 
Japonia, n-a mai putut fi transmis.

în aceeași zi au fost arestați Richard 
Sorge și Branko Vukelici.

Doi ani mai tîrziu a avut loc procesul 
membrilororganizației clandestine «Ram
zai», în urma căruia Richard Sorge și 
Ozaki Hozumi au fost condamnați la 
moarte, Vukelici, Miiaghi și Klausen, la 
închisoare pe viață, iar Annie Klausen 
la 12 ani detențiune. Vukelici și Miiaghi 
aveau să moară în închisoare, în urma 
torturilor la care fuseseră supuși.

CUM AU FOST DESCOPERIȚI

lată ce povestesc în legătură cu aceste 
împrejurări Klausen și soția lui, singurii 
supraviețuitori ai grupului «Ramzai»:

Un anume Iri, care căutase să intre în 
legătură cu Partidul Comunist ilegal din 
Japonia, a fost prins de poliție. In cursul 
anchetei au fost stabilite și contactele 
lui personale cu caracter particular sau 
chiar intim. Dînd diferite nume, Iri a de
clarat că în timpul,unei șederi în S.U.A. 
cunoscuse o oarecare japoneză, proprie
tara unui mic bar. Poliția a stabilit curînd 
că această femeie se afla în Japonia. Fiind 
interogată, ea a enumerat numele tu
turor japonezilor care-i vizitau barul. 
Printre acestea se afla și cel al lui Miiaghi. 
Pentru îndeplinirea unor formalități, 
Miiaghi a fost chemat la poliție și inte
rogat. Nu exista încă nici o bănuială în 
legătură cu rolul pe care-i juca în activi
tatea grupului «Ramzai». Crezînd însă 
că poliția i-a descoperit urma și de teamă 
să nu-și trădeze sub tortură tovarășii, 
Miiaghi a încercat să se sinucidă sărind pe 
fereastră, dar a căzut pe un copac și nu a 
suferit leziuni grave. Acest pas disperat 
a constituit însă pentru organele de 
contraspionaj un serios indiciu asupra 
culpabilității lui Miiaghi. Torturat, Miia
ghi a dezvăluit numele tovarășilor săi.

Ce a urmat, se știe. Deoarece Richard 
Sorge era diplomat, atașat de presă al 
ambasadei celui de-al Ill-lea Reich —aliat 
principal al Japoniei — și prieten perso
nal al ambasadorului german Ott, iar 
Ozaki Hozumi — unul dintre colabora
torii săi cei mai apropiați — deținea 
postul de secretar al prințului Konoye, 
pe atunci premier al Japoniei, contra
spionajul japonez n-a făcut la început 
altceva decît să împiedice contactul între 
ei.

Timp de două săptămîni problema a 
rămas în suspensfe. Hotărîrile trebuiau 
luate la nivelul cel mai înalt. în ședința 
cabinetului japonez, ținută în noaptea 
dinspre 17 spre 18 octombrie 1941, prin
țul Konoye și întregul său guvern și-au 
prezentat demisia. Imediat după termi
narea dezbaterilor din cadrul cabinetului, 
contraspionajul japonez a procedat la 
arestarea grupului «Ramzai».

ÎNAPOIEREA

După capitularea Japoniei, la 8 octom
brie 1945, Max Klausen și soția lui au fost 
eliberați din închisoarea Akita. Ei afla
seră anterior că Richard Sorge fusese 
executat la 7 noiembrie 1944.

Klausen s-a prezentat la Ambasada 
sovietică din Tokio unde a cerut să se 
facă cele necesare pentru înapoierea lui 
cît mai rapidă în U.R.S.S. Agenții contra
spionajului japonez au făcut tot posibilul 
să împiedice realizarea acestui proiect, 
fiind convinși că Klausen nu spusese 
încă tot ce știa. Cu mare greutate soții 
Klausen au reușit să le dejoace planurile 
și să părăsească Japonia.

Astăzi Max și Annie Klausen locuiesc 
în Berlinul democrat.
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șantier cinematografic

„monumentul naturii4*

cînd
aparatul de filmat 
este ascuns 
cu artă

„CAZUL D“
Un actor pe care dorim de mult să-l revedem pe ecran: Radu Beligan. Pa rtenerul său — Traian Stănescu

Orice privire înapoi confirmă 
adevărul că genul numit an
chetă socială a adus documen
tarului nostru cîteva succese: 
Casa noastră ca o floare, A cui e 
vina. Politețe, Cazul D. Foamea 
de autenticitate a spectatoru
lui de azi, dorința sa firească 
de a fi solicitat ca martor activ 
al realităților înfățișate de ecran 
au sorți de împlinire în orice 
dezbatere ce-și apropie idei 
etico-sociale dragi fiecărui om, 
cu condiția de a nu le subția 
sau falsifica, de a nu le usca 
miezul viu o dată cu trecerea 
lor pe peliculă. Chiar dacă an
chetele cinematografice reali
zate pînă acum sînt puține, 
chiar dacă sfera investigată este 
încă destul de îngustă, avan 
destule motive să vedem în 
dezvoltarea lor viitoare una din 
direcțiile documentarului nos
tru. Este neîndoielnic un semn 
de discernămînt artistic serio
zitatea cu care cineaștii folosesc 
camera de luat vederi atunci 
cînd se află pe urmele unor 
fapte de viață reale.

Nelăsîndu-se amăgiți de pro
misiunile absoiutizante ale mo
dalității de filmare numite cine- 
matograful-adevar (cine-verite) 
și luînd din el atît cît poate să 
dea (asta nu înseamnă că s-a 
făcut totul), regizorii noștri nu 
s-au aflat pînă acum în fața unei 
învălmășeli de material impo
sibil de supus în jurul unui ax 
(învălmășeală ce i-a întristat pe 
mulți din susținătorii fanatici 
de pretutindeni ai cine-verite- 
ului, dintre care unii au sfîrșit 
prin a-și însuși concluzia lut 
Antonioni: «aparatul de filmat 
ascuns după gaura cheii este 
un ochi flecar care înregistrea
ză și el ce poate»).

Una din ultimele anchete ale 
Studioului «Alexandru Sahia», 
Cazul D (autori: Alexandru Bo
iangiu, Mihai Stoian și operato
rii Gh. Herschdorfer, Sergiu 
Huzum), dovedește că sporul de 
prospețime și naturalețe pe ca- 
re-l aduce aparatul de filmat 
bine ascuns nu este compromis 
atunci cînd înregistrarea pe viu 
se face nu de dragul lui «să 

vedem ce-o să iasă», ci după 
criteriul descoperirii unei sem
nificații. Puterea acesteia din 
urmă de a chema către ea 
datele strînse aparent haotic 
dă, in bună parte, unitatea de 
măsură a reușitei. Pornind de 
la un caz autentic relatat în 
presă și vrind să afle dacă eroul 
este într-adevăr singur sau nu 
pe lume, autorii filmului ne 
poartă cu ei din casă în casă; 
desigur, surprinderea gesturi
lor și reacțiilor omenești în 
ceea ce au ele mai spontan 
are farmecul ei și nimeni nu se 
plictisește văzîndu-le, dar pen
tru declanșarea emoției, a emo
ției adevărate,nu este de ajuns; 
dincolo de scotocirea prin do
cumente și memorii se recom
pune o viață de om și aici se 
află centrul de greutate al filmu
lui. Arta documentaristului s-a 
verificat în acele întoarceri lin
gă nea llie, care nu ne apare 
nici prea trist, nici prea vesel, 
împăcat cu bătrînețea lui de
parte de o familie pe care a 
părăsit-o singur; mărturisirile 
sale, cînd mai șugubețe cînd 
mai amare, nu se constituie 
însă numai ca un caz în sine, mai 
mult sau mai puțin interesant; 
ele sînt tot atîtea dovezi ale 
unei existențe care, la vremea 
ei, n-a știut să treacă pragurile 
sincerității, ale înțelegerii și 
răspunderii pentru cei din jur.

Restructurarea acestor do
vezi se face prin alternare de 
cadre despre care nu putem 
spune «aici ar fi putut fi înlo
cuite cu altceva»; nu numai 
pentru că, în mod fatal, fiind 
vorba de un documentar, nu 
avem dreptul să propunem pro
duse ale fanteziei noastre, ci 
pur și simplu pentru că simțim 
cum datele culese și îmbinate 
apoi de autori susțin convingă
tor filmul; atît de convingător 
încît nu sîntem cîtuși de puțin 
îndemnați ca la sfîrșitul lui să 
ne gîndim «ce subiect de film 
artistic ar putea fi». Documen
tarul își ajunge lui însuși.

Magda MIHĂILESCU

După un scenariu de un comic 
savuros ai scriitorului Siito An
dras, regizorul Gheorghe Turcu 
realizează filmul Monumentul na
turii. Echipa — din care fac 
parte actorii Radu Beligan, Mar
cel Anghelescu, Ștefan Tapalagă, 
Colea Rău cu, Iii nea Tomoro- 
veanu, Vasilica Tas taman, Tudo- 
rel Popa, Traian Stănescu — se

COPERTA NOASTRĂ
ÎNTRE ATRACȚIA ECRANULUI
Șl ARGUMENTUL SCENE!

Sînt de ajuns două-crei roluri gemene, unul după altul, în cariera unui actor 
de film pentru ca etichetele să înceapă să circule în aer: junele*prim sentimental, 
junele-prim irezistibil, timidul, intelectualul serios etc. Nu avem de gînd să luptăm 
aici cu încăpățînarea unor spectatori ce refuză mult timp să-și reîmprospăteze 
imaginea pe care o au despre un actor; mai degrabă simțim ispita cuviincioasă 
de a aduce din cînd în cînd aminte regizorilor să se gîndească cu mai multă luare- 
aminte la destinul artistic al interprecilor, să prefere de mai multe ori curajul 
experienței în locul succesului sigur. Altfel încep să-și facă loc pe nesimțite falsele 
impresii, falsele predestinări. De exemple nu ducem lipsă, lată bunăoară trei 
filme care l-au lansat pe Ion Dichiseanu: Post-restant, Porto-Franco și Titanic 
vals; actorul le-a împrumutat ceva din spontaneitatea sa, ceva din farmecul său 
lipsit de cochetărie ostentativă. Dar în umbra personajului simpatic, jucat mereu 
pe linia unui anume bun-gust artistic, s-a strecurat pînă la urma și pericolul. El 
s-ar putea chema așa: junele-prim ușuratic fără rea-voință. Noroc că fascinația 
cinematografului nu și-a putut desfășura în voie știuta ei putere asupra publi
cului; trei roluri pe scenă, trei roiuri de intensitatea lui Edip, Antoniu și Alioșa 
Karamazov poc fi tot atîtea argumente în stare s^ înlăture imaginile împietrite.

