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Desen de. Constantin PILIUȚĂ

Succese în muncă
satisfacții depline

ureaza

sura

care vi le

n acest numdr semnează

I Marii 
Leslie 

legătură 
din Ro~

Acad. VASILE MALINSCHI 
guvernatorul Băncii Naționale

audientă pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Britanii la...-, București, 
Charles Glass, C.M.G., în 1 
cu plecarea sa definitivă i 
mânia.

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit vineri la amiază în audientă 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Britanii la 
București, Leslie Charles Glass. 
C.M.G.. in legătură cu plecarea sa 
definitivă din România.
" Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.'

Președintele Consiliului de Mi* 
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, . Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri în audientă,pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii la Bucu
rești, Leslie Charles Glass, C.M.G., 
în legătură cu plecarea sa defini
tivă din România. (Agerpres)

(Continuare 
în pag. II—III)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Chivu Stoica, a primit vineri. în

t in 
im- 

■ metalurgiei 
metalurgică 
Uzina de 

Baia Mare, 
celuloză

alte reăli- 
Scumpa 

știut să-și facă locii cuvenit între popoare. Hărnicia și inteli
gența i-au asigurat țării noastre un pretigiu invidiat.

România noastră o știm cu toții ci și popoarele streine, că e țara priete
niei adevărate și a poeziei. In fiecare din noi cîntă mereu mai proaspete tradițiile 
reînnoite. In numele lor urarea LA MULȚj ANI pe care o iau din gura strămoșilor, 
este și rămîne pe veci actuală.

CE VALOARE
ARE-TIMPUL 
PENTRU DV. ?

Ne răspunde, deschizînd 
pîrtia a zeci de alte con
vorbiri. BARBU VLADES-

exigențe 
pe icare o 

■desăvîrșirii 
socialiste, 

de avînt a

lată-ne la sfirșitul unui 
an și, totodată, în. pragul 
altuia, pășind dintr-unul 
înlr-altul pe tulburătoarea 
punte de ceasuri a nopții 
Anului Nou. Vremea își 
mestecă apele, îngemănând 
pe ce a fost.cw ce va'fi; 
simțim' 'aproape ■ fiișic 
TIMPUL și- ii palpăm con
sistența, scurgerea, perisa
bilitatea...

Ne .despărțim de vechiul 
an cu sentimente contra
dictorii, .cu satisfacție dar-
— de ce să n-o spunem ?
— și' cu regret căci oricum 
el se scade dintr-un buget 
al vieții, limitat. Dar vine 
clipa cînd, ridicînd paha
rele, sorbim primul strop 
al noului an și ne dorim 
nouă și tuturor ani mulți, 
viață lungă, împliniri vii
toare.

La popasul acesta între 
aiH cînd orice om, devenii 
Ianus, privește simultan. în

că a primelor culesuri ? 
Dar „primăvara" vieții cu 
primele zboruri ?

■Am situat ancheta la in
tersecția dintre anul, vechi 
și anul nou. Este momentul 
cînd fiecare ■ înregistrează

mai puternic vibrația 
timpului, așa cum simțim 
mai bine fluviul în pragul 
cataractei — cînd timpul își 
dezvăluie mai precis tra
iectoria, viteza, plenitudi
nea.

a producției, 
pentru îmbu- 
conducerii si 
agriculturii și

Anul care se încheie 
constituie, prin rezultatele 
obținute în toate- dome
niile de activitate, o etapă 
semnificativă, rodnică și 
adine memorabilă în viața 
poporului român, în ana
lele construcției socialiste 
în tara noastră.

Cronica lui consemnea
ză remarcabile succese, o 
bogăție de evenimente și 
transformări înnoitoare 
succedate într-un ritm 
intens. Dacă ai- fi să dăm 
o caracterizare vieții eco
nomice, politice, sociale în 
acest răstimp, trăsăturile 
dominante care se des
prind sînt înaltul dina
mism, efortul pentru per
fecționarea activității in 
toate domeniile, cofespun- 

, zător înaltelor 
ale perioadei'1 
parcurgem, a 
construcției 
munca plină 
întregului popor pentru 
înfăptuirea istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului ai 
IX-lea al partidului.

Măsura eficienței ori
cărei acti-vjtățL'-o dau.-fi
rește. rezultatele practice, 
iar rezultatele obținute în 
1966 vorbesc în acest sens 
de la sine. Au continuat 
să se dezvolte forțele de 
producție, a sporit avuția 
națională. Istoria indus
trializării țării va con
semna anul 1966 ca anul 
în care a început să produ
că energie electrică marea 
hidrocentrală de pe Ar
geș, în care au intrat 
funcțiune obiective i 
portante ale 
ca Uzina 
București ș 
cupru din 
Combinatul de 
și hîrtie Dej; Fabrica in
tegrată de lînă de la Con
stanța, în care numeroase 
alte capacități de produc
ție din industria energiei 
electrice, construcțiilor 
de mașini, chimiei și in
dustriei ușoare au fost 
'dezvoltate și modernizate.
Oamenii muncii au pri
mit în folosință încă 
50 000 de apartamente 
construite din fondurile 

■ statului, au fost ridicate 
noi școli, policlinici și 
spitale, instituții de artă 
și cultură. Apreciind ac- 

. tivitatea pe anul care a 
trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva, în cu- 
vîritarea sa la recenta ple
nară a C.C. al partidului, 
că „o caracteristică im
portantă a planului pe a- 
nul 1966 o .constituie rea
lizarea și depășirea pre
vederilor atît în sfera 
producției .materiale, cit

CU, 23 de ani, cercetător 
stagiar la Institutul de cer
cetări biologice al Acade
miei. A intrat în Facultate 
cu media 10 și, într-o splen
didă monotonie, a isprăvit-o 
cu media 10, repgtînd în

De Anul Nou 1967 simt nevoia Ș mă adresez sutelor de mii de cititori ai 
Scînteii, cu urările tradiționale de viaț lungă și bogată în sănătate și bucurii. Pri- 
miți-le iubiți cititori, cu aceeași dragoșe cu care mă gîndesc la dumneavoastră în 
fiecare dimineață cînd deschid gazeta, ci simbolul tuturor fericirilor pe 
doresc.

Marile realizări ale activității ap lui care, sfîrșește ne făgăduiesc 
zări dacă se poate și mai mari datorite tinereții și energiei socialiste, 
noastră Românie

și în activitatea social- 
culturală, în ridicarea ni
velului de trai al popu
lației. Aceasta oglindește 
activitatea intensă desfă
șurată de organele noas
tre de partid și de stat, 
entuziasmul cu care clasa 
muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, oamenii 
muncii fără deosebire de 
naționalitate, înfăptuiesc 
neabătut politica partidu
lui de desăvîrșire a con
strucției socialiste în 
România". Pe drept cu- 
vînt s-a arătat în lucră
rile actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale că 
prin depășirea planului 
producției industriale, ob
ținerea celei 'mai mari 
producții de cereale din 
țara noastră, ridicarea 
bunăstării populației, anul 
1966, primul din noul cin
cinal, s-a înscris ca un 
important pas înainte în 
îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului.

Amintind doar cele mai 
importante hotărîri și mă
suri luate de partid și gu- 
vi'i'n în răstimpul amilul 
care a trecui, trebuie să 
menționăm în primul rînd 
elaborarea planului cinci
nal, care, precizînd obiec
tivele principale ale tu
turor întreprinderilor și 
ministerelor pentru în
treaga perioadă de 5 ani 
și pentru fiecare an în 
parte, a marcat ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
activității de planificare 
în tara noastră, a creat 
premisele pentru o mai 
mare stabilitate a între
gii vieți economice, pen
tru mai buna folosire a 
mijloacelor materiale și 
umane, pentru o mai bună 
ritmicitate

Măsurile 
nătățirea 
planificării 
crearea uniunilor coope
ratiste au asigurat un ca
dru organizatoric mai 
bun. mai adecvat pentru 
valorificarea marilor re
zerve > ale agriculturii 
noastre socialiste, pentru 
participarea mai activă a 
țărănimii la conducerea 
treburilor agriculturii și 
implicit la întreaga viață 
socială a țării. Noul cadru 
de organizare a activității 
științifice, determinat de 
constituirea Consiliului 
Național al Cercetării Ști
ințifice și elaborarea pro
gramului unitar de cerce
tare, acționează ca un pu
ternic factor de stimulare 
a potențialului de gîndire 
științifică originală a po
porului nostru, de coordo-

de șah are 64 de pătrățele, 
dar valoarea lor strategică 
este inegală. Depinde la 
urma urmei de mine, să-l 
fac să-mi cedeze. Simt o 
satisfacție spirituală să dic
tez timpului încărcătura, 
să intensific randamentul. 
Totul e să nu te lași „mi
tuit" de timp, de „plocoa- 
nele" lui, aparent atît-de fi
rești : dulceața liniștei, ispi
ta comodității, a mapei în

chise, a conversației 
— palavrageală, fără 
țintă, această gumă 
de mestecat a minții... 
Cred că timpul este 
un adversar pe mă- 

omului, se predă greu, 
se sustrage ușor, are aliați, 
E pasionant să-1 obligi la 
capitularea fără condiții.

această privință perfor
manțele liceului. Stăpîneș- 
te perfect din liceu limbile 
engleză, franceză, rusă, ger
mană.

— Mă- pasionează forța și 
„șiretenia" timpului, meciul 
necontenit la care mă pro
voacă. E o partidă de mu
tări alternative, șah dacă 
vreți, în care țin neapărat 
să-i smulg, în fiecare zi.

nare și orientare a acti
vității științifice în vede
rea soluționării probleme
lor majore de care depin
de progresul material și 
spiritual al societății 
noastre.

în elaborarea tuturor a- 
cestor măsuri, partidul 
a pornit de la studierea 
temeinică a realităților, a 
condițiilor concrete din 
țara noastră. în toate răz
bat, ca un fir roșu, rea
lismul și spiritul înnoitor, 
abordarea creatoare a 
problemelor noi pe care 
le ridică 'dezvoltarea so
cietății, grija pentru a a- 
sigura sarcinilor stabilite 
ur solid fundament, astfel 
îneît să se asigure progre
sul rapid al societății, 
propășirea -patriei noastre 
socialiste.

La concretizarea, defi
nitivarea și perfecționa
rea principalelor măsuri 
privind dezvoltarea eco
nomiei naționale, a știin
ței și culturii, o contri
buție deosebită au adus-o 
masele largi ale poporu
lui, prin participarea ac
tivă a unui cerc larg de 
specialiști, oameni do. ști
ință. activiști de partid, și 
de stat, oameni ai mun
cii ocupați nemijlocit în 
procesul producției do 
bunuri materiale. Am
ploarea participării mase
lor la elaborarea planu
lui cincinal, de pildă, a 
îndreptățit aprecierea că 
el este opera întregului 
popor, a întregului nos
tru partid, emanație a 
gîndirii și înțelepciunii 
celor ce muncesc. Aceeași 
apreciere s-ar putea face 
cu privire la măsurile re
feritoare la perfecționa
rea conducerii și planifi
cării agriculturii, îmbu
nătățirea activității știin
țifice și a învățăinmtului 
etc. ,

Nenumărate alte eveni
mente petrecute în cursul 
anului pun în lumină fap- 
tțil că sfătuirea cu poporul 
a devenit o metodă de ba
ză în activitatea partidu
lui. Pe această linie se 
înscriu ■ consfătuirile pe 
țară cu lucrătorii din in
dustria construcțiilor de 
mașini, din construcții și 
comerț, sectoare' de impor
tanță vitală pentru Econo
mia națională, întîlnirile 
conducătorilor de partid 
cu oameni de știință, 
artă, și cultură. Vibran
te manifestări ale uni
tății de nezdruncinat

principalele piese. Neapărat 
principalele...

— Ai izbutit să'-i smulgi 
și anumite „secrete" ?

— Unul singur : cunosc 
elasticitatea timpului. O zi 
are , 24 de ore numai în 
principiu, așa cum o tablă

de Mircea SINTIMBREANU 
și Vasile BĂRÂN

Navigatorul și biologul dr. Alain Bombard, prof. dr. Dizaint 
Elskens, prof. dr. în științe geografice A. P. Kapița, dr. Dan 
Gavriliu, laureații Premiitlui Nobel prof. Artturi I. Virtanen, 
prof. dr. J. Lederberg, acad. prof. Al. M. Prohorov, prof. 
Giulio Nalta, actorii de teatru și cinema Jean Gabin, Radu 
Beligan, Sophia. Loren, Michel Simon, Alexei Batalov, Vittorio 
de Sica și alții.

urmă și în față, cînd 
TIMPUL se. diată și — în 
prim plan — împle scena 
conștiinței fieccruia, am în
trerupt citeva lin monolo- 

. gurije, oamenilț. Am son
dat oameni de life rite vîr- 
st'e, pornind ce la acest 
prim element :le, identifi
care. Căci înaiițe de a afla 
ceva — orice — despre 'ci
neva, înainte di a ști mă
car cum îl cheamă, cu ce 
se îndeletnicești,, ce fel de 
om este, îi înregistrăm 
vîrsta. Observăm.: e tînăr, 
matur ori bătrîn, și dintr-o- 
dată, fără nici un fel de alt 
detaliu biografic, în mintea, 
noastră se produce o primă 
imagine asupra omului. S-a 
spus: „Amurgul vieții își 
poartă cu sine lampa.E 
vîrsta concluziilor, a bilan
țului, prilej de meditație 
retrospectivă. Și nu există, 
o vîrsta de răscruce, o 
„cumpănă a vieții", o epo-

Interviu despre Timp cu Vîrstele la cataracta anului 1966



țo,t timpul 
noastre, a

descoperit

■-Î-7'
... X-'

de 
de

»
l

— Cr.ed că timpul .se măsoară cu 
puterea ;— adaugă. Ba-rta. ..Eu nu 
m-am socotit niciodată mai slab ' 
decît el. Și cred că nici oamenii
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Exact la aceeași vîrstă, MIRCEA 
FOTA,, un tînăr brunet, înalt, do
rea să fie jurist. A dat examen 
dar n-a reușit, și și-a zis... să se 
mai distreze „vreo doi ani" !