Deși teatrul este acela care i-a dat lui Ion Dichiseanu prilejul să-și verifice pe 
deplin talentul, acea fascinație a filmului de care vorbeam mai sus acționează ne- 
scingherită și asupra actorului. Răspunsul l-am primit de nenumărate ori: «Intre 
teatru și film țin mai mult la ultimul. De ce? Fără multe teoretizări: îmi creează 
mai acut senzația vieții».

Cîteva din rolurile ultimilor trei ani (în Tudor, Runda 6, Dincolo de barieră 
și Tunelul) au solicitat mai complex actorul de film, cerindu-i și pe platou acea 
artă a dezlănțuirii sau supunerii forței dramatice și a sensibilității dobîndite pe 
scenă. De fapt aid se află.adevăracele sale începuturi dnematografice.

M.M.

UNUL DIN LAU- 
REATII FESTIVA
LULUI DE LA VE
NETIA este regizo
rul francez Robert 
Bresson, al cărui 
film «Au hasard, Bal
thazar» a fost dis
tins cu două premii: 
«Mențiunea specia
lă a juriului» și «Pre
miu! revistei Cine
ma nuovo»; prea pu
țin insă, au spus 
mulți din criticii a- 
flați la Veneția. Du
pă părerea lor, fil
mul lui Bresson me
rita din plin să fie 
încununat cu «Leul 
de aur».

află în momentul de față în 
comuna Gornești (regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară) de
venită platou. Tot pentru ne
cesitățile filmării, frumosul 
castel Teleki (construit între 
1772 și 1810) s-a transformat 
pentru cîteva luni în sediul 
cooperativei agricole de pro
ducție. fictive, «Spicul de aur».

Monumentul naturii, propriu- 
zis. este de fapt o băltoacă 
unde vin să pescuiască din cînd 
în cînd cîțiva amatori. Tînărul 
inginer agronom Ștefan (Traian 
Stănescu), plin de energie și 
hotărîre, propune ca lacul să 
fie secat pentru a deveni teren 
arabil. «Pescarii» se opun însă 
și, ca sa salveze situația, după 
multe dispute și frămîntări de
clară lacul «monument al natu
rii».

Un inspector sosit de la Bucu
rești are misiunea de a decide 
soarta lacului. Cum însă e venit 
incognito, conducerea «Spicu
lui de aur» nu-i acordă nici o 
atenție.

— Va ft un fel de contra-re- 
vizor — ne relatează Gheorghe 
Turcu. Rolul i-a fost încredințat 
artistului poporului Radu Be
ligan.

în ce ne privește, nu vrem să 
facem pronosticuri. Credem to
tuși că despre Monumentul na
turii se va mai vorbi.

Ștefan IZSAK

în lupta pentru smulgerea 
spectatorului american din fața 
televizorului, Hollywoodul avea 
pînă acum, ca unică armă, peli
culele în culori de mare mon
tare, pe ecran deosebit de lung 
și deosebit de lac, cu figurație 
foarte numeroasă, într-un cu- 
vînt, tot ceea ce nu poate 
oferi aducătorul de imagini la 
domiciliu.

De la o vreme studiourile 
cinematografice din S.U.A și-au 
îmbogățit arsenalul cu un gen 
special: filmele erotice. Ele sînt 
realizate de firme noi, care 
aparent nu au nici o legătură cu 
marile companii producătoare, 
deși gurile rele susțin că nu 
sînt decît filialele lor. lată cîteva 
titluri ale celor mai recente 
opere din această categorie: 
«Orgiile din locuința lui 
Mathew», «Nuda mea doamnă».



TELEGRAME

• O nouă versiune cinematografică a lui Pinocchio — ce se 
anunță mai puțin convențională va fi realizată de regizorul 
italian Nei© Risi. Roiul simpaticului personaj al lui Colodi va fi 
interpretat de actorul Carmelo Bene care mai are la activul său 
un spectacol teatral cu Pinocchio.

Pentru partitura lui Geppetto a fost solicitat comicul Tot6.

• Scriitorul american Truman Capote (autorul cărții «Cu 
singe rece», considerată una din best-seller-urile anului) scrie 
scenariul unei comedii muzicale a cărei protagonistă va fi Audrey 
Hepburn.

‘o Personajul principal al comediei «Operația I», studentul 
Șurik, revine intr-un alt film ce poartă semnătura regizorului 
sovietic Leonid Gaidai: «Prizoniera din Caucaz». Același talen
tat actor, Alexandr Demianenko, ya fi și de astă dată eroul fără 
voie al unor intîmplări palpitante. în rolul prizonierei — actrița 
Natalia Variei (foto 1).

IN NUME NOU PENTRU NOI: actrița italiană Donatei la Turri, cu care ne face cunoștință 
Imul «Țara fericirii» al unui talentat regizor, tot italian: Luciano Sake.

• Marele actor englez Rex Harrison ( Cleopatra ) a fost soli
citat de regizorul american George Cukor să interpreteze un nou 
Casanova, într-un film ce-și propune să se deosebească de ver
siunile anterioare inspirate de viața celebrului aventurier: 
«personajul — spune actorul — trăiește numai și numai din 
propriul său trecut». La baza scenariului a stat o scriere a unui 
cunoscut autor vienez de comedii: Arthur Schnitzler.

• Vanessei Redgrave (fiica actorului englez Michael Redgrave 
pe care l-am cunoscut în Colina ), deținătoarea premiului de 
interpretare feminină la Festivalul de la Cannes 1966, i s-a pro
pus să participe la realizarea unui film după unul din spectaco
lele muzicale de mare succes pe Broadway: Camelot.

• Regizorul polonez Ryszard Ber, din producțiile căruia am 
văzut nu demult comedia «Se întîmplă numai duminica», a ter
minat un film polițist ( Unde este al treilea rege? ) cu un subiect 
devenit aproape clasic: furtul unui tablou de valoare.

• Cineastul american Richard Brooks ( Dulce pasăre a tine
reții ) a încredințat coloana sonoră a ultimului său film Pro
fesioniștii (cu Claudia Cardinale și Burt Lancaster) compozito
rului francez Maurice jarre.

> Jean-Louis Trintignant ( Depășirea ), interpretul filmului 
Trans-Europ-Express ce se află în curs de realizare sub condu

cerea Iul Alain Robbe-Grillet, are drept parteneră pe tinăra 
actriță franceză Marie-France Pisier (foto $).

i nematograful șocant
«Fetele sălbatice din vestul gol»» 
«La ce-a servit costumul ei de 
baie?» etc., etc.

Numele, ca să zicem așa, 
științific al noului gen este 
«cinematograful șocant». Dar, 
n limbajul curent, filmelor res
pective li se spune, din motive 
lesne de înțeles, «golașele». Su
biectul este totdeauna un vag 
pretext de-a lungul căruia se 
nsăilează scene cît mai șocante 
:u putință. în treacăt fie spus, 
producătorii profită de ocazie 
pentru a strecura publicului 
;i o doză destul de masivă de 
propagandă ultrareacționară; 
ie exemplu, soția și fiica unui 
abricant milionar sînt violate 
ie muncitorii greviști sau cîteva 
ete americane, naive și ino- 
ente, cad victima reprezen- 
anților diplomatici ai unor sta
le africane.

Interpreții, al căror nume nu 
figurează niciodată pe generic, 
sînt recrutați din mediul inter
lop al marilor orașe și plătiți 
cu salarii derizorii. Printre re
gizori, cei mai cunoscuți sînt 
Barry Mahon, Poland Frost și 
Russ Meyer. Costul unui film 
se ridică la cel mult 
15 000-20000 de dolari (ca ter
men de comparație, menționăm 
că pentru turnarea «Cleopa- 
trei» s-au cheltuit 31 000 000 de 
dolari). Beneficiul minim obți
nut de pe urma fiecăruia dintre 
ele este de 60 000 de dolari, 
ceea ce înseamnă o rentabilitate 

de 300 la sută.
Este interesant de remarcat 

că în prețul de cost se includ 
și salariile unei adevărate arma
te de avocați, cărora le revine 
misiunea de a apăra producă
torii de fulgerele justiției. Pînă 

acum ei nu au avut prea mult 
de furcă, deoarece filmele res
pective sînt prezentate în ca
drul unor așa-zise «cluburi»: 
taxa de înscriere echivalează cu 
un bilet de intrare, iar la fie
care nouă vizionare se percepe 
o «cotizație». Actualmente exis
tă pe teritoriul Sutelor Unite 
peste -50© săli specializate în 
«cinematograful șocant».

Producătorii încearcă acum 
să-și croiască drum pe piața vest- 
europeană. Ceea ce l-a deter
minat pe criticul cinematogra
fic francez Michel Caen să excla
me: «Să sperăm că vom scăpa 
teferi din valul imund în care 
se pregătesc să ne înece busi- 
nessmenii indecenței ridicate 
la rangul de artă?»

N. AURELIO



blajul — 
o veche cetate 
a culturii 
românești

Cititorul nostru Valeriu Bora 
din Șibot, raionul Orăștie, ne 
propune să facem cunoscute citi
torilor noștri fapte și figuri din 
trecutul Blajului, o veche cetate 
a culturii românești. Corespon
dentul nostru ne propune 12 su
biecte de articole, dintre care 9 
privesc viața și activitatea unor 
personalități ce au dat strălucire 
Blajului de odinioară. Cum e vor
ba de cărturari al căror rol este 
bine stabilit în dezvoltarea cul
turii românești (Samuil Micu. Pe
tru Maior, Gheorghe Șincai ș.a.), 
nu considerăm că părerea citito
rului nostru — aceea că generația 
de azi nu cunoaște sau cunoaște 
.prea puțin rolul și opera acestor 
personalități — ar corespunde 
întru totul realității. Desigur că de
spre unii dintre acești făuritori 
de cultură am scris și vom mai 
scrie cu prilejul a diferite ani
versări și comemorări. De ase
menea, am publicat, în decursul 
anilor, și reportaje despre dezvol
tarea contemporană a Blajului. 
Reținem din scrisoarea tov. Bora 

propunerea de a publica un ar
ticol despre istoria Blajului și 
contribuția pe care acest oraș a 
adus-o la făurirea culturii și la 
lupta pentru afirmarea ființei na
ționale a poporului nostru. Ne 
propunem deci ca în cadrul ru
bricii «Orașele patriei» să pu
blicăm un documentar despre 
Blaj.

două ecouri
pe aceeași temă...

Documentarul intitulat «Auto
mobilul românesc în 3 timpi», 
publicat în nr. 35, a adus la 
redacție mai multe scrisori. în 
rîndurile de față ne vom ocupa 
doar de două dintre ele. Una 
provine din partea celui ce a 
solicitat materialul — cititorul G. 
Boian din București — iar cea
laltă de la tov. Mihai Mărășescu 
din Cîmpina.

«îți scrie cu multă plăcere și 
satisfacție cititorul tău G. Boian, 
căruia i-ai îndeplinit atît de fru
mos dorința sa...» notează co
respondentul nostru în scrisoa
rea către redacție. în continuare 
d-sa ne arată că a aflat lucruri 
cu totul noi despre primii creatori 
ai automobilului românesc: D.

Văsescu, H. Coandă, A. Persu, 
R. Manicatide.

în ce privește interesanta pro
punere a tov. G. Boian, legată 
de problema autoturismului ro
mânesc, o vom studia cu toată 
atenția.

în același spirit e redactată 
și scrisoarea tov. Mărășescu din 
Cîmpina: «Mi-a părut foarte in
teresant acest articol și aș dori 
să mai publicați asemenea ma
teriale și nu numai din domeniul 
automobilului». Firește că o vom 
face.

în încheiere îi răspundem că 
dorința sa de a citi în revista 
noastră un material despre noul 
aeroport al Capitalei se va în
deplini într-un viitor apropiat.

pe teme 
de
cinematografie

Cititoarea Aurelia Pintea din 
Cluj ne propune să înființăm o 
nouă rubrică intitulată «Album 
cinematografic», care să conțină 
datele biografice ale actorilor de 
film și, în același timp, portretele 
lor să apară pe copertă. Cores
pondenta noastră precizează: 
«Deci, pe prima copertă să fie 
totdeauna un actor». Răspunzînd 
acestei propuneri vom începe cu 
partea ei finală: nu sîntem o 
revistă de film și, ca atare, ar 
fi cu totul nepotrivit să rezervăm 
coperta noastră în exclusivitate 
pentru portretele actorilor. Ară- 
tînd aceasta, ne-am precizat în 
același timp poziția și în legătură 
cu sugestia de a înființa noua 
rubrică. într-adevăr, propunerea 
aceasta ar fi valabilă numai con
diționată de existența obligatorie 
a portretului de pe copertă. în 
plus, ținem să mai amintim că 
în paginile noastre de film apar 
încă două rubrici: «Profil», în 
care facem prezentări ale vieții 
și operei cîte unui creator din 
domeniul cinematografiei, «Fișier 
filmografic», prin care prezentăm 
foarte pe scurt creația cîte unui 
actor. O a treia rubrică pe un 
profil asemănător ni se pare inu
tilă.

P.S. Prin rîndurile de mai sus 
socotim că am răspuns și propu
nerii făcute de cititoarea noastră 
Gabriela Anton din Ploiești care 
ne cere un ciclu de medalioane 
privitoare la viața și creația mari
lor actori de film. în plus, tov. 
Anton ne cere să scriem ceva 
despre Alain Delon. Avem pre
gătită o copertă și o prezentare 
a actorului.

cititorii 
către 
cititori

Următorii cititori doresc să co
respondeze: Geta Brînză, pro
fesoară, șc. generală Cucuteni, 
corn. Băiceni, rn. Pașcani: teme 
diverse, cinema, ilustrate; Agne
ta Vaida, vînzătoare, 21 ani, Cluj, 
str. Horia 4, et. I, ap. 16: cinema, 
muzică ușoară, ilustrate; Mariana 
Ionescu, elevă, Focșani, str. M. 
Sadoveanu 11: cinema, ilustrate; 
Cornelia llie, absolventă liceu, 
corn. Secusigiu 210, rn. Arad: 
ilustrate; Elena Lilof, asistentă 
laborator, Brăila, str. Ștefan cel 
Mare 333: ilustrate; Ion Zaharia, 
profesor, corn. Bertea, rn. Te- 
leajen, reg. Ploiești: filatelie, ilus
trate; Gheorghe Tătăruș, elev, 
corn. Corbeni, rn. Curtea de Ar
geș: teme diverse, ilustrate; Nico
lae Voicu, student, București, 
Splaiul Independenței 290, bl. B: 
teme diverse; Floarea Fîntînaru, 
profesoară, corn. Baia, rn. Fălti
ceni: sport, cinema, ilustrate; Ion 
Cojocaru, operator chimist, 20 
ani, Craiova, bloc tineret, str. 
Dîmboviței 1: teme diverse, ilus
trate; Rodica Dumitrescu, con
tabilă, corn. Țintea 391, rn. Cîm
pina: cinema, ilustrate; Virgil Lup- 
șa, mecanic cazane. Hunedoara, 
str. Runcului 4, bl. V 5, ap. 68: 
teme diverse, teatru, sport, ilus
trate; llie Ștefan loan, student, 
Cluj, str. Emil Isac 15: ilustrate; 
Mona-Marta Rațiu, elevă, corn. 
Tîrnova 588, rn. Ineu, reg. Crișa- 
na: teme diverse; Constantin Ră- 
doi, muncitor, Arad, str. Radu 
de la Afumați 47: teme diverse; 
Virginia Lucăcescu, elevă, 17 ani, 
Fălticeni, str. 7 Noiembrie 100: 
muzică ușoară, dans, cinema, i- 
lustrate; Stela Cuturicu, asistentă 
farmacie, Constanța, str. Farului 
5: farmacie, cinema, ilustrate; Va- 
sile Ghiuru, maistru, Buzău, str. 
Sculpturii 5: cinema, sport; Ma
riana Șerban, elevă. Ploiești, bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej i: ilus
trate; Mica Dumitru, învățătoare. 
Galați, str. Cristea Nicolae 203: 
ilustrate; Dorin Bradu, elev, lași, 
stradela Sf. Atanasie 3: ilustrate; 
Sofia Coiocaru. elevă, Bi<?ău, str. 
Obor 1, bl. 5, sc. B, et. II, ap. 9: 
teme diverse, ilustrate; Valy Lai- 
chici, textilistă, Lugoj, str. Vlad 
Delamarina 58: teme diverse, ilus
trate; Sabina Terciu, vînzătoare, 
19 ani, Brașov, str. Diaconul Co- 
resi 1, magazin «Tîmpa»: cinema, 
ilustrate; Eugen Rotaru, mecanic 
auto, Pitești, str. Frații Golești 76: 
teme diverse, ilustrate; Olga Dia- 
conu, elevă, Urziceni, str. 23 Au
gust 2: teme diverse; Petre Pă- 
tășanu, șofer, I.C. Porțile de Fier,

șantier Vîrciorova: literatură teh 
nică, ilustrate; Maria Gherga, ele 
vă, Lugoj, Piața Republicii 1: tea 
tru, cinema, muzică, ilustrate 
Constantin Vlad, student, laș 
complex Tg. Copou, bl. 1, carr 
33: ilustrate; Doina Nanu, stu 
dentă, Timișoara, complex, bl. 1 
cam. 3: ilustrate; Paul Constan 
tin, laborant, Giurgiu, str. Gt 
Doja 18: teme diverse; Inelu 
Tudoran, elev, Lupeni, aleea Plo 
pilor, bl. 5, ap. 10: cinema, ilus 
trate; Georgeta Darie, statisticia 
nă, Huși, str. Scarlat Rosetti 2( 
prietenie; Elena Bălă, elevă, Buci 
rești, str. General Florescu 1.' 
rn. T. Vladimirescu: muzică ușoc 
ră, cinema, ilustrate; Justin Gîi 
toiescu, electrician, Reșița, O 
nou, bl. 3, ap. 11: teme diverse 
Sandu Duca, inginer, 1.E.C. Parc 
șeni, camera de comandă: tet 
nică, sport, ilustrate; Robertin 
Catargiu, elevă, Buzău, str. Mâ 
răsti 9 bis: medicină, fotbal, ilus 
trate; Luiza Mălîia, elevă, Rn 
Sărat, str. C. Brîncoveanu 1; 
ilustrate; Mirela losipescu, elev; 
lași, str. Gh. Dimitrov 16: ilus 
trate; Carmina Bellu, elevă, Bi 
zău, str. Mărăști 9 bis: teme d 
verse, ilustrate; Luigi Petre, ajus 
tor, București, Șos. Pantelimo 
108, rn 23 August: cinema, spor 
ilustrate; Elisabeta Jurchesci 
pensionară, corn. Jupainic 54 
rn. Orșova: ilustrate; Stefania Sc 
lomon, laborantă, 22 ani, Media: 

* str. Pictor Grigorescu 5: ilus 
trate.

în cîteva 
rînduri

Arion Dănilă, Cluj. 1) Istoric 
liniei Maginot? Citiți articolul p 
blicat în nr. 37, pg. 19. 2) Fot 
grafia de pe coperta nr. 35 r 
prezintă un peisaj din regiuni 
Hunedoara. 3) Nu numai că s 
intenționat, dars-a și realizat i 
film despre «Spartacus», cu Ki 
Douglas în rolul principal. Film 
va putea fi văzut și pe ecrane 
noastre, încă în cursul acestui a 

Mariana Opincariu. Sebeș. V 
deți ultima parte a notei «I 
teme de cinematografie», din p 
gina de față.

Elena P.} București. Cuvi 
tele dv. de caldă apreciere i 
bucură și ne conferă noi obligai 
Actorului Ion Besoiu îi puți 
scrie fie pe adresa Centrului 
producție cinematografică, se 
ția actori, Piața Scînteii 1, fie 
Studioul de televiziune, s 
Moliere 2.

loan Ciocan, Bîrlad. Sînte 
bucuroși că articolul privind r 
zervele de combustibil v-a s 
tisfăcut pe deplin. 2) Probler 
ilustratelor este pe cale să 
rezolve. Editura «Meridian



continuă să tipărească noi și 
noi vederi și peisaje din țară. 
3) Bîrladul, una din cele mai 
vechi așezări ale țării, va fi inclus 
fără îndoială în rubrica «Orașele 
patriei».

Mia Cireșan, Lugoj. Amănuntul 
pe care-î solicitați cu privire la 
actorul Alexandru Repan nu adu
ce nimic în plus întru definirea 
profilului său artistic.

Marius Puran, București. 1) 
Deocamdată, cu cei 11 ani pe 
care îi ai, ești unul dintre cei 
mai tineri corespondenți ai re
vistei noastre. 2) Despre Jules 
Verne vei afla multe citind car
tea dedicată marelui scriitor, apă
rută în 1962, la Editura tineretu
lui, colecția «Oameni de seamă». 
Autor, Dinu Moroianu. îți mai 
recomandăm unele din romanele 
lui Jules Verne: «Căpitan la 15 
ani», «20» 000 de leghe sub 
mări», «Matias Sandorf», «Călă
torie spre centrul pămîntului» etc. 
3) Am luat notă de dorința cu 
privire la formația «Sincron»,.