— Nu-i cam lungă distracția ? 
' Te-ai gîndit la valoarea timpului ?
Fota zîmbește :

— O viață are omul!

I
 Timpul, cu aceeași sche

mă fizică, e prefăcut de 
unul în aur, de altul în 
bănuți de tinichea.

Ne amintim de discuția avută la 
Cluj cu profesorul MIRCEA COS- 
TĂCHEL.

— Valoarea timpului ? Aici lu
crurile contrazic legile matematicii 
— ne-a spus el. Doi ani la vîrsta 
adolescenței sînt mult mai scumpi 
decît doi ani la vîrsta bătrîneții. 

. Chiar' valoarea anilor de mai tîr- 
ziu se trage din anii tinereții 'care 
circulă apoi prin toată viața,''ca 
sîngele; Sentimentul că n-ai pierdut 
timpul te ține mereu tînăr. Uneori 
îmi spun că-poate din pricină că 
stau mai mult între elevi am ceva 

• din patosul și -nerăbdarea lor. Simt 
însă că îndrăzneala e în mine. Am 
56 de ani și mărturisesc că am încă 
multe planuri de înfăptuit. Printre 
ele și o carte de pedagogie.

într-un birou al Institutului de 
cercetări foraj-extracție din Cîmpi- 
na discutăm cu șeful secției. de 
cercetare și exploatare .a zăcămin
telor de țiței, inginerul PAUL 

* CHIRAN :
— Trei arii i-afn închinat acestei 

metode: în toate cele aproape I 000 
' "de zile m-a stăpînit o singură idee: 
mărirea procentului de.. exploatare 
a țițeiului. Erau nopți în.fgxe. mă 
vedeam ca un scafandru, cobor.înd 
în păm’înt, dar aici nu. imaginația 
avea valoare, ci calculul exact, mă-

surarea; • și determinarea exactă. 
Am lucrat noaptea; am făcut zeci 
de experiențe, dar nimic nu mă o- 
bosea mai mult ca îndoiala : dacă 
am. pierdut. timpul ? .Curajul. mi-1 
dădea dorința de a nu-1 pierde, și 

lade aceea porneam, uneori, de
• capăt.

Notăm că Paul Chiran are 38 
ani și face parte din colectivul 
cercetătdfi care a elaborat pentru 
prima dată îri țară complexul de 
metode de exploatare intensivă a 
țiteiuluî'.irSă-l ascultăm mai depar
te: Nu toate izbutesc dintt-o dată. 
Dar, după păterea mea, , dintr-o 
muncă făcută cu îndîrjire nu se 
poate să nu iasă nimic ! în defini
tiv fiecare om este un explorator, 
totul e să-ți propui descoperirea ! 
I Timpul aț-e prețul în

cărcăturii sale. Ani întregi 
pot fi egali cu zero... Și 
invers, o- oră poate do- 
bîndi valori supreme, în- 
nobilînd subit întreaga 
viață. Dar' chiar în acest 
caz explozia lui valorică a 
fost pregătită. Timpul 
poate fi prefăcut în aur de 
către ,pricing. Numai că 
„piatra fil6iofală“ nu e 
prima pietricică de care 
no împiedicăm... E, în- 
tr-adevăr, o operație de 
minerit, de extragere a 
tone de „steril" pentru 
filonul căutat. A

Sterilul și aurul convie
țuiesc, în timpul viețiiyriar 
apropierea aurului este 

semnalată de pirite. ;-De
pinde dacă ne mulțumihi 
cu fastuoasa dar falsa lor 
strălucire și ne oprim.

treburi bune. Nu m-a părăsit ela
nul... Tinerilor însă, aș vrea să le 
spun: timpul e omul. Cînd îl ma
sori cu adevărat, înseamnă că-I și 
drămuiești.

Acasă la BARTA DIONISIE din 
Valea Jiului îl găsirii și pe înverșu
natul său adversar în întrecerea 
pentru cărbune, DEMSTER AU
GUSTIN. Cu mîinile lor mari de 
mineri așază în pomul de iarnă 
globuri fragile. .Ințrînd în. noul, ,an - 
Barta își rotunjește vîrsta' ian 40, 
pe cînd Demeter' eThai tînăr"cu... ■
un an,

— La 40 de ani cei'fdărte tineri • 
sînt înclinați. să te socotească bă- 
trîn, spune Demeter.

— Și uneori tu; însuți crezi Ta 
fel, îl completează Bar.ta. Asta pen
tru că te întîlnești cu îndoieli de 

...care n-ai mai dat.... începi.șă. îm- 
bătrînești cînd pieazi 'din îndrăz
neală... Uneori mă ’gîndesc la re
cordul brigăzii mele : '72 de metri 
liniari înaintare în'gălerie’.i Record 
european... Mă frăhiîiit, și hiă apucă mei.

nerăbdarea să fiu față în față cu 
cărbunele,. să-i dovedesc încă o 
dată și încă o dată, puterea mea... 
Dacă aș avea 20 de ani poate m-âș 
grozăvi aicea, sus, iar jos, m-ar 
apucă spaima...

— Șînteți oamenii, unor recor
duri... Sînteți obsedați de., timp ?

— Nu mă uit la ceas în 
abataj— spune Demeter. 

.. -Am - timpul. în mîini, în 
nervi. Simt randamentul 
șutului „cu ochii închiși"... 
Și cred că și oamenii mei. 
Și tocmai asta mă face să 
nu las nimic neobservat.

t-

Acad. EUGEN MACOVSKI
— Pe rriăS'Ură‘'ce''tfece,'valoarea 

timpului metr spOi'eijte; După' o 
lună de studiu, de' 'exembltl," îmi 
dau seamă.mă nra ~a ‘devenit "mai 

. generoasă, îinigdă-mai; mult . așa 
încît o oră-pierdută, ar• ave^pențru 
mine acum dimensiuni sporite.

GEORGETA,RADU,.19. ani. stu
dentă anul I, Universitatea Bucu
rești, mirată : . ,

.. —’ tcmăfeOftfă: ‘
Cu excq^țiasyi 

seminarii,'idâb6ralt»?.‘.'eămînu ♦ca'n’^ ' 
-Bînă. și

; pat totdeauna. și... l-am pierdut' cu 
entuziasm — ne. spune Cil regret 
GRIGORE BĂJENARU, . bibliote
car, un Huck.lebery de acum pa
tru decenii la scara Cișmigiului, 
autorul unei' cărți de' amintiri șco- 

" Tare gustată "lă vremea sa de 
către liceeni — „Cișmigiu ,et Co“... 
Eram 'conștient, zece-douăzeci de 
ani în șir, că' îl risipesc, dăr eram 

■ tot pe atît de convins că' îl pot 
recupera I Am avut o pornire 

: strașnică. Șe^ așteptau njfnuni de 
’•l’a' -mine și eu îrisiirni erajn încre- 

” t eram'șșșntelQPși^ju?, dințat-' că lef'-vbuiace. Nu ___
parcelată " cursuri, ■ descurajat.'- -Nici -cînd am ajuns 

. .. ddiiț6ț>ist. îmi ’ spuHeam : 7,,Eu ? Eu
într-h.lună celse poate 

pairahea, ăQmimdâ • seară. • face într-un an ! .Totdeauna am a-

pul d^cîț-si^a-; așjjgcteter Jum.,nele
mai rifmăre ?• „Să* *mf 'ftîtîriăî’^atemerar. Se .■depărtează 'de țărm, 
curs, -șăBSiiî'lPie^îBW-- nW&tfclUfcrȘueS&i- se, se^ lăsă*dus îp larg, și 
peste 5 ;anj,; l^^țepmnai^ făcui- stoarcere,-"își-’dă searha că nu
tavii, Pma-^uitei;terieum,‘mbl-t mei '“mat poate, ca’!a obosit. Se întoar- 
mult nu-'b^d‘ee-aș putaa-țhwwjSpate('ge odihnește, acum știe 
fost eleva, -suit studența

Pare să aibă dreptate. Da$l|$fe* mai 'îndrăzheȘtd, Am foăt totdea- 
rea" .prantiului, .iimp,mw măsui'ltă^‘dUHri-f îriStitf ? ’
cinci î
țiativeix. pu J “

Studenta nbfil.

e în înti-egiihd' bafcelăra:'/cur suri, ' descurajat,

tină, drupxqri;
înțl-O' 1~T        ------- xave . m vi — lai; .ci'll am a—

MartufriSfeBiijatiU pe buțtrn șl^ăria ieșit primul !
I-,- i... ""’o S’^^î.ntîmplgit J^ÎEi^cu ui£ înotător

1 tâjpe'rar. Se , deșănțează jde țărrn, 
••.-s -•’•'•juemdu-se, sA'iăsă'-dus îij larg, și 3.3 C l-l l 1*' • w
St nlei, * "mar poate, caobosit. Se întoar-

■ț căi a>-fost la--un-/.pas de înec. Și
' ' cînd,'în sfîr'șit, atinge țărmul, nu
îțWX’i.®;.;,,una,:'„activ“.,>O;.'mie de mușuroaie 

Acești însă nu fac.. cît’ un. muntb.“...
■ ■ ■■ ....Frumds’spusTîi apreciem noi

Studettta "reflectează-':1- ~iibadIăfOra.. ... ~
_  Nu*.mi-tim—pus--această-intre--1-.-— •—jDe AnuLnouytot omul devine 

bare. Mi-ăți"dat" un’ subiect’ ele me-* filozof — suride eî. Sigur, nu pot 
ditație . nu regret. Dai-Tsimt că am în

— Pb.-rbih& țiiiipuLTrn-a pveocu-*.. mine .energie,.putere, că pot să fac 
. .î

ARCHIZIAN ATENA, 62 de ani, 
instanța, văduvă, pensionară.
— Timpul mi-a adus liniștea. 

Barca a ajuns la liman, am dus-o 
singură, cu trei copii. Am trăit 
greu. Pentru economie tăiam chi- 
britele în două, de-a lungul. Cum
păram haine o dată la 2 ani și după 
patru ani ajungSSOXThumai petice, 
la cel mic. N'oro'c"tgiimă pricepeam 
la croitorie. Mîncare'; — guvizi și 
prune uscate... AtujjSivățat, au a- 
vut burse. Unul e-jprofesor, altul 
medic, cel mic inginer naval. îmi 
scriu în fiecare săptamînă, de ori
unde ar fi, toți treELL--.——

— Regretați tinerefearr^npul 
care a trecut ? -L?

— Nimic -în lume n-aria*» dorit 
: mai mult decît să treacă timpul... 
.Cît mai repede, să-mi văSScopiii 
mari. Eu nu mi-am socoHE-nici- 
odată vîrsta mea, ci pe a lorLl'ÎLiiffe

E o bătrînă bl’îndă, înțeleaptă. 
Și puternică ! Puterea ei a stat în 
aceea că n-a refuzat niciodată ni
mic necesității. Și, "tot acolo a stat

- și înțelepciunea ei. Punctul acesta 
de întretăiere se exprimă deosebit 
de simplu: Mi-am făcut" datoria.

A. M. necăsătorită, una'din fos
tele frumuseți ale Facultății de li
tere, prin 1943, facultate nu lip
sită de frumuseți. 'Elegantă; Vuită, 

‘ obsedată și acum . ca' și\ atunci de 
ideea soțului „ideal". Colegii de fa- 

' cultațe știau că visă 'uri sbț-" cu 
fruntea lui Charles-Boyer,--cu ochii

- lui. Tyron Power, cu-zîmbetul -lui 
.-' Amedeo Nazzâri -și—picioarele- lui

Fred Astaire. Și la acest, montaj 
rama unei „situații". Și. să-i placă 
și mamei. Un barem omendșțe im- 

. posibil de realizat,, așa,’cum ș-a do
vedit după... 20 de .ani,..... ... ,. -

-Regretați timpul care a tre
cut 1 .

Parează, falș, mirată,, aștepțînd o 
pioașă dezmințire :... .

— Dar cc ? Sînt .așa de bătrînă ? 
■•..••Privim pozele: de pe pereți, „Foto 
Julietta.‘f.-Qbservă ;...... .