Marietta Rotărescu, Ploiești. în
registrăm cu satisfacție faptul că 
foiletonul «Felicitările noastre» 
din nr. 35 și rubrica «La drum» 
v-au trezit interesul. Adresa dv. 
va apărea, dar ceva mai tîrziu.

Ani Sabău, Cărei. Firește că 
nu vedem nimic rău în a te 
informa asupra evoluției unor ar
tiști, atîta vreme cît acest lucru 
te ajută la elucidarea fenomenu
lui artistic, cu condiția ca inte
resul să nu se manifeste în di
recția căutării unor amănunte to
tal nesemnificative din viața lor. 
în rest apreciem bunele dv. im
presii asupra conținutului re
vistei și vă promitem că vom 
publica un scurt istoric al Arcu
lui de Triumf.

luliana Voicău, Timișoara,și Pa
vel Langa, Bîrlad. Un alt articol 
din documentarul «Tendințe și 
vedete de azi» se va ocupa de 
muzica italiană contemporană. în 
consecință, Bobby Solo și Gianni 
Morandi își vor găsi aici locul.

E.G. Muntean, Arad. După cum 
ați remarcat din știrile apărute 
în presă, se dau în folosință în 
toată țara noi hoteluri sau se 
renovează altele mai vechi. Sîn- 
tem convinși că în cadrul acestor 
acțiuni și Aradul va primi noi 
spații destinate adăpostirii dru
meților.

luliana Plopușor, Timișoara. Ne 
exprimăm satisfacția că — așa 
cum ne scrieți — «revista «Flacă
ra» are o influență mare asupra 
unei mase numeroase de cititoa
re și cititori, avînd un rol impor
tant în- presa noastră». în ce 
privește părerile dv. despre me
lodiile prezentate la ultima ediție 
a Festivalului de muzică ușoară 
de la Mamaia, nu sîntem întru 
totul de acord: n-au fost lansate 
numai melodii «melancolice», ci 
și unele vesele, optimiste.

un mare actor
«Aș dori să cunosc unele fapte mai impor

tante din viața și cariera lui George Vraca».

Eugenia RĂILEANU, Călărași

Răspunde teatrologul IOAN MA- 
SSOFF.

Născut în București, în strada Sf. Ștefan, 
la 25 noiembrie 1896, George Vraca, fiu 
al unui mic funcționar, și-a petrecut ado
lescența la Giurgiu, unde a și absolvit 
gimnaziul. A urmat apoi Școala de agri
cultură din Tîrgoviște, precum și cursurile 
Școlii de agricultură de la Herăstrău, cu 
intenția să ajungă inginer agronom. Luptă
tor în prima linie a frontului în timpul 
primului război mondial, grav rănit, a 
fost internat într-un spital din lași. Aci 
l-a aflat Maria Ventura, marea actriță, în 
vremea aceea soră de caritate care, im
presionată de timbrul vocii ofițerului rănit, 
l-a sfătuit să se facă actor. După război 
George Vraca, ascultîndu-i sfatul, a urmat 
cursurile Conservatorului de artă drama
tică — la clasa lui Nicolae Soreanu — 
pe care le-a absolvit în 1921 cu premiul 
întîi. Dar încă din primul an de conserva
tor Vraca a început să joace. Debutul său 
pe scena Teatrului Național din București, 
în piesa Glauco, de Marselli, a constituit 
un eveniment artistic salutat de public și 
de oamenii de teatru, care și-au dat seama 
că teatrul românesc are un nou june- 
prim, capabil să joace eroi clasici și 
moderni — gen de interpret care apare 
îndeobște foarte rar.

Pășind pe drumul deschis de marii 
tragedieni ai teatrului nostru — Mihail Pas- 
caly, Grigore Manolescu, Constantin No - 

ttara — dar folosind mijloace de interpre
tare debarasate de tot balastul exagerări

„catastrofă iminentă?"
«Se va ciocni Pămintul cu o cometă in 

1968?»
Corneliu BĂLAN, 

com. Pucheni, Ploiești

Răspunde MATEI ALECSESCU, di
rectorul Observatorului astronomic 
popular.

în mișcările lor prin spațiu, diferitele 
corpuri cerești se apropie și se depărtează 
unele de altele în mod continuu. Aceste 
«apropieri» sînt însă foarte relative, dat 
fiind faptul că distanțele dintre ele rămîn 
totuși enorme.

în sistemul solar, în afara planetelor 
— care circulă pe orbite aproape circulare 
și concentrice — se găsesc și aștri cu 
orbite diferite; este cazul cometelor, me
teoriților și asteroizilor care circulă pe 
orbite foarte alungite.

în 1949 astronomul american Walter 
Baade a descoperit asteroidu! catalogat 
la nr. 1 566 și care a fost botezat Icar. 
Particularitatea sa principală este aceea 
că depărtarea sa medie față de Soare 
este doar cu puțin mai mare decît cea a 
Pămîntului. Avînd însă o orbită foarte 
alungită, el se apropie de Soare pînă la

cîteva sensuri ale aceluiași cuvînt
«Care este originea cuvintului bacalau

reat ?»
Adina CRISTEA, elevă.Pitești

Răspunde SORIN STATI, lector la 
catedra de lingvistică generală a Uni
versității București.

Bacalaureatul este, de mai bine de trei 
șute de ani, o instituție școlară importantă, 
în secolul al XVt-lea textele îl amintesc în 
forma latină baccalaureatus. Pe vremea 
aceea cuvîntul denumea primul titlu con
ferit de o universitate, titlurile următoare 
fiind licența și doctoratul. în baza reformei 
învățămîntului superior din 1808, Franța 
transformă bacalaureatul intr-un examen 
care încununează studiile secundare, pro
movarea lui fiind necesară în vederea 

lor acionior romantici, George Vraca s-a 
impus, încă de la începutul carierei sale, 
prin modul aprofundat cum își studia 
rolurile, ceea ce îi dădea posibilitatea să 
scoată toate efectele și nuanțele necesare 
reliefării personajului. Un timbru cald, 
vibrant, o frumusețe scenică bărbătească 
îi confereau un farmec nespus, o autori
tate menită să emoționeze, să înflăcăreze 
pe spectatori.

Debutînd pe scena Teatrului Național 
din București — unde în 1926 a fost ridicat 
la rangul de societar — Vraca și-a desfă
șurat biruitoarea sa carieră în cadrele 
teatrelor Maria Ventura, Victoria, închein- 
du-și-o ca director al Teatrului «C.l. 
Nottara».

Amintim din numeroasele sale creații: 
«Hamlet» din piesa lui Shakespeare, 
«Faust» (Goethe), «Oedipus» (Sofocle), 
«Troilus și Cressida» (Shakespeare), Ho- 
ratiu din «Fîntîna Blanduziei», «Ovidiu» 
(Alecsandri), cele trei roluri (Ezra Mannon, 
Orin Mannon, Adam Brand) din piesa tui 
O’Neill «Din jale se întrupează Electra», 
«Vlaicu Vodă» (Al. Davila), «Prometeu» 
(Victor Eftimiu) — roluri care pretind fe
lurite mijloace de redare scenică. Vraca 
a fost un mare actor de compoziție.

Chinuit de o boală neiertătoare, încor- 
dîndu-și ultimele puteri, Vraca ne-a mai 
putut da acea splendidă creație — Ri
chard al lll-lea, din tragedia lui Shake
speare — adevărată apoteoză, încununa
re a unei splendide cariere artistice, din 
nefericire frîntă înainte de vreme. Căci 
cel care ne-a părăsit la 68 de ani ar mai fi 
putut să dea teatrului și cinematografu
lui românesc — amintim doar ultimul rol 
din filmul «Tudor» — creații de neuitat.

circa 28 000 000 kilometri, depărtîndu-se 
apoi la maximum, pînă la 295 000 000 kilo
metri. Astfel, la distanța maximă față de 
astrul zilei, Icar, care are cam 1-2 km dia
metru, primește de peste 100 de ori mai 
puțină lumină și căldură decît atunci cînd 
ajunge la periheliu (distanța minimă față 
de Soare).

Traversînd zona orbitei Pămîntului, Icar 
se apropie uneori foarte mult de planeta 
noastră. Astfel, în iunie 1968, asteroidul 
va trece la ceva mai puțin de... 7 000 000 ki- 
lometrbcam de 18 ori mai departe decît 
Luna. Deci, absolut nici un pericol de 
ciocnire.

Cu această ocazie vom menționa că 
unii asteroizi se apropie și mai mult de 
Pămînt, fără ca acest lucru să creeze 
vreun pericol. Este cazul asteroidului 
Adonis, care trece uneori la circa 2 000 000 
kilometri, sau al lui Hermes, care în 1937 
a trecut la circa 600 000 kilometrii Cert este 
însă faptul că, în afară de observatoarele 
astronomice, «apropierea» lui Icar nu va 

fi sesizată de nimeni, dat fiind faptul că el, 
la minimum de distanță față de noi, nu va 
putea fi observat decît cu ajutorul instru
mentelor astronomice ca un palid punct 
luminos pierdut printre stele...

începerii studiilor universitare. Cu acest 
înțeles nou baccalaureat a fost împrumutat 
în românește. Cu toată aparența lui latină, 
termenul baccalaureatus a fost creat abia 
în secolul al XVI-lea pentru a denumi 
titlul universitar amintit. Ca bază a servit 
cuvîntul latin baccalarius, care însemna 
«tînăr nobil» sau pur și simplu «tînăr». 
Autorii termenului i-au dat terminația — 
laureatus, pentru a sugera o asociație de 
idei cu laurii. Asemănarea cu numele 
acestei plante și deci asemănarea dintre 
bacalaureat și laureat (= răsplătit cu lauri) 
a fost creată în mod arbitrar, ea nu se 
justifică prin originea acestor cuvinte, 
adică prin evoluția firească a limbilor 
latină și franceză. Inovația lexicală a fost 
apreciată de contemporani și s-a impus 
în mai multe țări.

de la +44,5° la—38,5°

«Aș dori să aflu care a fost cea mai 
inaltă și cea mai scăzută temperatură în
registrată la noi in țară între anii 1896 
și 1955».

T. GELU, Sibiu

Din datele pe care ni le-a pus la dispo
ziție institutul meteorologic rezultă că 
cea mai înaltă temperatură înregistrată 
în țara noastră în perioada la care se 
referă întrebarea a fost la 10 august 1951, 
cînd la punctul meteoroloaic ion Sion 
de lîngă Brăila s-au înregistrat 44,5 grade 
(la umbră).

Cea mai scăzută temperatură în perioa
da acelorași ani a fost înregistrată la 
Brad, lîngă Brașov, la 25 ianuarie 1942, 
cînd temperatura a coborît la —38,5 grade.

pe scurt

Eliza Popescu, Sinaia. Școlile popu
lare de artă sînt menite a ajuta dezvolta
rea măiestriei artiștilor amatori și a le 
mări bagajul de cunoștințe în domeniul 
artei căreia i-au consacrat timpul lor 
liber. Școlile populare de artă plastică, 
de care ne întrebați, au atît cursuri teo
retice, cît și lecții practice. Majoritatea 
școlilor populare de artă au cursuri de 
artă plastică (desen, pictură, sculptură, 
scenografie), muzică (canto, diferite ins
trumente), artă teatrală (actorie, regie).

Virgîl Dianu, București. 1) Despre di
feritele curente și școli în arta plastică am 
scris și vom mai scrie. 2) Pigmeii sînt 
cîteva grupuri, puțin numeroase, de popu
lații africane ce au o serie de trăsături care 
le deosebesc de celelalte popoare în 
mijlocul cărora trăiesc. în primul rînd, 
pigmeii au statura mai joasă (în medie 
141-142 cm) și o culoare a pielii mai des
chisă decît celelalte tipuri africane, părul 
lor e creț etc. lată denumirile pe care le 
poartă triburile de pigmei: batua, bakwa, 
bambuti-bakango, efe și aka. Ele trăiesc 
în bazinul fluviului Congo. Nici unul dintre 
aceste triburi nu are o limbă a sa proprie, 
ci folosesc limbile triburilor cu care se 
învecinează și cu care conviețuiesc. Pig
meii sînt iscusiți vînători și culegători 
de fructe. Nivelul lor de trai este însă foarte 
coborît, în raport direct cu modul primi
tiv în care-și agonisesc existența. Denu
mirea de pigmei își are originea într-o 
legendă a mitologiei grecești care soco
tea că pe tărîmuri îndepărtate (pe țărmu
rile Oceanului mitic sau la necunoscutele, 
pe atunci, izvoare ale Nilului) ar locui un 
popor fabulos de pitici care se războiau 
cu cocorii și l-au atacat cîndva și pe ves
titul erou mitologic Herakles.

Ionel Codrin, Hunedoara. 1) Ne în
trebați cînd a apărut calendarul. Diferite 
forme de măsurare a scurgerii anilor au 
fost născocite din vremuri din care nu 
ni s-au păstrat alte documente decît cele 
săpate în piatră. Unele monumente ale 
civilizațiilor vechi americane (preincașe, 
incașe ș.a.) au fost identificate de oamenii 
de știință drept uriașe calendare solare. 
Egiptenii antici, ca și celelalte popoare 
din bazinul mediteranean, imaginaseră la 
rîndul lor diferite moduri de măsurare a 
scurgerii vremii, bazate fie pe rotația 
Lunii, fie pe cea a Pămîntului în jurul 
Soarelui, fie pe amîndouă. De asemeni, 
își creaseră calendare diferitele civilizații 
din Asia (perșii, indienii, chinezii etc.). 
Deci, folosind o expresie foarte uzitată, 
putem spune că preistoria calendarului 
se pierde în negura vremurilor. La între
barea dv. dacă e posibil ca pe plan inter
național să se adopte un calendar de 
13 luni pe an, vă răspundem că e prea 
puțin probabil acest lucru. Majoritatea 
propunerilor pe care le au în vedere spe
cialiștii O.N.U. se referă tot la calendare 
cu 12 luni pe an. în sfîrșit, la a treia dv. 
întrebare, în legătură cu epoca pentru 
care numărăm anii prin scădere, vă răs
pundem că nici un popor n-a făcut 
vreodată o asemenea numărătoare. în 
antichitate fiecare popor număra anii por
nind de la o dată legată de istoria sau de 
religia lor. De exemplu, romanii numărau 
anii începînd de la presupusa fondare a 
Romei; grecii antici, în anumite epoci, 
legau numărătoarea anilor de Jocurile 
Olimpice; evreii porneau de la legendara 
creare biblică a lumii etc., etc. Numără
toarea folosită de știința contemporană 
(adică descrescînd în epocile dinainte de 
cea pe care o numim «era noastră», pînă 
în anul 1 al e.n.) a fost creată de istoria 
modernă. 2) Despre orașul Brad și istoria 
sa vom publica un articol la rubrica «Ora
șele patriei». 3) Adresa va apărea.

V. SILVIAN
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fîsii fosforescente salvatoare
9

Numărul persoanelor care îți 
datorează viața sau cel puțin inte
gritatea corporală benzilor găurite 
de material plațtic fosforescent de
vine din ce în ce mai mare. Fără a 
dăuna aspectului estetic al auto
mobilelor, pe încrustațiile meta
lice, de obicei nichelate, care le 
subliniază linia, se fixează, așa cum 
se vede în fotografie, benzi fosfo

rescente. Circulația de noapte cîț 
tigă mult în vizibilitate. Un vehicu 
astfel marcat este perfect vizibi 
de la 800 m distanță fără a jena ct 
nimic pe privitor. Fîțiile se fixeaz; 
ți pe barele de protecție sau p< 
masca radiatorului.

în afară de securitate ți vizibili 
tate mai bună, feeria peisajulu 
urban nocturn are, evident, di 
cîțtigat.

Casa de economii ți consemnațiuni acordă depunătorilor care eco
nomisesc pe librete de economii pentru construirea de locuințe 
cîțtiguri în bani, prin trageri la sorți trimestriale.

Depunătorii care doresc să participe la tragerea la sorți pentru 
trimestrul IV/1966 a acestor librete de economii pot solicita efectua- 
rea de depuneri pînă la data de 30 septembrie a.c. inclusiv.
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SIBIU ★)
Sfatul medicului

NAȘTEREA SI AVORTUL» »

• Oraș regional.
• Coordonate geografice: 

45 81 latitudine nordică și 
24°08’longitudine estică.

• Numărul locuitorilor:
109 546.

Sibiul, orașul de pe malurile Ci- 
binului, este atestat în documente 
încă de la sfîrșitul secolului al 
Xll-lea. într-unul din ele este amin
tită pentru prima dată «praeposi- 
tura Cibiniensis», prepozitura de 
Sibiu. Mai tîrziu, în cursul secolului 
al Xlll-lea atestarea sa în documente 
devine tot mai frecventă.

Cercetările arheologice mai vechi 
și mai noi au demonstrat că pe teri
toriul de azi al orașului au existat 
culturi străvechi. în apropierea 
Turnișorului s-au descoperit piese 
din epoca pietrei cioplite a căror 
vechime se ridică la circa două 
sute de mii de ani. în apropiere de 
Biserica Ursulinelor au fost desco
perite fragmente de vase care apar
țin mileniului al doilea î.e.n. (cul
tura Wietenberg), iar pe hotarul 
Gușteriței există foarte bogate 
urme arheologice, aproape din 
toate epocile. Cele mai noi desco
periri din această parte a orașului 
itestă o intensă locuire spre sfîrși
tul mileniului I și începutul mile
niului nostru, prin secolele IX-XI.

Orașul își trage denumirea de la 
•îul Cibin, care astăzi îl desparte 
n două. Și denumirea maghiară își 
ire aceeași origine, în timp ce 
fenumireagermană(Hermannstadt, 
iste de pus în legătură cu înșiși 
toloniștii sași veniți în secolul al 
<ll-lea.

Datorită situației sale prielnice, 
n apropierea principalului drum 
nspreȚara Românească, prin strîm- 
oarea Turnu-Roșu, meșteșugurile 
i comercializarea produselor meș- 
eșugârești au cunoscut o înflorire 
leosebită. în 1376 în Sibiu s-a trecut 
a organizarea meșteșugarilor în 
iresle, dovadă că ei existau și prac- 
icau diverse meserii încă de mai 
nainte. în secolele următoare breș
ele se înmulțiseră, iar dintre ele 
:ea care avea să devină de mare 
-enume avea să fie cea a «aurarilor», 
Je căror produse (potire, pocale, 
ibiecte de podoabă etc.) s-au răs- 
pîndit pînă departe, în estul, în 
entrul și apusul Europei.

în urma năvălirii tătarilor (1241) 
iibiul a avut mult de suferit, ca de 
Itfel majoritatea așezărilor din 
’ransilvania acelor timpuri. Mai 
îrziu, spre a face față pericolului 
urcesc care în prima jumătate a 
ecolului al XV-lea amenința Tran- 
ilvania, conducerea orașului a luat 
otărîrea să dezvolte fortificațiile 
echi. Zidurile au înglobat partea 
entrală a «Orașului de sus», păs- 
rîndu-se astăzi mai ales de-a 'lun- 
;ul Bulevardului spitalelor și pe 
trăzile «Cetății» și «Manejului». 
4ai tîrziu aceste fortificații masive

au încercuit și o mare parte a «Ora
șului de jos».

Centura de fortificații din jurul 
orașului era prevăzută cu patru 
porți flancate de puternice turnuri 
de apărare.

Prima școală din Sibiu este ates
tată în secolul al XlV-lea, iar în 
secolul al XVI-lea sînt organizate 
arhivele ți ia naștere tiparnița, în 
care a apărut prima carte tipărită 
în limba română «Catehismul lu
teran» (1544).

în secolele următoare s-au dez
voltat aici școli medii și de învăță- 
mînt superior (Academia de drept 
în 1844) și altele.

în anul 1785 a fost construit pri
mul teatru și tot prin acești ani se 
pun și bazele Muzeului Brukenthal.

în secolul următor sînt înfiin
țate Societatea pentru cercetarea 
Transilvaniei și Societatea de științe 
naturale, precum și «Astra» (Aso- 
ciațiunea transilvană pentru litera
tură română și cultura poporului 
român) care au contribuit la răs- 
pîndirea culturii și științei în ora
șele și satele Transilvaniei.

în anii puterii populare Sibiul a 
luat un nou avînt.

Fabricile sale s-au dezvoltat, au 
fost dotate cu utilaje și agregate 
noi. Condițiile de muncă au fost 
incomparabil îmbunătățite. Pro
dusele industriei sibiene (uzinele 
«Independența», «Balanța» etc.) 
sînt exportate și peste hotare.

Pe plan arhitectonic și edilitar, 
orașul a cunoscut o dezvoltare mai 
mare prin construirea cartierului 
terezian și a unui nou bulevard ce 
se deschide în prezent pe drumul 
ce duce înspre Șelimbăr.

Comerțul a înflorit prin organi
zarea și deschiderea unor magazine 
moderne.