M’-am îngrășat nițel. Colegele 
•mele..; • ■ o- • - •

•= ■ —‘ Ele' au copii, familie.
- r — De fapt ■-și eu primesc ' încă

• telefoane, sînt căutată. Se depăr
tează,'jenată;- t- '■ ........... ’

PriVește pe. fereastră la bradul ' 
j'-rriareldin piață, gata să-și aprindă - 
•'-stelele;' Cînd se întoarce - spre noi,

' 'îi surprindem lacrimile :
— Știți cum ștau .lucrurile p-, ne . 

mărturisește ea cu. voce, scăzută, Te 
învălui într-un miraj, cauți și nu 
■găseșți. nimic. Am luat'.viața ca 

^î-Șe o'‘seara- dp' dans. M-âm trezit 
■țuȘă doua zi, lă' prî’riz', singură.' 
^"1 După cum se vede 0 lecție 'a vie- 
iXții din car'e omiil nu' poate să 
£h-nu învețe.

GHEORGHE BO.GATU, inginer 
ȘX.tg4țU^ 44 de ani, București.. .. . ..
—•• mi-am trăit .viața ! La 20

de andină cunoșteau toți patronii 
de restaurante din țară. Făceam 
cîte chef în Gara de Nord și 
a dotwzi mă trezeam la Oradea 
sau lă-Botoșani. -

........................... I oStă-t'u un 'non în mîna, la poli- , 
clinică, peritriȘ-,,-,-interne".

— Regreți gftya ? ■.
— Că m-a jȘîcnit tensiunea. 
Numai tenȘQhea ? E inginer.
— Sigur. r®unbagfe';U el, viața 

merge, progresul... ' .
— Progresul sînt oamenii ! -
— E adevărat, îng,ți?viintează. . 

înainte-mi spuneam : trebuie prin-

să căruța. Acum trebuie să prînd 
trenul!

POPESCU EMANUEL, 28 de ani, 
student la a nu știu cîta facultate, 
tot-anul I, tot la fără frecvență. 

Știți ce regret? Că tata nu 
• mi-a dat două palme la timp. De 

10 ani, practic, n-am mai făcut ni- 
.mic.; Sau, dacă vreți, figurație.. Nu 
numai la Buftea, ci și în general...

DUMITRU ANA, 45 de ani, mun
citoare. la Fabrica de confecții 
București. •
■ — Regr-ct că m-am socotit bă
trînă prea devreme. Puteam să în
văț —mi s-au propus de .atîtea 
ori tot felul- de școli. De la 25 de 
ani însă asta aveam pe buze : „sînt 
prea bătrînă",,. Nu mi-e de leafă, 
nu ihi-e de cei care mi-au,.luat-o

■ ■ înainte. Mi-e de mine... . ■
TITI COSTĂCHEL, 59 de ani, 

pensionar, Cluj :
— Cu mine parcă a fost un fă

cut... Mereu a rămas ceva' nereali-
' zat și ne înșiră glumind : am fost 

s'ubingiher; subofițer, subșef de 
serviciu. Mereu am simțit nevoia 
unui tutore. E de mare importanță 
ca omul.să poată spune : lucrul a- 
cesta depinde de mine ! Eu trebuie 
să-1 fac !

Există un numitor co
mun al regretului pentru 
timpul care trece ? Cre
dem că da, în ciuda nenu
măratelor nuanțe — de la 
nepăsarea cu care înveș- 
mîntăm uneori iremedia
bilul, la remușcare sau e- 
legia aburită a romanței: 
este regretul arderii in
complete sau amînate, al 
șovăirii în fața abruptului 
și a asaltului temerar. 
Cursul vieții, ca și al ape
lor, se hotărăște între 
munți, nu prea departe de 
izvor... Ne întoarcem une
ori, cînd matca este deja 
săpată, și obosiți de mean
drele vieții sîntem gata să 

.: luăm un smîrc drept ținta 
călătoriei noastre, ne în- 

■ toarcem în susul albiei și 
Spunem : „Dacă o luam pe 
aici găseam oceanul.... A- 
veam și timp și energie. 
Păcat".

/.iUn..eminent, jurist- din'.București, 
.. profesorul. MIRCEA MANOLESCU, 

nu are ceasuri în casă ci clepsidre. 
...... ttr.în scurgerea nisipului eu văd 

secunda. Și fiecare grăunte care 
fuge e parcă sare pe o rană... Cînd 
vezi scurgerea timpului e greu să 
trîndăvești. Un filozof spunea: 
„Regretăm ’trecerea tinereții, dar 

- tocmai prin aceasta devenim mai 
înțelepți. Dacă înțelepciunea, ar fi 

- alături de tinerețe, bogățiile de 
perle ale marii și aurul pămîntului 

' n-âr'însemna nimic pe lîngă ea".

Ne gîndim la o imposi
bilă'marcare cu izotopi a 
orelor pierdute în tinere
țe. Ce bine le-am regăsi 
urmă ! Și poate am trage 

i mai limpede concluziile. 
\ Dar, poate că nu e nevoie 
S- de izotopi; Evenimentele 
jj marchează timpul și în- 

tr-un fel ele sînt „memo- 
il ria“ lui.
' Și cu aceasta puhem o noțiaȚn- 

, trebare: . ...

■

Fotografii de Ion

DUMITRU CORBEANU, de 
ani, București:.......................

A țintit mereu — cu o nerda- 
re de jucător — la altceva, nind 
permanent pe altă cifră, pftltă 
culoare. După ce a încercatiult 
timp „afșceri pe picior", de lbri- 
antină la arpacâș, după ce cir
culat meteoric prin aproapeoate 
Cooperativele bucureștene, lupă 
ce a meditat vreo doi ani as
pectele penale' ale gestiunii'r'ău- 
duloase, umple sifoane la u cen
tru de ape gazoase.

. în urma, o viață de onca o 
serpentină de hîrtie, după .1 bal 
mascat.

— Așa-i' viața, din 
ne rîzînd.

Bătăliile pe care
avut un front redus,., la diensiu- 
nile propriului buzunar.

E vîrsta concluziilor.
— Ați avut și eșecuri i viață. 

Ați învățat ceva din ele ‘
Meditează b ..clipă. ApoJpune.
— Știți, cum îmi zicear: la o- 

mul cu noroc, fierbe <la fără 
. foc ! Dar...

Viața -

bucă' spu-

le-âlat au

ca totdeauna ■ a fost 
un dascăl vigilent și cuTumitru 
Corbeanu. Ani ■ și ani, îr șir, n-a 
ostenit să-i demonstreze in lucru 
elementar: că nerăbdaia de' a 
reuși, imediat, oricum, dunde — 
e unul din. principaleleabstacole 
în însăși calea reușitei.

'— Există noroc ? Poat Dar el 
e pomana vieții. Asta-i ivățătura 
pe care aȘ spune-o oridi.

— M-a pasionat chirrs de cînd 
mă știu, ne spune TIBEKU GRO- 
ZEA, 42 de ani. încă 1 anii fa
cultății eram convins cfo să com
pletez Tabelul lui Meileleev.' De

sînt farmacist. Nu măi 
mult la premiul Nobel, '

17 ani
șez de .. ... ...
nu-mi mai visez chipul în manua
lele școlare de chimie... Citesc, 
sînt informat, dar atît... N-am des
coperit Tiberium-ul, așa cum cre
deam la 20 de ani, dar aici, la a- 
ce’as'tă farmacie de cartier, după 
miilte frămîntări, am'făcut o i'.tă 

' descoperire : că omul de geniu e 
rar, dar că nimeni n-are dreptul 
să-și spună : nu sînt eu alesul, ftiă 
dâu de o parte. Un' vis îmbogățește 

’ sufletul, te ține în viitoarea vie
ții.

Timpul — un necruță
tor cîmp de bătălie și tot
odată un arsenal : oamenii 
dobîndesc aici victorii, 
pornesc ofensive, sg retrag 
uneori, intră în refacere... 
Se pot face liste de învin
gători, de cei care au bi
ruit timpul — dominând 
secolele — și liste de că- 
zuți. Dar mai presus de 
toate, se înalță eroul aces
tei lupte, un erou — în a- 
celași timp cunoscut și ne
cunoscut — însăși Umani
tatea, cu eforturile ci me
reu reînnoite spre mai 
bine.

A trăi, 
Lucruri 
poate, în
unul și același lucru...

Și iată o nouă între
bare :

a voi, a lupta... 
inseparabile și, 
ultima instanță,

oameni la vîrsta puterii și în pu
terea vîrstei, necunoșcuți încă, de 
cei mai mulți dintre noi, dar m- 
scriindu-se din plin cu 
lor, în programul vieții 
fiecăruia.

în trenul de Constnța, în prag 
• de Anul nou, patru )re de vorbă 
cu doi salariați ai Drecției regio
nale C.F R. București— BĂJENA- 
RU TEODOR și .BĂÎĂI LUCIAN, 
30—35 de ani, inginei. Primul, cu 
neast-împăyul unui icherzzo, șe- 

. cundul • contrapuncteiză. E uceni
cul... vrăjitorului. P.sionat de 'es
caladări .în premieri, mînat . de 
duhul inovării, îndnzneț, sfrede
litor, meseria lui Băjen'aru este 
mecanismul, locul lu de muncă — 
mașina. Și lasă în ii'mă peste tot, 
scheme, brevete, agregate. Simte 
cu toată ființa „nemia" tehnică, 

■ prefigurează șoluți-i, le „stoarce", 
le confruntă func'țiînăl, realizează 
prototipuri. Ideile' i se deplasează 
cu o viteză uimitoare, dezrădăci
nează vechiul sau existentul, ca o 
trombă. ” ■'".'■ J '■ ■ . -

— Ce faceți'"ab'uhi:?’'.
— Am pus la purict un aparat 

pentru siguranța circulației la ca-
■■■iCh'fetată...

Doi: oameni, .două locomotive .
^^Crgns-iițerJ^,- inepuizabile — doi , lori ce fac frumusețea vieții.

Firav, vioi, greu de 
într-o recreație în mijlocul elevilor 
săi de la Liceul■ „Mihail Emines- 
cu“, profesorul TUDOR OPRIȘ — 
40 de ani. Om de o uimitoare ■ e- 
lasticitate a spiritului, într-o a- 
gitație caleidoscopică, supralici- 
tîndu-se ca și cum în mica sa per
soană .ar -sălășlui yreo 10 ființe.

— Nu'e, totuși, îrhprăștiere ? .
— Poate. Dar mă absoarbe totul. 

Și-poate nici nu sînt atît de iis- 
persat cum ar părea. Pledez, de 
pildă, pentru protecția Gențiane’or 

- din Garpați, unele; rarisime, vîn- 
dut'e’prin gări,' „Ig .gl'ă'rnadă, pledez 
pentru certificatul de naștere al 
unei Aizoacee, unică. în țară, des
coperită de mine la Sulina, penis 
.poezie și-cultură, pentru acele vg
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această privință nu fac nici un e- 
fort, totul mi se impune, mă obli
gă. Firește, se adună... Și mi se 
pare mereu că rămîn dator.

Aleargă, mereu și mereu, înain
tea sarcinilor.

— Obosit ?
— Alții au lucrat și lucrează mai 

mult. Și apoi, adăugă rîzînd, am 
un vecin inginer. în fiecare 
joacă poker. E mai obosit 
anine, nu credeți ? + , .

La Petroșeni discutam cu 
dr. EMIL POP, 55 de ani, 
catedrei de geologie la Institutul 
de mine, autor a peste 30 de lu
crări științifice privind geologia 
minieră :

— Există o nevoie organică a o- 
■mului de a da, și aceasta este, 
jpoate, replica — peste timp .— a 
“tot ceea ce el a primit. îți poți 

în mod instinctiv, 
exemplu, și aceas- 

mai rnulți dintre

seară 
decit

prof, 
șeful

cu semenul său. 
aceasta, există și 
o capacitate su- 
ajuta 

pildă,
semenii, 

ne-a dă- 
cunoscu- 
omenesc, 
persona

'dărui timpul 
din omenie, de 
ta o facem cei 
noi. Este solidaritatea imediată, di
rectă, a omului 
Dar, în afară de 
o altă formă, de 
perioară, de a-ți 
Shakespeare, de 
ruit timp... El ne-a făcut 
te laturi ale sufletului 
frumuseți ale spiritului, 
jele sale au intrat în experiența 
noastră de viață. De la Homer la 
Eminescu, de la Arhimede la Ein
stein, de la Titus Livius la Vasile 
Pîrvan, timpul tuturor acestor ti
tani, concretizat în opere nepieri
toare, ne stă fără rezervă la dis
poziție, devenind filoanele de aur 
ale propriului nostru timp.

îmi dăruiesc modestele mele 
puteri unor cercetări și scrieri geo
logice cu singura dorință de a 
sluji cît de cît schimbului de inli
ne, de a-i scuti cît de cît dibuirea 
ștafetei.

TUDOR TRANDAFIRESCU — 
42 de ani:

Un timp a fost sportiv de mîna 
a doua, apoi tehnician la vestiar. 
A devenit, apoi, instructor cultu
ral : un fel de consilier-zilier al 
brigăzilor artistice, îndeosebi cele 
ale întreprinderilor cu profil ali
mentar, trecînd permanent tușa 
dintre voluntarism și ciupeală. A 
avut ghinionul unei examinări 
profesionale. A început să che
lească, s-a acrit. După cîte se pare 
se va apuca de literatură. Ne-a în
trebat cu cît se plătește o schiță.