Numărul școlilor s-a înmulțit co
respunzător cu creșterea număru
lui elevilor.

în Sibiu au fost înființate un 
teatru de stat, o filarmonică, o 
școală populară de artă, case de 
cultură, biblioteci etc., iar Muzeul 
Brukenthal a devenit o instituție 
culturală larg cunoscută în țară și 
peste hotare.

Sibiul de azi pășește încrezător 
pe drumul deschis de planul cin
cinal, care-i oferă perspective în
floritoare pe linia dezvoltării între
gii economii și culturi din patria 
noastră.

Nicolae LUPU 
directorul Muzeului 

Brukenthal, Sibiu
*) Istoricul orașului Sibiu ne-a fost cerut 

de cititorii T. Susanu, Gică juglan și 
Mariana Tomuță — toți din Sibiu.

Ideea că una din menirile firești ale femeii este maternitatea, că nașterea este o 
manifestare a naturii organismului feminin, este prezentă în întreaga istorie a 
omenirii. Cunoștințele de astăzi ale medicinei aduc doar date noi care confirmă o 
observație foarte veche: a te opune naturii care realizează împlinirea femeii prin 
maternitate înseamnă a dăuna organismului, supunîndu-l unor tulburări impor- » 
tante.

Starea de graviditate — perioadă în care se formează și se dezvoltă o ființă 
nouă în organismul femeii — este plină de influențe favorabile asupra organelor 
și țesuturilor acesteia. Funcțiile circulației și respirației sînt stimulate, glandele cu 
secreție internă ți sistemul nervos funcționează într-un ritm nou care îmbunătă
țește echilibrul general al organismului, noi sentimente vin să îmbogățească 
personalitatea femeii. Cu o sănătate întărită și o psihologie nouă, femeia mamă 
aduce noi contribuții la întărirea familiei ei și capătă drepturile care se cuvin 
noii ei situații în societate.

Din contră, renunțarea la maternitate stînjenește activitatea normală a orga
nismului femeii și poate aduce tulburări psihice și hormonale de obicei greu de 
tratat. De cîte ori recomandarea de a avea copii dată de medic unei femei întîm- 
pină dificultăți cînd s-a depășit perioada celei mai favorabile fertilități care nu 
trece cu mult peste 30 de ani! Biologic femeia are o perioadă de procreație pînă 
aproape de 50 de ani, dar sănătatea ei, și mai ales a copilului, are de cîștigat cel mai 
mult cînd nașterea are loc la o vîrstă mai tînără. Cît de ciudate par spusele multor 
tinere căsătorite care considePă că la 22-23 de ani se consideră prea tinere pentru 
procreație I

Este o iluzie în majoritatea cazurilor părerea că o amînare a acceptării unui 
copil nu are rezultate negative. în primul rînd, renunțarea la maternitate — 
atît din inițiativa femeii, cît și la dorința soțului — pînă la obținerea anumitor 
obiecte casnice sau «depunerea banilor de autoturism» ori trecerea «anilor ti
neri, de viață frumoasă» — poate să facă imposibilă nașterea după o serie de 
avorturi. în al doilea rînd, copilul venit tîrziu într-o căsătorie reduce posibilitatea 
acceptării celui de-al doilea. Or, este binecunoscut că familia cu 3-4 copii este 
formula celui mai bun echilibru atît pentru părinți, cît și pentru copii.

în al treilea rînd, se cunoaște că nașterile intervenite la femei după vîrsta 
de 35-36 de ani au posibilități relativ mai crescute de a naște copii cu unele defi
ciențe congenitale, copii cu o rezistență mai scăzută a organismului.

Dar oare întreruperile de sarcină la care recurg atît de ușor și frecvent unele 
femei sînt lipsite de pericol? Chiar cînd avortul este făcut în condițiile cele mai 
bune, el are totuși răsunet negativ asupra organismului femeii. Cînd aceste 
operații se repetă, ele pot aduce tulburări care cuprind nu numai organele de 
reproducere, ci și restul organelor. în unele cazuri întreruperile de sarcină 
pot tulbura apariția menstruației pînă la dispariția sa. Sterilitatea se poate instala 
foarte devreme în viața femeii, nu numai împiedicînd-o de a mai avea copii, dar 
aducîndu-i o seamă de modificări și chiar semne de boală: îngrășate excesivă, 
iritabilitate nervoasă, dureri de cap frecvente, tulburări ale somnului. De multe 
ori, local, organele de reproducere capătă unele modificări care pot,împiedica 
nașterea sau o pot face să se realizeze în condiții foarte grele. După numeroase 
avorturi urmate de complicații pot începe să apară avorturi spontane, cu toate 
urmările lor neplăcute.

în fața unui fenomen biologic natural cum este graviditatea se ridică o problemă 
extrem de importantă, de răspundere individuală și colectivă. Putem oare să 
stăm liniștiți cînd vedem că un om vrea să se sinucidă sau să-și provoace o rană 
sau o mutilare! într-o anumită măsură, și desigur fără a identifica avortul cu aceste 
acte, trebuie să înțelegem că păstrîndu-ne libertatea de a acționa asupra vieții, 
sănătății și comportamentului nostru avem și obligații rezultate dintr-un spirit de 
solidaritate față de semenii noștri, față de societate.

Și acum un fapt incontestabil: depășind unele complicații inerente îngrijirii 
unui copil, o femeie beneficiază de pe urma acestui efort. Relațiile dintre soții 
uniți în grija pentru protecția copilului capătă un conținut nou. Noi sentimente de 
înțelegere, generozitate și prietenie se dezvoltă în noua familie stimulată de o 
răspundere nouă.

Dr. L PESCARU 
medic specialist pediatru

la Spitalul de copii 23 August



Imaginile de mal sus, lnfătișîndu-1 pe Richard Gordon legînd racheta „Atlas-Agera' 
de nava „Gemlni-11" și etectuînd diverse evoluții In spațiu, au fost luate cu aju
torul unui aparat de filmat fixat în partea posterloarS a navei cosmice.

mail — startul industriei

în urmă cu cinci-șase ani, însăși no
țiunea de „industrie" era foarte puțin 
cunoscută în Mali. Și chiar pentru cei 
care o cunoșteau, asocierea ei cu ter
menul de „malian" părea aproape de 
neconceput. Astăzi, la împlinirea a șase 
ani de la proclamarea independenței na
ționale a acestei țări africane (septem
brie 1960), bilanțul unor construcții de 
fabrici și uzine — complet inexistente 
înainte de eliberare — reflectă apro
pierea noțiunii amintite de înțelegerea 
și preocupările localnicilor, iar denu
mirea „industrie maliană" a devenit o 
expresie a acestor preocupări. Este vorba 
de un început de drum în făurirea in
dustriei naționale, condiție importantă a 
dezvoltării economiei maliene. înțelegerea 
etapei parcurse și evaluarea rezultatelor 
nu se pot face decît prin comparație cu 
realitatea de la care s-a pornit. Iar rea
litățile vieții economice de dinaintea cu
ceririi independenței naționale s-au carac
terizat printr-o agricultură rudimentară, 
practicată cu unelte de lemn, ocupație ex
clusivă a tuturor localnicilor. Planul cin
cinal de dezvoltare a economiei (1961-1965) 
și-a propus măsuri importante pentru mo
dernizarea agriculturii, concomitent cu în
ființarea unor întreprinderi care să con
tribuie la valorificarea industrială a unor 
bogății naționale. Producția de arahide, 
de pildă, furnizează materie primă pentru 
o fabrică de ulei construită în orașul Ku- 
likoro. Fabrica de conserve de la Ba- 
quineda prelucrează fructe — mai ales cele 
de mango — foarte bogate în vitamine.

zvonuri la santo domingo

Locuitorii încercatului Santo Domingo 
se scoală, în zori, ascultînd zvonuri de
spre o lovitură de stat, iar la ceasurile 
tîrzii ale nopții, la culcare, șoaptele 
străzii le evocă aceeași perspectivă, după 
ce întreaga zi au fosit asaltați de vești 
privind inevitabilul eveniment. Oare o 
lovitură de stat pare inevitabilă ? Obser
vatorii din mica republică insulară se 
dovedesc sceptici, datorită faptului că 
dreapta deține ferm puterea.

La Santo Domingo în fiecare casă 
există cîte o pușcă, iar oamenii își țin 
muniția ascunsă prin sertarele gardero- 
burilor. Dar nimeni nu ia în serios ame
nințarea unei lovituri de stat. Atunci ? 
S-ar părea că zvonurile sînt adresate 
președintelui Balaguer, căruia dreapta do
rește să-i amintească mereu că soarta sa 
depinde de măsura în care va ști să sa
tisfacă exigențele unor cercuri politice și 
economice hotărîte să nu admită nici o 
prefacere socială în Republica Domini
cană și să „pună frîu acțiunilor străzii".

Balaguer a încercat să se înfățișeze 
drept un „democrat", deși antecedentele 
sale îl situau către dreapta. Jocul „mo
derației" a durat puțin. Liderii militari 
de la San Isidro nu admiteau pendulări 
care să„ încurajeze opoziția, iar protec
torii din străinătate cereau dovezi con
crete de lealitate. Acestea au urmat, 
în aceeași zi în care poporul dominican 
era chemat să sprijine o politică de „aus
teritate”, în scopul soluționării „grave
lor probleme economice ale țării", un de
cret. prezidențial acorda înlesniri puțin 

Fabrica de la Baquineda a fost prima 
construcție industrială din Mali, marcînd 
startul ei. Pe harta economică a țării au 
apărut, în ultimii ani, diferite alte obiec
tive industriale : un combinat textil pentru 
prelucrarea bumbacului — a cărui culti
vare se extinde — cîteva întreprinderi fri
gorifice (Bamako), o fabrică de zahăr 
(Nioro). Au fost înființate două întreprin
deri de stat pentru industria materialelor 
de construcții.

în 1966 a început să producă uzina pen
tru construcții radioelectrice de la Ba
mako. La Markalo se creează o întreprin
dere de montare a unor mașini agricole.

Importante bogății ale subsolului — des
coperite în ultimii ani — înlesnesc și di
versificarea în perspectivă a dezvoltării 
industriale. Recent, la Bafulabe au fost 
descoperite zăcăminte de fier (evaluate la 
100 000 de tone) cu o concentrație de 
50-55 la sută, care oferă materie primă 
pentru o viitoare industrie siderurgică.

Dezvoltarea industrială — aflată încă'Ta 
începuturile ei — este stimulată de statul 
malian, care vede în ea un instrument 
principal al emancipării economice. Pro
gresul realizat în această direcție este 
marcat și de creșterea efectivului clasei 
muncitoare. între anii 1963 și 1965 numărul 
muncitorilor din indusitrie a crescut de la 
15 000 la 40 000. Prin ei, și mai ales prin 
realizările lor, activitatea industrială ocupă 
un loc crescînd în preocupările malienilor, 
făurind puntea pe care se trece de Ia 
uneltele de lucru arhaice la cele mo
derne.

E. PETRESCU

obișnuite faimosului concern „United 
Fruit Company". Mai mult : procedîn- 
du-se la desființarea Corporației domi
nicane a zahărului, „United Fruit Com
pany" controlează practic această ra
mură esențială a economiei naționale. 
Economistul nord-american Victor Perlo 
dezvăluia „infiltrarea nestingherită a ca
pitalului nord-american". Sectoarele vizate 
sînt : industria instalațiilor frigorifice, 
chimică, prelucrării și conservării cărnii, 
rafinăriile petroliere și comerțul cu amă
nuntul. „Frick Company" și „Glycerin 
Corporation of America" au preluat con
trolul asupra a două sectoare industriale : 
producția de utilaj frigorific și chimică.

Concesiile economice sînt dublate de 
garanții politice oferite acelorași cercuri. 
Balaguer intenționase să „limiteze" acti
vitatea partidelor politice și numai reac
țiile furtunoase din viața publică l-au de
terminat la o „amînare". Dreapta nu ad
mite, totuși, nici un semn de moliciune. 
Generalii de la San Isidro doresc o po
litică de „mînă forte" stil Trujillo (cu 
păstrarea aparențelor democratice, mo
mentan). Balaguer es.te împins spre „mă
suri drastice", sub amenințarea loviturii 
de stat. Retragerea ultimelor trupe „inter- 
americane" (20 septembrie) trebuie să 
coincidă cu instaurarea unei depline „sta
bilități" în formula experimentată cîteva 
decenii de defunctul dictator. Va păși 
Balaguer pînă la capătul acestui drum 
lipsit de glorie ?

M. RAMURĂ

experiența 
„gemlni -11“

Cercetarea spațiului cosmic a realizațt 
un nou pas înainte în cursul săptămînii 
trecute prin evoluția navei cosmice ame
ricane „Gemini-ll", avînd la bord pe 
cosmonauții Richard Gordon și Charles 
Conrad. In cursul celor 71,17 ore de 
zbor (de la 12 sept, ora 14,42 GMT pînă 
la 15 sept, ora 13,59 GMT) timp în care 
au fost parcurși aproape 1 950 000 km, au 
fost îndeplinite obiectivele principale 
urmărite prin această lansare de către 
specialiștii de la NASA' (Administrația 
națională pentru prdblemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic). Astfel, 
de o deosebită importanță pentru viitorul 
programului spațial al S.U.A. a fost con
siderată realizarea întîlnirii spațiale, încă 
în cursul primei sale revoluții în jurul 
Pămîntului, a navei „Gemini-ll" cu ra
cheta „Atlas-Agena", lansată cu 97 mi
nute mai înainte de „Gemini-ll" ; au 
avut loc mai multe asemenea joncțiuni.

S-a subliniat faptul că întîlnirea s-a 
efectuat cu un ajutor minim din partea 
stațiilor terestre de urmărire, rolul prin
cipal jucîndu-1 aparatele optice și elec
tronice aflate la bordul navei, datorită 
cărora cosmonauții au reușit să trans
forme orbita eliptică inițială a navei 
într-una cvasicirculară — respectiv or
bita pe care se înscrisese racheta „Atlas- 
Agena". De asemeni, diferitele evoluții 
executate de „Gemini-ll" în jurul ra
chetei au oferit date cu privire la po
sibilitățile de manevrare rapidă în spațiul 
extraterestru. Cu ajutorul rachetei a fost 
realizat (totodată un record de altitudine 
în spațiul cosmic — 1 370 km — durata 
revoluției navei în jurul Pămîntului cres
cînd corespunzător la 107,5 minute în loc 
de 96,5 minute ca pînă acum.

Un alt punct important al programului 
de zbor l-a constituit „ieșirea parțială 
spațială", în cursul căreia Richard Gor
don, ieșind în spațiu numai pînă la brîu 
timp de două ore și opt minute, a luat 
imagini cu un aparat ae tip special ce 
înregistrează radiațiile ultraviolete emise 
de stele, pus la punct de astronomii de 
la ,,North-Western University" din statul 
Illinois și care a servit la fotografierea 
cerului, stelelor și Pămîntului. La cen
trul spațial Houston, unde au fost de
velopate primele fotografii luate de cei 
doi cosmonauți, se apreciază că imaginile 
obținute de la 1 370 km de Pămînt sînt 
clare, curbura planetei noastre apărînd

condiția inacceptabilă

Dacă ar fi să dăm crezare ziarului 
francez Les Echos, marile companii pe
troliere internaționale sînt în prezent 
„revoltate". Pentru cei ce sînt - oare
cum la curent cu evenimentele din lumea 
„aurului negru", o atare informație nu 
mai stîrnește interes deosebit. în ultimii 
ani, cererile .insistente ale țărilor în curs 
de dezvoltare, bogate în petrol, de a be
neficia într-o mai mare măsură de bogă
țiile subsolului lor, au provocat în nenu
mărate rînduri dureri de cap companiilor. 
Dar, de data aceasta, noua sursă a neplă
cerilor marilor companii nu se mai gă
sește în Orientul Arab, în Africa sau Ame

O fotografie ce constituie de fapt un 
de imagini succesive înregistrate de 
aceeași peliculă* respectiv momentele 
dicării rachetei „Titan" cu nava „C 
mini-ll" pe rampa de lansare» 

mai bine decît în toate fotografiile re« 
zate pînă acum.

Au mai fost efectuate măsurători j 
vind efectele radiațiilor asupra globule 
albe din diferite mostre sanguine, s 
dierea intensității ionilor și electroni 
în cabina lui „Gemini-ll" și alte ex 
riențe. Din cauza condițiilor proaste 
vizibilitate nu s-a putut realiza fo 
grațierea regiunii în care se presupt 
existența unui nor de praf cosmic. T 
odată au fost semnalate o serie de def 
țiuni. Astfel, „plimbarea cosmică" a 
Gordon a trebuit redusă de la 115 min 
la 44, din cauza îngreunării respira 
cosmonautului, a creșterii temperati 
corpului acestuia și a aburirii vizon 
— fapte cărora încă nu li s-a găsit 
plicația. De asemeni, în timpul zbori 
s-a defectat reactorul numărul 8 — acel 
care s-a blocat și în timpul zbori 
navei „Gemini-8" — dar de astă data 
tr-un mod mai puțin grav, nava „< 
mini-11" netrebuind să fie rechemată 
gent pe Pămînt, cum s-a întîmplat 
cazul lui „Gemini-S".

rica Latină, ci în Europa și chiar într-i 
din țările unde se află nucleul c 
ducător al uneia dintre marile compan 
în Olanda, patria lui Shell I

Să încercăm să deslușim puțin fapt
In perimetrul olandez al Mării Nordi 

s-au descoperit în ultimii ani, după c 
se știe, imense rezerve de gaze natur. 
pentru a căror concesiune companiile 
troliere străine au manifestat un inte 
deosebit. Răspunzînd cererilor formul 
de 30 de societăți americane, engleze e 
grupate în Comitetul industrial al pel 
lului (P.I.C.), guvernul olandez a fă 
de curînd cunoscute condițiile în care e



dispus să acorde concesiuni. Ce prevăd 
ele ? Nimic altceva decît anumite măsuri 
prin care guvernul olandez, așa cum pre
ciza ministrul economiei Den Uyl, să 
poată obține pentru „comunitatea țării 
avantajele ce decurg din predarea bogă
ției naționale". Cea mai importantă dintre 
ele este asocierea guvernului și dreptul 
de veto asupra unor decizii impor
tante etc.

Or, din proiectul guvernamental de 
concesionare, în special această condiție 
a stîmit nemulțumirea profundă a ,,celor 
30". Explicația reacției o furnizează atît 
ziarul francez, cit și un alt ziar, din Lon
dra : „S-ar crea un precedent inacceptabil 
și primejdios pentru toate marile com
panii petroliere" (Les Echos) — „ele se 
tem că aceste cereri... vor slăbi pozițiile 
lor pretutindeni în lume, deoarece și alte

țări vor solicita aceleași condiții dacă re
vendicările olandeze ar fi satisfăcute" 
(Financial Times).

Marilor companii petroliere, care altă
dată schimbau și numeau guverne dar 
care și-au pierdut în zilele noastre atîtea 
din pozițiile lor, le este greu să accepte 
ca guvernul olandez să-și exercite dreptul 
său legitim de a veghea și a decide asu
pra modului în care este exploatată una 
dintre bogățiile țării. Căci atunci și alte 
state unde operează marile companii ar 
încerca să obțină aceleași drepturi, ar 
înlătura controlul și intervenția străină.

Evident, marile companii nu se adap
tează ușor la noile realități ale lumii con
temporane...

Florin UDREA

dacă o singură bacterie...