Rădăcini slabe, deplasîndu-se 
din zonă în zonă. E la vîrsta mul
tor membri corespondenți ai Aca
demiei, la vîrsta medicului Cornel 
Petrescu, de pildă, biofizician 
cercetări proprii și pictor aflat la 
a 3-a expoziție personală, vîrsta 
lui Sorin Ciulii, atomist remarca
bil, care, după 
Blanc se pregătește să escaladeze 
Everestul, vîrsta conferențiarului 
univ. Radu Prișcu, proiectant a zeci 
de baraje hidroenergetice.

îl simți agățat de timpul altora 
ca un vîsc în ramurile unui ste-

cu

Pamir și Mont

jar prea ospitalier. Și nu-i mai folji bine e o luptă și cu
pui nici o întrebare. tinși cu alțH pentru că>

Cel cu care discutăm este un SW împrejurări in care
bărbat de peste 50 de ani, medi- cei in jur te încurcă.

V-a furat cineva 
sau ceva tinpul?

— Am avut acest sentiment. Eu 
am lucrat pînă nu de mult ca 
inginer șef la Uzinele Victoria-Că- 
lan. Au fost ani de mare intensi-

-?

VASILE DUMITRIU, șeful sec- 
de medicină internă de la spi

ll nr. 2 , din Brașov :
- Omul nu poate trăi numai 
,tru el. Chiar și atunci cînd n-a 
tat în mod direct pe cineva nu 
poate spune că de munca lui 
ir depins • rezultatele nimănui, 
stă o interferență a existențe- 
fără de care viața ar fi de ne- 

lipuit. Există, însă, și o dăruire 
.yă, dorită, propusă. Eu lucrez 
pital. Misiunea mea e să îngri- 
: oamenii. Dar și ei fac ceva 
tru mine, în meseriile lor, în 
ica lor. Cîiid apare dăruirea ? 
nci cînd îți impui sarcini pes- 
bbligațiile de fiecare zi, cînd 
tu tot. dinadinsul' să realizezi 
i mult decît ți se cere. Am să 
povestesc o împrejurare în care 
aavut și am sentimentul c-am 
ddin timpul meu și altora : De 
nmulți ani eu mă ocup și de 
c;tare. Sute de zile, uneori și 
ni, am trăit între experiențe și 
cțuzii. Am avut și deziluzii, dar 
ndată n-am pierdut speranța în 

’ izdă. în acest an am reușit să 
aj pentru prima dată în țară, o 
n< metodă de depistare a can
can gastric. Acum vin la mine 
ccț din București, de la Iași să 
vâ rezultatele. Sînt bune și as
ta' dă o mare satisfacție. Cu o 
rej vindeci un om, o metodă e 
înșltceva. Eu cred că fiecare om 
po: și trebuie să facă ceva mai 
mupentru ceilalți.

M-am întrebat adesea — măr- 
tuițte maistrul GHEORGHE 
NBIU, în vîrstă de 41 de ani: 
tini meu e numai al meu ? După 
păna mea, el are, într-adevăr, o 
mațvaloare atunci cînd îl con- 
sunji pentru alții. în secție am 
un îat, Gheorghe Peagu, care 
balașul pe loc. Pentru el e o 
biruă cînd reușește să chiuleas
că. vrut să învețe dar s-a lăsat, 
îl ag mai mult restaurantele. 
El fei dă seama de pierdere și 
are bresia că-mi place să mă țin 
de cjil lui. Dar eu mă țin pentru 
că ș că dezvoltarea lui depinde 
Și deine. în tot ce facem, depin
dem iii de alții. Eu însumi mă 
simtator față de multi oameni 
care i-au dat din timpul lor pe 
parciul anilor.

Lafaaia, într-una din vile, dis
cutări cu inginerul metalurg 
BUCț DUMITRU, venit aici din 
Huneara, la odihnă.

în ncediu ai timp să meditezi 
mai rit asupra timpului — su- 
rîde

ată o constatare dintre 
ce mai simple : timpul 
tițe. EI nu poate fi con
sent, să-I pui undeva și 
săe întorci și să mai iei 
decolo un an, doi. Vrînd, 
nețîrtd, îți cere să-l con
sul. Dar cum ? In ce 
mc, cu ce rezultate ? A-l

tate. Aproae tot timpul mi-1 pe
treceam în țină. Bătălia o dădeam 
pentru mqernizare. De cîte ori 
nu trecea d miezul nopții și noi 

mai discutam diferitele soluții teh
nice ! Astea erau clipe febrile, crea
toare. Dar am fost nevoit să iau 
parte și la discuții sterile, ședințe 
formale, plicticoase. După părerea 
mea formalismul este rozătorul cel 
mai periculos al timpului. Ne 
strîngeam să încheiem un proces- 
verbal ca să nu se spună că n-a 
avut loc cutare acțiune. Pentru că 
sînt unii care nu văd rezolvarea 
vreunui lucru decît prin ședințe, 
în cele din urmă scopul dispare 
și rămîne drept realizare ședința 
însăși. Consecințele sociale ale 
ședințomaniei sînt însă mult mai 
grave : acțiunile formale, dar care 
vor să lase impresia unui lucru 
bine organizat, exercită o influență 
negativă asupra conștiinței. Ele 
pot toci, încetul cu încetul inte
resul real pentru viața socială și 
nu numai pentru viața socială, 
deoarece obișnuindu-se cu pier
derea „oficială" a timpului, ca să 
zic așa, omul poate pierde interesul 
și pentru timpul său individual.

— Adevărul este că n-ar trebui 
să simțim timpul, așa cum nu ne 
simțim glandele, atîta vreme cît 
sîntem sănătoși, ne spune PAUL 
NEICIULESCU, tehnician la o în
treprindere de construcții, 34. de 
ani. Eu personal îl simt, mai pu
ternic atunci cînd, dintr-un motiv 
sau altul, zac-aștept. De pildă, niște 
piese pentru asamblat și robinetul 
s-a înfundat . . undeva, naiba știe 
unde, piesele nu vin, iar eu zac, 
pur și simplu lîngă bandă, ca în
tr-o sală de așteptare și nici măcar 
nu știu cînd vine trenul... Simt 
atunci minutele ca pe niște omizi, 
și golul mă face să tremur... Așa- 
zișii „timpi morți" sînt pentru 
mine cei mai vii, îmi sîngerează 
nervii.

îmi pare rău că, spre deosebire 
de curentul electric, consumul de 
timp nu se facturează. în fond 

timpul ni-1 fură 
ne-a spus cu năduf

să cîștigi măcar două

cîte „bonuri de timp" nu mi se 
zmulg degeaba !

Ieri am fost la un magazin de 
pe strada Grivița să-mi cumpăi’ 
galoși. Coadă de o oră și un sin
gur vînzător. Ceilalți, de la alte 
raioane . „înghețate" în dimineața 
aceea, ascultau melodia preferată. 
Iar directorul fuma. Inerția, lipso 
de dorință de a da pînă și lucrului 
celui mai mărunt (dar care împie
dică viața omului !) mișcarea ne
cesară este hoțul care bagă mereu 
mîna în buzunarul timpului meu.

Am pus întrebarea și celor doi 
inventatori de la Direcția regională 
C.F.R. București.

— Nouă 
hîrțogăria 
Băjenaru. Prea multe hîrtii, prea 
multe referate. Lucrezi fără în
trerupere, 
zile, ca apoi să treacă luni pînă 
să obții o aprobare. în vîrtejul 
hîrtiilor un rol are incompetența. 
Un inginer, responsabil la un mo
ment dat cu un proiect al nostru, 
făcea „observații" departe de fon
dul chestiunii, redacta tot felul de 
referate în loc să ia o hotărîre. 
Există un soi de amatorism care 
se amestecă peste tot, dar care 
nu-și poate lua niciodată răspun
derea. Amatorismul acesta care se 
tot înconjoară de hîrtii socotim 
noi că trebuie denunțat.

— DAR DV. AȚI FURAT 
CUIVA TIMPUL ? AȚI ȚI
NUT PE LOC VIAȚA CUI
VA?

Omul din fața noastră, profesor 
din Timișoara, T. L., reuși să se 
detașeze -de trecut, să-l privească 
de departe, ca de pe o colină.

— Cînd m-am căsătorit, în urmă 
cu 8 ani, eram student. Soția termi
na atunci liceul și ar fi vrut să 
meargă la facultate. I-am promis 
că va putea învăța și fiind căsăto
rită, că voi ajuta-o. Nu mi-am 
seama că ceea ce-i spuneam 
un lucru serios, de viață. Cînd 
reproșa că nu mă țineam de 
vînt, tot eu o jigneam. Eram ' 
nic încărcat de nervi. în scurtă 
vreme atmosfera din familie deve
nise de nesuportat. Intram pe ușă 
și vedeam că îi era teamă de mine. 
Toate bucuriile sau necazurile ei 
depindeau de stările mele. Am di
vorțat după 6 ani. 6 ani în care 
ar fi putut să învețe, să-și reali
zeze un vis. Știți cum i-am rămas 
în amintire ? Ca un călău !

i dat
era 

. îmi
cu- 

veș-

Timpul, marea bogăție 
a omului! Poate de aceea 
e și pîndit de atîția duș
mani. Dar cel mai adesea 
risipitorul poți deveni tu 
însuți.

— Ai furat cuiva timpul ? îl 
întrebăm pe ENE LIVIU din Sibiu, 
om de 29 de ani care trăiește pe 
cheltuiala mamei, pensionară. „Și 
mie însumi" — ar fi trebuit să 
răspundă? el. E în clasa a Xl-a la 
fără frecvență, dar, la vîrsta lui, 
cu greu poți să concepi învățătura 
despărțită de muncă. Ce s-a pe
trecut cu anii lui ? La o primă 
justificare nimic nu ți se părea 
neargumentat: a făcut 7 clase ele
mentare, apoi 3 ani la o școală de 
metalurgie, la Hunedoara, după 
care s-a întors ca desenator (!) la 
Sibiu. Pe urmă, s-a transferat la 
o stație de meteorologie unde a 
vrut să facă o școală dar, după un 
an (aici s-a rostogolit stînca) 
neavînd liceul a fost exmatriculat. 
Dezamăgit, s-a angajat din nou ca 
meteorolog de unde, din cauza 
condițiilor vitrege de muncă („tre
buia să meargă pe toate vîrfurile 
de munți"), s-a întors acasă, re- 
nunțînd la serviciu și hotărîndu-se 
să termine liceul.

alt- 
dat 
pat 
noi. 
alt-

— Și după ce ai să-l termini ?
— O să meargă iar la meteorolo

gie — ne spune mama lui. De 
fel, toate explicațiile ni le-a 
mama și nu el, (el stătea pe 
și asculta cum ascultam și 
ca și cum ar fi fost vorba de 
cineva): „are note bune, e excep
țional, de mic a învățat bine, la 
serviciu era printre cei mai săritori, 
a colindat iarna toate vîrfurile de 
munți, dar iată ce s-a întîmplat..." 
încît omul acesta calm și cu o 
privire atît de blîndă îți părea 
înconjurat de tot felul de vinovați.

Afundîndu-ne însă în discuție, 
răscolind gîndurile mai intime, ri- 
dicînd la suprafață stări de fapte 
ținute mereu departe de conștiin
ță, nu numai el ci și mama își re
cunoscură propria vinovăție.

— L-am crescut ca pe un prinț, 
fiindcă a fost unicul meu copil. Dar 
l-am visat altfel de cum arăta !

— N-am fost hotărît într-o me
serie. Mereu am ales alta.

-7 Am fost și eu pe vîrfuri de 
munți. Și aș putea spune că 
munții ăștia erau de o mie de ori 
mai greu de urcat: am șaizeci de 
ani, am crescut într-un orfelinat, 
m-au apucat două războaie, soțul 
mi-a murit pe front... Acum gă
sești serviciu, dar pe timpuri mie 
nu mi se dădea salariul decît la 
două-trei luni și dacă protestam 
mă dădea afară !

Și o concluzie amară :
— Am fost învățătoare dar n-am 

știut să-mi educ propriu-mi copil.
Și o altă concluzie : Pînă acum 

n-am nici o realizare...
— PE BAZA EXPERIEN

ȚEI DE PÎNĂ ACUM CE 
ATITUDINE AVEȚI PENTRU 
VIITOR ?

— La anii adolescenței — încear
că să tragă o concluzie ENE LI- 
VIU — ești tentat să crezi că ai 

în față infinitul. Am fost cheltui
tor cu timpul, nu mi-am pus pro
bleme grave. Iar atunci cînd mi 
le-am pus n-am fost în stare să 
iau hotărîri radicale. Acum e tîrziu 
dar trebuie să fac ceva. Vreau to
tuși să-mi ating scopul : să termin 
liceul și să lucrez ca meteorolog.

— Se spune că viața te îmbogă
țește continuu. E adevărat — re
cunoaște la cei 55 de ani ai săi 
economistul GHEORGHE TURCU 
din Brașov. Ea iți dă experiența pe 
care n-o poți învăța din cărți. To
tuși e nevoie să revii la cultură, 
să-ți reîmprospătezi mereu mintea. 
Eu l-am citit pe Dostoievski ' 
de ani. Dar altceva-i cînd îl 
acum...

Terminînd școala intri în 
cu un sac : scoți, scoți, dar trebuie 
să mai și pui din cînd în cînd în 
el cite ceva.

— Cu douăzeci și cinci de ani 
în urmă eram ucenic — ne spune 
maistrul GHEORGHE NEGOIU. A- 
cum, la 42 de ani am în față 
doctorantura. De facultate m-am 
apucat acum șase ani și am învățat 
și o limbă străină. Am o metodă: 
imi propun, pe fiecare an, o țintă 
concretă. Pînă acum nu mi s-a în
tîmplat să n-o ating ! Ce-am obser
vat : că pînă să te apuci de 
treabă, multe ți se par cu neputin
ță. Imposibilul devine posibil: Pre
cum cugeta Tagore: „Posibilul îl 
întreabă pe Imposibil:

— Unde locuiești ?
— în visurile slăbănogilor.
— Mută-te și-ai să mă cunoști ! 

îl sfătuiește Posibilul".
— Am constatat, de-a lungul 

anilor — mărturisește ANTON 
ZAHARESCU în vîrstă de 50 de 
ani, tehnician din Constanța — că 
omului i se întîmplă, în general, 
ceea ce i se potrivește. Trec o dată 
pe un cîmp și cad într-o groapă. 
S-ar zice „ceas rău" dar nu-i așa. 
Nu oricui i se poate petrece 
dandanaua. De ce mi s-a întîmplat 
tocmai mie ? Pentru că n-am 
răbdare, pentru că eu totdeauna 
o iau pe scurtătură. Firea e a- 
proape soarta omului. La mine se 
întîmplă așa: dacă-mi rănește 
cineva sentimentul demnității mă 
simt bolnav. Nu-mi plec capul. 
Și nu mă pot schimba, deși am 
avut de tras multe ponoase din 
pricina asta. De fapt nici nu vreau 
să mă schimb din punctul ăsta de 
vedere. Dar sînt și apucături care 
ar trebui aruncate și care se țin 
tot timpul ca scaieții de lîna oii. 
De cîte ori nu mi-am spus eu să 
fiu calm, să nu mă mai reped. Ve
deți cum stau lucrurile : eu nu ad- 
miteam jignirea, dar cu firea mea 
impulsivă i-am jignit pe mulți. 
Pînă la urmă m-am mai do
molit. Aici cred că are un rol 
și vîrsta. z

Discutăm ideea cu conf.
univ. PAUL POPESCU- 
NEVEANU:

— Omul repetă, în
tr-adevăr, greșelile,
dar are și capacita
tea de a se schimba 
radical. Acțiu
nea trebuie să

la 20 
reiau

viață

o
pa- 
me-

che- 
naș- 
ma- 

în

Desen de C. PILIUȚĂ

înceapă însă în tinerețe cînd 
se formează și se educă trăsă
turile de caracter. în general tin
dem spre autocontrol, spre auto- 
disciplină, spre câștigarea acelei 
nobleți bazate pe virtuți înde
lung exercitate. Pe acele virtuți
— sinonime ale autodisciplinei — 
care nu sînt decît rațiune deveni
tă energie.

Bătrîni, maturi, tineri... Am po
posit o clipă în dreptul vîrstei lor
— încercînd să desprindem cîte 
ceva din pedagogia timpului — a- 
ceastă neprețuită avuție ce se fruc
tifică prin scădere.

O dată cu întoarcerea 
ultimei file, calendarul a- 
nului 1966 devine cea mai 
proaspătă piesă de arhivă.

Anul 1966 a fost

o pas înainte
in viata

Și astfel am continuat inter
viul :

CE VICTORII AȚI AVUT 
ASUPRA DV. ÎN ANUL CA
RE S-A SCURS ?

ELENA și MARIN RĂDUȚOIU, 
tineri medici, din comuna Bălă- 
nești, raionul Gorj, ne-au . decla
rat-: '■>

— în primul rînd, în acest an 
am înțeles că se poate trăi nu nu
mai la oraș ci și la sat. Socotim 
aceasta ca o victorie asupra unei 
prejudecăți care ne-a chinuit încă 
din facultate : ..O să ne îngropăm 
acolo — ne ziceam. Convingerea 
că satul poate fi teren de studiu, 
de perfecționare ne-a dat-o mun
ca. A fost un an care ne-a solici
tat intens cunoștințele, ne-a pus 
în fața unor situații de viață în 
care ni se cerea să luăm singuri 
hotărîri, să decidem ! Anii viitori 
vom fi, credem, mai puternici.

Două minute, la clubul siderur- 
giștilor, într.-o pauză a sesiunii de 
comunicări tehnico-economice a 
Combinatului siderurgic Hunedoa
ra cu inginerul GHEORGHE MA- 
TEESCU, șeful secției laminoare :

— în acest an ? Ars făcut o des
coperire, 
însumi, 
asta, se 
Cînd am 
mi-am zis : „frate Mateescule. o să 
poți ?“ Dar într-o secție cu sute 
de oameni trebuie să fie și sute de 
idei — mi-am făcut eu socoteala. 
Toate propunerile tinteau spre un

la 
un 
în

ca să spun așa, în mine 
Anul trecut, pe vremea 

discutau cifrele de plan, 
auzit despre ce-i vorba

singui- lucru: trebuia pusă 
punct organizarea. Nimic, nici 
minut să nu treacă nefolosit, 
nici o verigă a muncii. Și secția 
a mers ca un ceasornic. Știți ce-am 
descoperit? Că omul poate mai 
mult decit crede !

COJOCĂRESCU GHEORGHE, 
lăcătuș, uzinele „1 Mai" Ploiești, 
21 de ani.

— Mă respectă mai mult tova
rășii de muncă !

Eu am venit în uzină acum doi 
ani. Absolvisem școala profesiona
lă, dar oamenii îmi spuneau tot 
ucenic. Anul acesta mi s-au încre
dințat lucrări importante ; simt că 
am intrat în rîndul muncitorilor 
de bază.

— 1966 a fost anul absolvirii Fa
cultății de medicină și al căsătoriei 
mele, ne spune CORNELIA M„ 
doctoriță într-un sat din raionul 
Brăila. Și totodată anul unei veri
ficări : Soțul meu e bucureștean, 
ne vedeam sîmbăta și duminica', 
în fiecare săptămînă. Asta timp de 
cîteva luni. Apoi într-o sîmbătă 
am avut o urgență și n-am venit. 
I-am dat telegramă că vin 
săptămînă viitoare. S-a ivit o 
plagă tetanogenă și iar n-am 
putut părăsi - bolnavul. Am 
primit eu o telegramă : 
dacă nu mă duc săptă- 
mîna următoare; nu 
mai am ce căuta la el. 
M-a afectat pro
fund, țin la el, la 
cămin. Dar sîm
băta următoare

/

am fost i 
mată la o •] 

tere. Aveam 
șina Salvării 

fața dispensarului. 
Am urcat... Mergem 

la gară ? M-a întrebat 
șoferul. Mă gîndeam: 

dacă nu mă duc acasă, so
țul s-ar putea să înțelea

gă altceva. Ar fi posibil ? Mă 
aștepta o pacientă ! Da — îmi 

spuneam 
cientele 
reu, pe 
tr-adevăr n-o să te mai așteDte ? 
Nu e posibil! — mi-am zis — și-am 
spus șoferului: Mergem la paci
entă. N-a fost simplu, soțul a în
țeles cu greu de ce am procedat 
așa. Și totuși, dacă-mi cereți o 
victorie asupra mea. aceasta este. 
Și poate și asupra caracterului so
țului meu.

— De multe țî-aduci aminte în 
noaptea Anului Nou — spune, mai 
mult ca pentru el AIROAIE STE- 
LIAN, om la 48—50 de ani. Pentru 
mine însă în anul acesta e impor- 

Simțim, intr-un singur 
mănunchi cele 365 de zile, 
acum încheiate într-un 
cerc distinct al vieții noas
tre. Și nu ne despărțim de 
acest ultim cerc al timpu
lui nostru înainte de a ne 
gîndi măcar fugar la locul 
pe care-1 va fi ocupat în 
viața fiecăruia dintre noi. 
In mod spontan ne punem 
o întrebare pe care am re
petat-o și pe parcursul an
chetei noastre :

tantă o întîmplare ce-a pus capăt 
unei apucături cu care m-am lup
tat mult în viață. Lucram în coo
perație și beam tot ce cîștigam. 
Odată, eram acasă, puțin bolnav, 
mi-am văzut feciorul — elev la 
profesională, de 16 ani, beat mort 
în fața porții. I-am spus 
vorbe, l-am zgîlțîit. S-a uitat 
mine și. mi-a spus duhnind : 
ce ? Tu nu te-mbeți ?

De atunci n-am mai pus 
strop de băutură în gură.

cîteva 
la 
da

un

A-— CE INSUCCESE AȚI 
VUT SI ÎN CE MĂSURA AȚI 
ȘTIUT SĂ LE TRANSFOR
MAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMINTE ? '

Am nimerit econo- 
popular I Am plîns. 
anul ca un an rău, 
dezamăgită. Acum

Răspunde VERDEȘ MARTA, 
funcționară la Direcția organizării 
comerțului, Sfatul popular al ora
șului București: Un insucces des
tul de mare : am terminat I.S.E. 
și doream să fiu repartizată în co
merțul extern, 
mistă la sfatul 
Mi-am socotit 
eram profund 
la sfîrșitul anului vechi, la înce
putul celui nou, pot spune că sînt 
pur și simplu îndrăgostită de 
munca mea. Și iată de ce : după 
un timp mi s-a cerut să studiez 

. cererea de consum a populației. 
. Un studiu care a început să mă 
atragă. Sînt atîtea probleme : 
conomie. sociologie, psihologie ! Mi 
se cere o activitate febrilă. Simt că 

e-

e-

munca mea a de
venit necesară, mă 

pasionează.
BĂNDULESCU A- 

DRIAN, 19 ani, 
lev 
- Anul trecut pără

sisem liceul. îmi intra
se în cap că sînt mare cîn- 
tăreț. îmi făcusem o or

chestră „Fluturele", eu eram 
„Gioni", îmi lăsasem perciuni, 

purtam pantaloni evazați și cu
treieram pe la nunți și botezuri. 
Visam să debutez la televiziune, 
să fac discuri, .cu poza mea. Dar 
n-am fost selecționați și.,, căram 
contrabasul prin tramvaie.

Am avut norocul unui prieten 
mai mare, student în anul V la 
Arhitectură, șef de formație la o 
casă de cultură. Mi-a promis că 
voi fi și eu. primit în formația lui 
dacă îmi reiau școala. Am termi
nat trimestrul I cu note bune și 
sînt fericit atît pentru mine cît și 
pentru ai mei. Poate veți auzi cînd- 
va și de cîntărețul din mine, dar 
nu sub numele de „Gioni".

— Nu știu dacă merită să scrieți 
la ziar. E un fapt mărunt... Anul 

lată-ne intrînd în rada Noului an, la capătul 
investigației noastre printre Vîrste și Timp. 
Deschidem încă o dată Jurnalul de bord". Oa
meni cu vîrste, preocupări, experiențe deose
bite înscriu aceeași demonstrație : taina farme
cului vieții stă în forța cu care îți stăpînești 
timpul, înnobilîndu-l prin caratele idealului și 
ale perseverenței cu care-l înfăptuiești. Rămî- 
nem tineri nu prin păstrarea amintirilor din 
tinerețe, ci prin faptele cu care marcăm fiecare 
an pe tot parcursul vieții.

Ajun de An nou. Ajuns la scadență, anul a 
devenit o zi, ziua se desfoiiază în ore, iar ulti
ma, în ultima ei clipă - sărbătorită de toți - 
se umple de însăși înțelepciunea timpului din 
noi.

Trecem de la un an la altul mai bogați; prin 
ceea ce am făcut, prin ceea ce vom face.

acesta am căzut la bacalaureat, ne 
spune GHEORGHE GHEORGHE. 
șofer la Autobaza Bucureștii Noi. 
25 de ani, absolvent al liceului se
ral. Am învățat cum puteam, după 
notițe, în goană... La bacalaureat 
.n-a mai „mers" și mi-a părut rău. 
Se înțelege. Am început să citesc.
în primul rînd, literatură... Ce bi
lanț îmi pot face eu în noaptea 
Anului Nou din acest punct de 
vedere ? Am citit în aceste cîteva 
luni mai mult decît în patru ani 
și cred că^plăcerea aceasta de a 
citi a devenit- o nevoie lăuntrică. 
Și nu7.se va stinge niciodată.

— V-AȚI UITAT ÎN O- 
GLINDĂ? VEDEȚI PE O- 
BRAZ TRECEREA TIMPU
LUI ? DAR ÎNLĂUNTRUL 
DV. SIMȚIȚI CUM A TRE
CUT TIMPUL ?

VICTOR CÎRȚlNĂ, student în 
anul II, Facultatea de medicină ve
terinară.

— Mi-am surprins adesea matu
rizarea obrazului. Trăsăturile devin 
tot mai bărbătești. Am. simțit însă 
și.. o creșterer interioară. Nu mai 
îmi plac fleacurile,- mu mă mai 
pierd în mărunțișuri. Discern lu
crurile.