Cercetările spațiale au numeroase impli
cații. La cucerirea cosmosului concură fi
zica și chimia metalelor, dar în egală 
năsură medicina, biologia, bacteriologia 
etc. Cu ci ți va ani în urmă savanții au tri
mis în spațiul cosmic bacterii și de atunci 
comportamentul acestora în diverse medii 
sste studiată în diverse laboratoare, se 
3mit ipoteze, se trag concluzii. Un biolog 
imerican, dr. Hafez, a emis o părere, cel 
>uțin în stadiul actual insoliită : „Cînd 
>mul va voi să populeze lumile exterioare, 
za fi mult mai economic dacă va trimite 
■iințe în stadiu de embrion decît în stare 
idultă". Biologul mai sus-citat are în ve- 
iere ovule fecundate de om și de diverse 
mimale. Zece eprubete sînt suficiente, 
lupă opinia dr. Hafez, să populeze o 
ermă cu animale și... cu fermieri I

Dar să revenim la microorganismele 
monocelulare care preocupă în primul 
înd savanții. în stadiul actual. Ei se 
ntreabă cum se va putea evita contami- 
area cu bacterii aduse de pe Pămînt a 
danetelor pe care vor ateriza navele spa- 
ale și oamenii. Istoria cuceririi planetei 
oastre în timpul marilor descoperiri geo- 
rafice oferă destule exemple dezolante, 
tare nu europenii au fost aceia care au 
tus în secolul al XVUI-lea în Pacificul de 
ud variola, care a depopulat pentru 
lulta vreme insule întregi ? Se va repeta 
cest dezastru și pe planete în cazul 
înd pe acestea există viață ? Cu cîtăva 
reme în urmă cercetătorii credeau că 
idul spațial ucide microbii. Primele ex- 
eriențe cosmice au dezmințit afirmația, 
ir o experiență datînd din 1961, făcută 
e o echipă a armatei americane, a venit

iarăși despre tunel

Datînd de pe vremea Iui Napoleon, 
oiectul legăturii terestre între coastele 
analului Mînecii va ieși oare vreodată 
n faza unui deziderat pentru a deveni 

sfîrșit o realitate ?
De cînd, în 1964, cele două țări rive- 
ne — Franța și Anglia — și-au dat, în 
incipiu, acordul să colaboreze la con- 
rucția unei asemenea legături, discuțiile 
spre „tunel" n-au încetat, dar lucru- 
e n-au înaintat prea mult. Se știe că 
rentele convorbiri franco-britanice la 
vel înalt de la Londra au dat și ele 
amină verde" viitorului tunel 5 totuși, 
timp ce s-au efectuat primele tatonări 

jinerești — 75 de foraje sub mare și 
b sol — și în pofida concluziilor son- 
jelor geologice și geografice, favora- 
e construcției, începerea ei pare a nu 
:e progrese.
)espre recentul acord de la Londra 
rul Times subliniază că el a fost re- 
:tat în „termeni circumspecți", cele 
ră guverne, hotărînd doar că tunelul 
nează a fi construit. Se pare însă că 
ă atunci va mai (trece multă apă prin 
ia!. O știre transmisă de curînd din 
idra de agenția France Presse făcea 
ioscut că „tunelul sub Canalul Mî- 
;ii nu va putea intra în serviciu 
inte de 1975, după cum s-a indicat 
cercurile autorizate britanice". Este 
remarcat că această rezervă provine 

spre... coasta britanică, confirmînd 
erile unor observatori că partea en- 
să și-ar fi temperat entuziasmul ini- 
. De la bun început, tunelul, conceput 
o cale feroviară, a nemulțumit pe 

isportatorii rutieri, societățile engleze 
icînd cu violență acest „anacronism 
isitor*. în corul criticilor n-au lipsit 

vocile grave ale societăților navale 
aeriene. Secretul nu-i greu de aflat, 
•ă cum se poate citi în presa londo

să confirme încă o dată că bacteriile re
zistă la medii cunoscute ca foarte ostile : 
vidul, azotul, sulfatul de calciu vaporizat 
etc. Ba dimpotrivă, s-a constatat că vidul 
este unul dintre mediile cele mai favora
bile pentru conservarea lor. Deci nu ră- 
mîne decît soluția sterilizării pentru a nu 
infesta cosmosul și de aceea rachetele 
sînt „măturate" cu jeturi de soluții chi
mice (care distrug cea mai mare parte 
a microbilor) și părăsesc sălile de montaj 
sterile.

Rezistența unor organisme biologice la 
diferite medii și temperaturi a constituit 
obiectul unor cercetări ale tehnicienilor de 
la Union Carbide. S-a constatat că secara 
d.e iarnă poate crește la —38 grade, în- 
tr-o atmosferă care conține 97% oxigen 
și 3% gaz carbonic, pe un sol de lavă> 
sau că ceapa poate crește într-o atmosferă 
compusă în întregime din metan I Ce con
cluzii s-ar putea trage, pornind de la 
aceste cazuri, în privința bacteriilor de
spre care se știe că au o adaptabilitate 
uluitoare ? Dar întreaga problemă are și 
un revers. Se pune întrebarea : care vor 
fi urmările în cazul cînd navele care se 
vor întoarce din cosmos vor aduce de pe 
planetele pe care le-au vizitat germeni 
necunoscuți ? Unii cercetători socotesc că 
o singură bacterie necunoscută ar putea 
distruge, prin proliferare, viața de pe 
Pămînt în cîțiva ani. Dar aceasta este 
doar o ipoteză emisă într-un stadiu cînd 
se cunoaște prea puțin despre îndepărta
tele lumi. Și apoi de ce să fim pesimiști ?

I. CORIBAN

neză, în timp ce pentru Franța avantajul 
tunelului feroviar este de pe acum evi
dent (pe teritoriul ei urmînd a se de
plasa o bună parte din traficul altor țări 
europene), Marii Britanii i-ar provoca se
rioase perturbări în sistemul transportu
rilor (traficul din porturile de pe coasta 
de est urmînd a se deplasa în sud-estui 
țării), subminînd astfel și măsurile eco
nomice cu caracter planificator preconi
zate de guvernul laburist.

Observatorilor politici nu le-a scăpat 
distonanța care există în ultima vreme 
între optimismul afișat în presa franceză 
și greutățile evidențiate de sursele ofi
cioase engleze ce stau în calea construc
ției propriu-zise a tunelului. Agenția sus
citată arăta astfel că la Londra sînt enu
merate cu meticulozitate problemele de 
ordin legislativ. înainte de toate gu
vernul englez trebuie să obțină o apro
bare parlamentară pentru un tratat anglo- 
francez înglobînd toate chestiunile legate 
de construcția și exploatarea „legăturii 
fixe", ca și adoptarea unei legi autori- 
zînd guvernul să exproprieze terenurile 
de construcție de pe coastă. Intrucît pro
gramul legislativ din palatul Westminster 
este și așa încărcat pe termen lung, se 
consideră că formalitățile în legătură cu 
tunelul vor „mînca" probabil un timp 
apreciat la un an și jumătate, doi.

Totodată noțiunea de „tunel" evocă im
plicit probleme de ordin financiar. Căci, 
așa cum subliniază ziarul Times, „deza
vantajul constă în costul capital inițial, 
care crește ori de cîte ori este reexa
minat". Dacă în 1963, în 'baza nivelului 
prețurilor anului anterior, acest cosit fu
sese calculat oficial Ia circa 160 milioane 
lire sterline (2 250 milioane franci) în 
urma scumpirilor intervenite, la prețu
rile curente de azi cifra se și ridică la 
200 milioane lire, respectiv, 2,8 miliarde 

franci. Vor putea guvernele respective să 
asigure aceste fonduri ? Nu puțini obser
vatori sînt sceptici. în timp ce asupra 
modului de exploatare a viitorului tunel 
pare a exista un consens (prin societă
țile naționale de căi ferate), problema 
metodei de finanțare a lucrării urmează 
de-abia a se pune. Și ea este destul de 
spinoasă. Va fi realizat proiectul în re
gim public, particular sau mixt ? Și care

„două școli pe zl“

Cunoșteam caracterul și scopurile ac
țiunii populare „1 000 de școli pentru 
Mileniu" încă înainte de a fi sosit la 
Varșovia. Dar abia aici, și în zilele cînd 
manifestările jubiliare consacrate mile
niului statului polonez atingeau punctul 
lor culminant, am putut cuprinde în
treaga amploare și semnificația profundă 
a marelui act de cultură săvîrșit, prin 
contribuție benevolă și elan patriotic 
unanim, de către prietenii polonezi.

în istoria Poloniei socialiste, această 
originală campanie de construire în masă 
a unor școli moderne, desfășurată la che
marea partidului, în cadrul acțiunilor ju
biliare, reprezintă incontestabil una dintre 
paginile cele mai luminoase ale revo
luției culturale.

Pe cît de impresionant este efortul co
lectiv de a îmbogăți patrimoniul cultu
ral al Poloniei renăscute cu I 000 de școli, 
în afară de cele care se înalță în fiecare 
an conform planurilor construcției de 
stat, pe atît de grăitoare apar, în cifre 
și date, rezultatele acțiunii populare.

Din 1958, de cînd tovarășul Wladyslaw 
Gomulka a lansat apelul pentru începerea 
„campaniei școlilor" și pînă în prezent, 
contribuția benevolă a populației s-a ri
dicat la aproape 9 miliarde zloți, ceea 
ce a depășit chiar și cele mai optimiste 
prevederi. Pentru a sesiza valoarea și 
importanța colectei este de ajtfns să 
amintim, prin comparație, că totalul 
cheltuielilor statului burghez polonez pen
tru învățămînt nu depășea, în 1938-1939, 
suma de 463 milioane zloți. De altfel, 
conform statisticilor, sumele alocate pen
tru învățămînit în R. P. Polonă, luate ca 
unități comparabile, depășesc azi de cinci 

Potrivit știrilor transmise de agențiile de presă, tn orașul Grenada (statul Mississippi 
_  S.U.A.) situația continuă să se mențină tncordată, ca urmare a incidentelor pro
vocate de rasiști cu prilejui deschiderii noului an școlar. In iotografie : copil de 
culoare din Grenada sînt duși la școală sub pară militară.

va fi partea ce va reveni celor două 
guverne ?

Așa încît, după cum spunea cineva — 
firește, la Londra și cu cel mai pur u- 
mor britanic —- s-ar putea ca actualii 
proiectanți ai tunelului să fi trecut de 
mult Styxul. înainte ca planșele lor să 
prindă viață...

E. MIRONESCU

ori alocațiile bugetare pentru școli și 
învățămînt ale statului polonez din anii 
premergători celui de-al doilea război 
mondial.

Popularitatea acțiunii a determinat con
struirea și predarea celor 1 000 de școli 
cu mult înainte de termen, adică în 
vara anului trecut. Mai mult, bătălia pen
tru școală a continuat în același ritm 
susținut, iar ștacheta a fost înălțată cu- 
pînd la : 1 200 de școli. între timp s-au 
polectat fonduri pentru alte 200 de lă
cașuri de învățătură, ceea ce reprezintă 
6 contribuție și mai pregnantă la dezvol
tarea rețelei de învățămînt.

în zilele cînd mă aflam în Polonia, presa 
și posturile radio și televiziune consem
nau drept o realizare remarcabilă faptul 
că între anii 1959 și 1965 au fost construite, 
atît prin colectele populare cît și pe te
meiul fondurilor bugetare alocate de stat, 
un număr de 4 353 de școli elementare. 
Cu alte cuvinte într-un interval de nu
mai șapte ani s-au construit ,în Polonia 
socialistă aproape tot atîtea școli cîte 
existau în Polonia capitalistă a anu
lui 1938.

Milioane de elevi și studenți polonezi 
dispun azi de condiții optime de învăță
mînt. Dar creșterea naturala intensă im
pune asigurarea din timp a unui număr 
mereu sporit de școli de toate gradele. 
Iată de ce, în Polonia, statisticienii înre
gistrează o creștere anuală de circa 600 
de clădiri școlare, iar ziariștii consem
nează faptul — cu licență de aproxima
ție — sub titlul lapidar și sugestiv „Două 
școli pe zi“.

Die. BABOIAH