GHEORGHE ȘENDREA, 57 de 
ani, jurist-consult la Consiliul re
gional al sindicatelor Dobrogea.

— Sigur că timpul se vede pe 
față. Dar și în tine. Am avut mult 
de lucru în acest an și mă bucur 
că felul în care am gîndit a fost 
just; părerile mi-au fost îmbră
țișate cu căldură ; orientarea mi-a 
fost bună. La vîrsta mea fiecare an 
se umple din Ceilalți.

DUMITRU BUCUR, 38 de ani, 
inginer metalurg, Hunedoara :

Pentru suflet, oglinzile sînt cei
lalți oameni. Am avut mereu im
presia că, purtîndu-mă cu o oare
care asprime, oamenii din colecti
vul meu de muncă nu mă iubeau, 
în urmă cu o lună de zile, mi s-a 
încredințat o altă sarcină și a tre
buit să ne despărțim. Le părea 
rău, și mie îmi părea rău, dar era 
o tristețe care mă bucura : oame
nii țin acum la mine !

ALEXANDRU MITROI, statisti
cian, 48 de ani, Galați.

— De ce să mă mint ? îmi dau 
seama și" fără oglindă că anii trec. 
Ce-mi doresc eu. e ca inima să-mi 
rămînă mereu- tînără, să nu pierd 
cadența timpului meu.

— ANUL 1966 OCUPA UN 
LOC ANUME ÎN VIAȚA DV. 
SAU SE VA ÎNȘIRA LÎNGĂ 
CEILALȚI CA O MĂRGEA 
ÎNTR-UN ȘIRAG ?

ANA și TUDOR BURCĂ, Bd. 
1 Mai 168, Brașov : — Va rămîne 
un an de aniversare: nașterea pri
mului nostru copil.

MAREȘ LIGĂ. tehnician con
strucții, Trustul 2 București. După 
15 ani de la absolvirea Facultății 
de drept mi-am luat examenul de 

stat. N-aveam, de fapt, nevoie, lu
crez în construcții și de aceea nici 
nu mă prezentasem la examen. Dar 
este, oricum, o rotunjire... Și — de 
ce nu? — un nou punct de por
nire. Pofta de studiu vine... stu
diind.

GRIGORE FEROIU. contabil, 
str. Răspîntiilor 12, București. 35 
de ani.

— La vîrsta de 6 ani am căzut 
dintr-un pom și mi-am frînt un 
picior. O operație putea salva totul, 
dar părinții n-aveau atunci bani 
să mă ducă la spital, iar mai tîrziu 
n-am avut eu curaj să mi-o fac. 
După frămîntări de ani și ani, abia 
în anul acesta am reușit să înving 
adevărata infirmitate: teama din 
mine. Mi-am făcut 
perfect sănătos !

SANDU ION, 23 
la Uzina mecanică

— A fost un an
că, învățătură, distracție.

ELENA NIȚULESCU, 18 ani: 
Nu voi uita niciodată acest an. Am 
plecat, fără să mă sfătuiesc cu ni
meni, cu omul care m-a mințit 
că mă iubește. După cîteva luni 
m-a alungat. Părinții m-au repri
mit îngroziți. Nu se așteptau la 
așa ceva de la mine,., E o expe
riență pe care n-am dorit-o, care 
putea fi evitată dacă, în gîndurile 
mele, nu m-aș fi ferit tocmai 
oamenii care-mi erau cei mai 
propiații — părinții I

RUPEA GHEORGHINA, 28 
ani, inginer 
ani am fost 
învățămînt. 
în fabrică... 
izbutit să-mi realizez dorința.

operația și sînt

de ani, lăcătuș 
fină — Sinaia : 
obișnuit: mun-

de
a-

de 
textilist: Timp de 6 

șeful unui serviciu de 
Tînjeam după’munca 
De 5 săptămîni am
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clipele de cumpdnâ, de

înt clipe, generoase cînd omul, copleșit,.simte nevoia 
sădăruiască ,totul, cînd el este un' -elâjțiradiind căl- 

idură,=--bunătate, noblețe. ' :
Sînt clipe cînd esența omenească se revarsă co

pleșitoare și omul simte plenar bucuria de a fj, buțu- 
• ria de a iubi și.de a fi iubit. “Astfel de clipe geheroase 

vor fi întotdeauna amintiri de. preț, simboluri ale căldurii și ge
nerozității umane. : ” ! ;

Vpm trăi,cp,toții în această,șeară o astfel de clipă. Ultima 
zi din an, ultima oră, ultimul minut., Involuntar, .respirația fe-a 
oprit... LA MULȚI ANI!

mul,minut.. Involuntar, respirația ș-a
1 Ai uitat de tine ; pentru o clipă te-ai 

suspendat, “Ochi în ochi cu omul drag trăiești prin el. Lui îi --- ... o...... ,:> -y; f.

dorești toate bucuriile din lume, .pentrți.”et -chemi fericirea. In 
clipa aceea, ești el. •• u . .41

• • •■: . . • • » '--d- } .'

Acest miracol ăl uitării de sine, capacitatea de a dori feri
cirea altora sînt semne ale frumuseții omuiiii, ale puterii sale 
dea se depăși.

! Culegînd mărtyrișirije pe care le veți ciți în pagina de față 
am vrut să anticipăm generoasa clipă de la miezul nopții, ima
ginea ei înainte de a o trăi dumneavoastră înșivă. ;Stînd de vor
bă cu femei și bărbați despre tovarășii lor s$e viață a lipsit de
sigur climatul clipei. Dar scurtele noastre convorbiri sînt, 
poate, mici pregătiri pentru marele eveniment. 1

Urări banale?

< tt pa; ria.ci

CONSTANTIN STROE, directorul 
întreprinderii cinematografice re
gionale Brașov :

„Ii doresc sănătate ; să fie mul
țumită de mine și de copil... Ii urez 
fericire 1"

MARIA MUREȘANU, bibliotecară 
din Apahida

„Să fie sănătos, să fie același 
muncitor bun. Să se înscrie la școa
la de maiștri. Să- fie bun*.

ROSMARIE STOFF, dactilografă 
din Sibițț' -.

„Ih.uțez din toată inima fericire ; 
îi urez 'să fie totdeauna voios, să 
aibă prieteni adevărați, să fie un 
om respectat".

ILIE CONSTANTIN, strungar în 
secția T 42 a Uzinelor „Tractorul" :

„Multă sănătate ; înțelegere în fa
milie ca‘și pînă acum ; bucurii mul
te ; fericire 1"

IOAN GODRI, medic specialist la 
Spitalul nr. 1 'din Brașov :

„Ii urez în primul rlnd realizarea

ab- 
ne;iiire, poate de dezamăgire/

Cele sînt instrumente' care 
se c, iar mecanismele sufletu- 
lufatît de fine ! Sînt la fel de 
baca explozia de' lumină a 
pcîn primăvară, ca prima nin- 
soin an sau ca răsăritul soa- 
ie>ate că tocmai lucrurile cele 
mânuite au întrînsele cea mai 
tutoare putere. Și cuvintele 
sî fel, dacă știi să dai la o 
pirusta subțire ce le învăluie 1 
Șjci se produce miracolul : ele 
stesc, sînt noi, au rezonanțe 
uPentru că hotărîtoare este 
fiâtura de sentimente a cu- 
vii.

cu seamă oamenii strîns le- 
gufletește nu au nevoie de 
rvorbe ; pentru ei sînt de a- 
jiîteva. O privire, o inflexiune 
(iii, un zîmbet sînt, pentru ei, 
jogate în înțelesuri decît cine 
ie tiradă. Nu cuvîntul nud, nu 
jtul „citit" hotărăște măsura în, 
el este „bogat" sau „sărac"; nopțile de veghe de. atunci, cînd el faUul zîmbetyuiui și aj privirii

pe plan profesional. (Eva Godrl 
este învățătoare — n.n.) Ii urez să
nătate și mtiltă fericire I".

...Copiindu-le dintre filele carne
tului, apar, unul cîte unul, chipurile 
celor cti care am stat de' vorbă. 
Dactilografă blondă care va împlini 
săptămîna viitoare 18 ani, măritată 
de trei săptămîni, medicul cu privi
rea blîndă căsătorit acum 16 ani, 
strungarul, bibliotecara, directorul... 
Oameni de toate vîrstele, din toate 
colțurile țării, cu firi deosebite, cu 
gînduri felurite.

E oare banal să urezi sănătate și 
fericire ? îi urează sănătate dar în 
clipa cînd buzele rostesc cuvîntul, 
prin fața ochilor minții se perindă 
1 - '. , duui zimoeiuiui și ai pnvinj
era bolnav, teama și ^speranța cu care îl rostește sînt totul, 

tatea de vibrație interioară al 
1 mesager este el.
racolul cuvintelor ? împrumută 
ul celui care le rostește.

care l-a .privit „atunci" pe medic, 
fruntea palidă, obrazul istovit pe 

- pernă. îi- urează fericire și prin 
fața ochilor minții se perindă cea
surile cînd tovarășa de viață era

George

Radu CHIROVICI

i'Zi’01 ft, . Desen de

■ to i

. 'L ' .i

folosiți
pentru felicitări 
telegrame lux!"
ț

■ Nu credeți c-a fost bolnavă ? 
-Nu; nu cred că pentru asta 
irați multă, sănătate. Sînt con- 
s că vă gîndiți la suferințele pe 
e le-a îndurat și pe care nu le 
.ți repetate ; nu cred că aici e 
rba de bani. 
Șheorghe M. a roșit.
— A, da, desigur, s-a grăbit el 
-mi taie vorba. Desigur... nu știu 

mi-a venit... sigur, banii nu 
uitează...
...Deși despre bani era

★
Constatasem, la unii dintre 

icutorii noștri, că vorbele sînt să- 
ice. Dar numai vorbele. Aici & 

__ _______________ j • . .... ivers : vorbele sînt prea bogateO reclama pe care am vazut-o doi oameni care s-au autoportreti- ,■ „„„„do ou,ind ne odroseosS „.Incere fe- nat In otteva țrane. Clipa gene-, |SI1C1 . _ vorpbe dȘi ta doL 
taS a »licitări pentru ideea de a 

pentig ,felicitări telegrame 
Ingeniofe și spiritual 1 Dar meriți 
oare, felicitări atunci cînd folosești 
frazțr'stereotipă a telegramei adre- 
sîndu-te tovarășului de viață? 
Omiilui de lîngă tine ? Nu cumva, 
din grabă sau din nepăsare, nu 
faci decît să așterni între tine și el 
sutele de kilometri pentru învinge
rea cărora a fost creată telegra
ma ? Nu cumva aceste sute de ki
lometri există ? Să cercetăm.

— Ce îi urați soțului dumnea
voastră cu prilejul noului an ? — 
o întrebăm pe LUCREȚIA M., zețar 
din Cluj.

— La mulți ani, multă fericire 
și... realizarea tuturor dorințelor 1

— Dar aș vrea să vă întreb care 
sînt aceste dorințe ?

Pauză. Nedumerire, apoi: 
— Le știe el, sînt ale lui.

★
MARIAN I,. funcționar din Sibiu, 

adresează soției aceeași urare ca 
. șț Lugrqția ,M. Consecvenți, punem 

aceeași întrebare :
— Și care sînt aceste dorințe ? 
:— Păi... să fie sănătoasă... feri

cită...
— Asta își dorește orice om. Dar 

ce își dorește dînsa ? E soția dum- 
peavoqstră.

— Ei, ca femeile 1 Ce să-și do
rească ? Pantofi, rochii.

(Paranteză. MARGARETA I., în
vățătoare, soția lui Marian I. : „Ii 
doresc multă fericire ; și mai multă 
încredere în oameni; îi urez să-și 
petreacă mai mult timp acasă, cu 
mine și cu fetițele 1" Quod erat 
demonstrandum).

__ ,___ _ Iată două urări, mai bine zis 
în laboratorul cu aparate, ciuda- iată o urare, una singură, acolo 

te să lasă tăcerea. După o vreme ar H trebuit să fie două. Iată

. * 5-

LUCIA și LIVIU BLAGASoții
,.. s-au căsătorit acum 12 ani și de 

atunci'sînt împteună zi de zi. Au 
doi copii, două; fetițe. Ce își urea
ză et pentru 1967 ?

EA : Cercetările noastre au intrat 
într-o fază nouă. Ii urez succes. 
Fie ca 1967 să demonstreze că dru
mul pe care mergem în noua cer
cetare este just; Este cea mai fier
binte dorință a; sa. Restul vine de 
la sine.

EL : Ii urez cg anul viitor să con
firme justețea căii pe care ne-am 

~ angajat în cercetare. Este dorința"* 
ei uriașă. Ce altă bucurie mai 
mare aș putea să-i urez ? Reali
zarea acestei dorințe ar însemna 
fericirea ei.

Sînteți rugați să rețineți identita
tea, completă a urărilor; după cum 
se vedei, deosebirile sînt doar1 de 
formulqge. Și faptul că urarea . se 
adresează tovarășului de viață, 
membru al echipei de cercetare.

■ SățOIaga s-au identificat unul cu
■ altul, și amîndoi cu munca Tbr.

• — A fost greu în cei opt ani pare
au dus la descoperire ? Ați avut 
și clipe de descurajare ?. Ce v-d 
susținut ? . ■

Iura CĂLĂRAȘU

“ pripit cum face cîteodată, să nu se 
mai lase descurajat'ușor.

— Sînt sigur că va., fi fericit as- 
cultîndu-le.

— O, cine poate ști 1 mimează- 
gravitatea interlocutoarea mea.- 
Bărbații sînt ființe atît de compli
cate...

— Noroc cu femeile că sînt mai 
simple 1 Se mai echilibrează Iu- 
uiea... . Y

tPCH r..-® 34SS7v .1.’ • •

— mulțumește pb el mă mulțumește
gul sărbgiorii Y^’.ă rej^ied '.51 P6 m>ne-
barea noqștră-, inginera,,ȘTEFÂNA . — Iar- cu prilejul acestei zile deo-
VARGA din'/Brașov.:- în.-fiecare zi■ M , w , r-T * • X’

șebite, a zilei de Anul Nou, ce îi 
este o sărbătoare; Eu-îh fiecare zi urați ? .-■■■-.... -

Scrieți: să-fie în continuare 
.■ - același om generos, cald, ca-re este 

acum-; să pună - aceeași patimă 
• în- meserie ; să. rămînă .tînăr și en

tuziast, așa cum este. Și îi urez să 
. nu obosească. Și. îi, urez să fie mai 

puțin repezit, " sa "nu mai judece

îi doresc ceva.
— Aveți dreptate' : fiecare zi este' 

o sărbătoare.
— In fiecare zi îi urez în gînd 

să' albăjD .ni bțină,.el - 
însuși să fie mulțumit. Ceea ce SI

' •.. .7 •' '■ ■* ■■ ■ !• —,f f ■■ ■? ■. '•■

într-unul din laboratoarele Insti- , 
tuiului de' fizică atomică din.. Cluj 

••stăm.de vorbă cu. doț,dintre mem- 
.brii colectivului care a comunicat, 
pentru prima oară în lume, deșco- . 
perirea unor legi -care guvernează 
repartizarea deuteriului în zăcă
mintele de hidrocarburi. Desigur 
că nouă, profanilor, numele nu . ne 
spune nimic, dar . asta nu face . ca 
descoperirea să fie mai puțin im
portantă din punct de vedere știin
țific sau economic.

j

aprins brusc, luminînd cîteodata șl Le facem j noi o urare de AnuI 
lucruri pe care unul sau altul a^du. Din toată inima : 
fi preferat sa le lase in umbra. , Sntîj sânâtate/ fericire, viață

★ lungă și împlinirea tuturor dorin-
Discutam cu inginerul GHEOR-țelor. Le urăm apoi să se aplece 

GHE M. din Brașov : cu grijă asupra tovarășului lor de
— îi urez sănătate multă flindcoviață, să-i cunoască dorințele, as- 

anul ăsta mi-a dat multă bătaie depirațiile, cel puțin tot atît de bine 
cap cu boala ei. Am cheltuit ccît le cunosc pe ale lor. Un an 

și înrodnic, .bogat în meditații 
concluzii'. ’ >:

Astăzi la ora 23.59 diinute și 59 de secunde ne 
reține, involuntar, res$ia. Pentru o clipă. Și ne

vom 
vom 

gîndi la cei dragi. Nouî este legat de ei la fel cum sînt 
legate una de alta secule. Apoi va exploda secunda de 
cristal și un alt an va ge peste chipurile și peste sufle
tele noastre. Și vor îhc urările. Le vom ura totul și ne 
vor ura totul. Deosebitor fi urările și totuși la fel. Pen
tru că în urările rioastfără voie, vom fi cuprinși și noi, 
iar în urările lor, fărăe, vor fi cuprinși și ei.

Cînd doi oameni șplegat destinele, o parte, o bună 
pare din ele s-a topit '-unul. Sub acest semn al iubirii 
și răspunderii comune stat multe, multe dintre răspun
surile la ancheta nojă.

De-a lungul unui antreg, soții merg alături printre 
micile și marile bucuși necazuri cotidiene. Și poate că 
doar rareori mediteazi conținutul grav, esențial al dru- 

■ mului pe care îl stră. Dar vine o clipă, secunda da 
cristal, cînd toată iuta și toată grija se concentrează 
într-o urare. O urare îtru alte 365 de zile, făcută acum, 
în lumina puternică rimei nopți a anului. Sub semnul 
ei, privești în ochii ului drag și, uitîndu-te pe tine, îi 
urezi un an încărcat toate bucuriile pămîntului. Se
cunda de cristal te sfrîrige în ea.

FIE CA SECUNDDE CRISTAL SĂ DĂINUIE TOT 
ANUL!

o voce de bărbat oaldă, catifela- țf=-
tă, dă răspunsul. 

:— L’amor 
1’altre stelle.

L’i
ÎD SUlsE

che move il sole e 
...... -Iubirea care țnișcă
soarele șl celelalte stele... Și 
după marele vers al lui.Dante se 
face "din nou tăicere.!

★ !
La uzinele „Tractorul" ..stăm dp 

vorbă .cu DORINA ȘRANQEÂ. Are 
35 de ani, e presatoare, e căsăto
rită de 14 ani și gre doi băieți. 
Auzind întrebarea, i în ochi .i se 
aprinde o lumină 'caldă, -lumtna 
bineștiută' care înseamnă, dragos
tea, bunătatea, mulțumire. Dppă o

' "‘vreme :
— Nimic deosebit, față de ce 

.. .l-am urat în fiecare an. Să fie me
reu cel rpal bun soț .șl cel mal bun 
tată dip lume..’Este omul care m-a 

. , făcut fericită.
Dorina Grancea este emoționată. 

E destul de greu să!vorbești cu un 
u străin despre lucrurile tale .cele, , 
,. mai intime. : ; ... [

— Și această urare nu'v-o adre- r 
sați, de fapt, ^dumneavoastră în- 
șivă? • ; • ■-

— ...Sigur, ...!ntr-un fel mi-o adre- fflî 
sez și mie, nh sîntem uri singur 4

v cm? ~ {. : ||
Femela . privește gînditqare, J a; ' ffl 

.dîncita 'în sine) Și deodată, în hala 
"uriașa" răsună’- o frază pe care o w 
"notei...în carnet subliniihd-o 'cu

, ' doud' iifiii': ! ! " ■' " jjjj'

, .’ pîine pe care sau o mănînci în doț 
sau n;o njănîrici deloc. ,

- ț * ' *’ ■’

■ . j ■

Agelașj, luerju îl spusese, altfel, 
profesorul NICOLAE POP dp la 
Școala generală din Chinteni,

, : — Nu există bucurie hărăzită u-, 
...nui singup om/Și nu; ești capabil.să

■ primești, o bucurie dacă nu .ai ,și 
capapitqtea dfe a o oferi altuia. .

Stau de vorbă cu scriitorul VA-. 
SILE REBREANU.

— Ii doresc Ariadnei împlinirea 
celei mai fierbinți dorințe a ei care 
este, în clipa. de față, și cea mai 

'fierbinte'dorință a mea o-, fetiță. .
— ‘O întrebare, Vasile Rebreanu. ■•

Ce crezi despjre dragoste?.............
Răspunsul cel mai concis l-am-, 

aflat în tren, citind volumul lui „De 
chemat bărbatul pe stele".. Acolo 
„el" îi spune „ei" : „Ceea ce știu 
cu adevărat este faptul că tu ești 
un alt eu al meu. Ești partea cea 
mai frumoasă a ființei mele".

r. DENSITATEA ANILUI 166
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scăderea sporului natural al pl- 
dințre .partid și popor au prilejuit, lăției, creșterea exagerată nu

mărului divorțurilor — ate 
măsuri reflectă, înalta ră.n- 
dere a partidului față de o- 
rul poporului, grija sa pentruiă- 
rjrea 'familiei, căreia îi reviiun 
rol de mare însemnătate înez- 
voltarea societății; a națiuniba- 
stre socialiste, pentru creștei și 
educarea tinerelor generații 

O puternică rezonanță înasa 
oamenilor muncii au avut nara
rea pensiilor și adoptarea ndegi 
a pensiilor, parte integrantă an
samblului de măsuri cuprir în 
planul cincinal în vederea riării 
standardului de viață al popilui. 
Adoptarea acestei măsuri aeve- 
nit posibilă datorită succese! ob
ținute în îndeplinirea planulspo- 
ririi potențialului economic țării. 

Atenția partidului s-a înîptat 
și spre tinerele vlăstare ale triei. 
în cursul acestui an a at loc 
conferința de constituire aonsi- 
liului Național al Organizaț Pio
nierilor, în scopul îmbutățirii 
muncii de formare a noilcgene- 
rații, prin Creșterea aportul edu
cativ al cadrelor didactice

Mai trebuie, în sfîrșit, sinalate 
unele acțiuni și evenimen'cu ca
racter istoric și cultural, a ror în
semnătate ; în dinamizare virtu
ților poporului nostru, îrialvani- 
zarea însușirilor sale crepare pe 
linia unei vechi și boga tradiții 
umaniste, nu poate scăpaimănui. 
Sărbătorirea centenarul! Acade
miei în acest an a reprentat un 
moment important în via noastră 
științifică și culturală, rilejuind 

în revistă abogatelor 
tradiții progresiste ale jinței ro
mânești, precum, și cotretizarea

dintre partid și popor au prilejuit
□ -vizitele în. diferite regiuni ale țării 

T
_.,:.ale conducătorilor de partid și de 
.•..stat, care au discutat cu activul de 

partid, cu comuniștii, cu muncito- 
. .rii și ■ cadrele tehnice din între- 

• prinderi,, cu țăranii cooperatori, cu 
intelectualii, ou oamenii muncii 
români, maghiari, germani și. de 
alte naționalități despre rezultatele 
ftb'țihute' în îndeplinirea cincinalu- 

' lui, despre măsurile ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor tra- 

,/Jsște de Congres.
în toate acestea și-a găsit-o vie 

expresie procesul continuu și mul
tilateral de dezvoltare a democra
ției' socialiste, care asigură parti
ciparea activă, nemijlocită a tutu- 

î ror celor ce muncesc la rezolva- 
' rea problemelor politice, econo

mice și social-culturale ale țării, 
în permanenta consultare a mase
lor, ale căror năzuințe și interese 
vitale’ le exprimă cu fidelitate, în 
legătura vie cu poporul rezidă de 

'fapt justețea, forța și eficiența po
liticii partidului, adeziunea unani-

■ fair-o căsniciei bucuria e . o lini ‘mă la această' politică a întregului

nea, atît pentru cadrele didactice, 
cit și pentru, studențimea română, 
faptul că, pentru prima dată în is
toria invățămîntului nostru. supe
rior, la deschiderea cursurilor uni
versitare din acest an — moment 
sărbătoresc în viața profesorilor și 
studenților — au luat parte repre
zentanții conducerii superioare de 
partid și de stat.

Pe plan extern, în domeniul re
lațiilor noastre internaționale, ac
tivitatea României în curșul anu
lui 1966 a fost fructuoasă și plină 
de semnificație.

România s-a manifestat consec
vent că militantă activă penti'u 
întărirea prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste, pentru dez
voltarea colaborării cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor so
cială, în interesul cauzei păcii și 
securității internaționale, ca ‘ pro
motoare fermă .în relațiile ' inter
naționale a principiilor de, suvera
nitate și independență națională,' de 
egalitate în drepturi și neamestec 
în treburile interne ale statelor, 
principii care capătă o recunoaș
tere și prețuire’ tot mai largă în 
întreaga lume.

Lărgirea relațiilor noastre exter
ne atît pe linie economică, cit și pe 
linie culturală, științifică și artis
tică, a contribuit la afirmarea tot 
mai largă a valorilor noastre ma
teriale și spirituale dincolo de ho
tarele țării.

Succesele obținute în făurirea 
noii orînduiri, activitatea desfășu
rată pe tărîm internațional au fă
cut să crească prestigiul și autori
tatea României socialiste, cunos
cută și apreciată; pe toate meridia
nele globului, ca un factor activ în 
marele front al luptei pentru pace 
și progres social, pentru realizarea 

obiectivelor, sarcinilor c cinste ce aspirațiilor înaintate ale omenirii 
revin oamenilor de știi? din tara 
noastră în etapa. actual cînd în
făptuirea programului r propășire 
economică a patriei le clamă im-

I
M popor, care vede în ea propria sa 

politică, programul înfloririi pa
triei, al făuririi viitorului său lu
minos.

- ' O contribuție la creșterea rolu- 
lui maselor largi ale celor ce. mun- 

S 'cesc în viața societății noastre au
adus congresele ținute în ultimul 

im ân — al sindicatelor, al țăranilor 
I cooperatori, al Uniunii Tineretului 
j ■■ Comunist, Conferința Națională a

Femeilor. Saluturile adresate aces
tor congrese, în numele C.C. al trecerea 

■0 partidului, de tovarășul Nicolae 
[ Ceaușescu au exprimat sarcinile

ce revin organizațiilor respective, 
; în etapa actuală, dîndu-le o pers- 
• pectivă clară în activitatea gene- 
L rală a poporului, indicînd căile 

pentru o tot mai intensă și mai
. fructuoasă,, participare a. sindicate- perios un aport crescfl în toate 

„lor, uniunilor- cooperatiste, organi- domeniile de activitaf științifică, 
I zațiilor U.T.C., maselor de teniei ‘ atît sub aspectul cercărilor fun

ia înfăptuirea politicii partidului;f- clamdntale, cît și aceil cercetări- 
1] Filele calendarului anului cară a r lor aplicative, științe constituind 

trecut au înscris un șir de impor-. tot mai mult o forțămaterială a 
tante măsuri cu caracter social. Ele-. producției^ . ____ .
terminate de stările negative ce Memorabil va rămie de aseme- siste mondiale.

IU

contemporane. . U
Anul .1966 prezintă, pe total, un 1 

bogat mănunchi de realizări re- ji 
marcabile'ale poporului român. în- ! i 
tregul popor simte intens că nă- 4 
zuințele sale de mâi bine se află m Ș 
mîini de nădejde. Realizările pe . 
care le-am obținut sub conducerea 
partidului comunist au deschis ță
rii acces și mai larg la știma și ? 
prețuirea opiniei publice. progre- rt i r' 4- o r, v-, <11 r» 1 z-x ‘/z

%25c8%2599i.de
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Zaharic ANCU D
J~ Acum cîteva săptămîni s-au împlinit 18

ani de la apariția, în volum, a romanului 
meu „Desculț". Fragmente din acest ro
man începuseră să fie tipărite în „Con
temporanul" din primăvara anului, 1947.

...  Nici cînd am scris romanul și nici în lu
nile care au urmat după apariție nu mi-am 
dat seama că am scris o carte care va în
semna o cotitură Importantă în cariera mea lite
rară și, poate, un moment interesant în dezvoltarea 
prozei românești în perioada de după eliberare — pe
rioadă de șovăiri, de căutări, de izbutiri sau de neizbu- 
tiri care, după părerea mea, încă nu s-a încheiat. Impre
sia că s-ar putea ca „Desculț" să fie o carte trainică 
am avut-o mai tîrziu, mult mai tîrziu, după ce romanul 
fusese retipărit de patru sau de cinci ori și se tra
dusese în numeroase graiuri'streine. Luați aminte că 
am spus impresia și nu convingerea. Impresii cu pri
vire la oameni, la lucruri și chiar la opera mea lite
rară pot să am mai ușor. La convingeri ajung greu, iar 
uneori greu de tot. în cazul lui „Desculț" am rămas și 
acum tot la impresii. Cred că, în general, scriitorul 
care e convins de nemurirea operei sale literare suferă 
— și nuțțpuțin — de îngîmfare. Ferește-mă, Doamne 1 
în.'.Șpi aproape cincizeci de ani de cînd cunosc lumea 
literelor am. întîlnit destui literați care s-au străduit 
pînă la chinuire să mă facă să cred în geniul lor. 
Mulți dintre ei au trecut în lumea drepților, iar scrierile 
lor au căzut, pe bună dreptate, în uitarea cea mai de
plină. In schimb, pot depune mărturie că niciodată 
nu l-am auzit pe Matei Caragiale exprimîndu-și într-un 
Iei său altul speranța că „Remember" și mai ales 
„Craii,,.de Curtea Veche' îi vor supraviețui. Am-fost unul 
din primii lectori ai acestei cărți excepționale. Ridicam 
manuscrisul: de la autor, careun vremea aceea locuia 
un apartament destul de modest în strada Robert de 
Flers, iar în drum spre tipografia din strada Latină — 
unde se imprima revista în care apăreau capitol după 
capitol „Craii", mă opream și citeam textul atît de plin 
de vrajă. Matei Caragiale, despre care încă din timpul 
viății-lui circulau tot,..felul de povestiri ciudate, a fost 
unul dintre cei. mai modești și mai plini de îndoieli 
scriitori din cîți ăm cunoscut —,șî am cunoscut mulți. 
Dar Gib. I. Mihăescu ? De cîte ori îi spuneam : „Nene 
Gib, ai scris o carte grozavă", rîdea. Uneori, după 
scurtul rîs de-bucurie adăuga:'’„Poate". Niciodată nu 
spunea mai mult. Era greu — în anii dintre cele două 
războaie — să convingi lumea că Matei Caragiale si 
Gib. I. Mihăescu erau aleși între aleșii scrisului româ
nesc. Au muiit la scurtă vr.eme unul după altul și 
mulți ani, atît peste mormintele, cit și peste cărțile lor, 
a stăpînit mohorîta uitare.

Abia acum doi ani i s-a făcut dreptate lui Matei 
Caragiale — și anume atunci cîpd i s-a tipărit întreaga 
operă în „Biblioteca pentru toți* în uluitorul tiraj de 
100 mii de exemplare. Gib. I. Mihăescu este încă un ne
cunoscut pentru cititorul de astăzi. Nuvelele lui — 
extraordinarele lui nuvele — sînt însă în curs de ti- 
părire și vor ajunge, curînd în librării. Unde sînt gălă
gioșii dintre cele două războaie ? Ce s-a făcut cu 
toți scriitorașii aceia care Umpleau cafenelele de zgo
mot cu intrigile lor și se credeau mai presus de toți 
înaintașii și de toți contemporanii ? Despre Matei Ca
ragiale și despre Gib. I. Mihăescu — ca și despre alții 
de altfel — voi scrie, de voi mai avea zile, multe 
și, sper, călduroase pagini. I-am iubit pe cînd eram 
tînăr și mă onorau cu prietenia lor. Ii mai iubesc și 
acum cînd umbrele lor se întorc printre noi să ia 
cunoștință de succesele postume.

La Budapesta și la Berlin, la Varșovia și la Roma 
se pregătesc acum traduceri migăloase din „Craii de 
Curtea Veche". Sînt sigur că în anii următori „Craii" 
vor trece hotarul și altor graiuri. Dacă ar mai trăi, 
ce-ar spune Matei Caragiale de acest succes altădată 
nici măcar visat ? Dar care dintre scriitorii noștri din
tre cele două războaie se gîndeau că va veni o zi 
în care cărțile românești vor umbla prin întreaga lume 
ca la ele acasă ?

Cînd mă năpădesc amintirile mă gîndesc și la ma-

0 rele poet și marele sfios care a fost George 
Bacovia. Intîia lui. carte „Plumb" mi-a-că
zut în mîini prin 1918. Ăm aflat că fusese 
editată în cîteva sute de exemplare. Mai 
tîrziu mi l-a arătat cine.va -pe o stradăȚiSin 
București. TC~

— Uite-1 pe Bacovia 1.... '
Omul părea speriat și mergea'‘ cu' grijă pe lîngă 

ziduri. S-a mirat că-1 salut și'mi-a răspuns nu-numai 
cu ridicarea pălăriei ci și cu un surîs trist, venit parcă 
pe buzele lui de pe alt tărîm. Care , cititor nu are 
astăzi volumul „Plumb" — editat în 60 de mii'de 
exemplare în „Biblioteca pentru -toți" ?.............. ..........

Și-iarăși întreb :.............. .•
— Unde sînt gălăgioșii cafenelelor de altădată, poe

ții care se băteau pentru pagina îritîiă Și pentru o literă 
cît mai grasă ? I-a acoperit pentru, totdeauna uitarea 
în timp ce figura marelui sfios se profilează tot mai 
clară pe orizontul literaturii noastre. Cine are urechi 
de auzit — urechi tinere sau mai puțin tinere — să

„Desculț* a apărut acum 18 ani. In seceta literară 
a primilor ani de după eliberare, cartea aceasta a 
surprins pe mulți, iar publicul. larg a înconjurat-o de 
îndată cu multă dragoste. Succesul. în lac'să mă în
demne să scriu neîntîrziat o altă carte, Cum ar fi fost 
firesc, m-a paralizat. Nu. Cuvîntul „paralizat" nu este 
cel care ar exprima exact situația. Impresia care m-a 
stăpînit aproape doi ani după scrierea și publicarea lui 
„Desculț" a fost una de secare. Mi se părea că sînt ca 
o fîntînă sleită căreia i-au secat toate izvoarele. După 
doi ani panica în care căzusem s-a risipit. Izvoare 
proaspete s-au ivit și fîntîna mea — ca să spun ast
fel — s-a umplut iarăși, pînă aproape debuduroi, cu 
apă. proaspătă. De atunci și pînă acum,-cu toate că am 
mai scris cîteva cărți, senzația aceea de secare' de 
care am pomenit mai sus n-am mai avut-o. 
Dimpotrivă. In chiar momentul în care isprăvesc o carte 
simt arzătoarea dorință să încep alta. Am fost întrebai 
deseori, cînd, muncind mult la o carte, n-am dat editurii 
manuscrisul la un anumit timp convenit, dacă nu cumva 
duc lipsă de material. Nu. Nu duc niciodată lipsă 
de material. Material am din belșug. Aș putea, folo 
sindu-1, să scriu fără să-1 epuizez, mai mult de o sută 
de cărți. Știind că anii cei multi ai vieții mele sînt în 
urmă și nu înainte, este lesne de înțeles că nu voi mai 
scrie decît puține din multele cărți proiectate și și mai 
puține din și mai multele visate numai.

întrebarea dacă Darie, eroul principal al romanului 
„Desculț", este sau nu identic cu mine mi s-a pus, în 
decursul celor 18 ani de Ia apariția cărții, de nenumă 
rate ori. Unor cititori care mi-au pps această întrebare 
le-am răspuns pe scurt, altora ceva mai pe larg, după 
cum mi-au îngăduit împrejurările. Aici am să încerc să 
fiu cît mai scurt, dar și cît mai limpede posibil.

Am început să aștern pe hîrtie rom anul JDesCUlț" 
în primăvara anului 1947 (mai tîrziu voi relata în ce 
împrejurări) și l-am încheiat în penultima lună a lui 
1948. Cartea n-a ieșit, cum s-ar putea crede, dintr-o 
dată. Toată vara și toată toamna lui 1948 am făcui 
corecturi, tăieturi, adăugiri. Apoi, la fiecare ediție am 
mai tăiat ceva și am mai adăugat ceva. Nici acum 
n-o socot definitivă.

După cum se știe, m-am născut în 1902, în co
muna Salcia (denumită în roman Omida), comună așe
zată din veche vechime pe lunga, săraca și îngusta 
vale a Călmățuiului, în fostul județ Teleorman. Acolo 
am deschis ochii în lume. Cum arăta casa în care 
m-am născut ? întocmai așa cum am descris-o în 
„Desculț" șl în „Dulăii" Casa a rămas așa cum o des- 
crisesem eu, pînă acum 30 de ani, cînd unul din cum
nat» mei care o locuia a dărîmat-o pentru a construi 
pe același loc alta ceva mai făloasă și mai conforta
bilă Am fost la părinți unsprezece frați si surori 
Fratele meu Alexe a trăit numai șapte zile Sora mea 
Rada șapte sau opt ani. Alexe a murit de fălcariță 
tar soră-mea Rada a pierit de glonț- Un vecin umblînd

neatent cu o armă diătoare a împuș- 
cat-o în cap. Am rărîn casă nouă co- 
Pii — patru băieți țjci fete. Doi, frați 
și trei surori sînt mavîrstă decît mine, 
un frate și două sumai mici. Toți a- 
cești nouă sînt eroi ftrților mele — și

în pximui nnd ai „Desculțului". A, în casa părin
tească, și pe ulițele satului Sa am învățat să 
vorbesc, să merg și să muncesc, acolo am făcut 
cunoștință cu lucrurile de pe ,înt și din cer, 
au ființele apelor, ale cimpiilor ale pădurilor. 
Acolo am aflat ce este omvMă întorc iarăși 
la material. Cum să duc lipsi Viața mea — 
ca, altfsl a altora i fost plină de
mtîmplări grozave. Ia gîndiți-vă 1 Neuitatul an 1907 
aveam cinci ani. Am urmărit răstșle țărănești cu 
ochii copilului care eram atunci. Fiii și scrum: Co
nace aprinse și fum. Sînge și moa Cadavre lăsate 
la margini de drum. Jandarmi și tați. Boieri cruzi 
și slugi boierești sălbatice. Bătăi șhingiuiri. Toate 
— chiar și culoarea norilor, toate, s-au imprimat 
pentru totdeauna pe retină și minte. Atunci 
și acolo am înțeles că prin iere fac parte 
din rîndul celor condamnați la me și frig, că 
fac parte din rîndurile acelora pe;e slugile boie
rului sau ale statului îi pot baie, jot batjocori și 
schingiui, ba chiar și împușca. Făîndoială că la 
vîrsta aceea cu totul fragedă nu mu propus să țin 
minte tot ceea ce vedeam și tot »a ce auzeam, 
dar ăm ținut minte. Totul. Absolut ;1. Am înmaga
zinat astfel, fără să știu, un teribil ierial, care mai 
tîrziu a devenit o parte din materia meu de viață, 
din materialul cu care aveam să facșratură. Dar să 
mergem ceva mai departe. In anul lîaveam unspre- 
z®c® ani. Cu doi ani în urmă învățasisă citesc. Săp- 
tămîni întregi am privit cățărat pe ut cum trec prin 
satul nostru către Bulgaria zeci de de ostași la 
război. Către sfîrșitul verii aceluiași 1913 mi-a fost 
dat să văd cum se întorc de dincolce Dunăre regi
mentele atinse de holeră. Comuna mei întreaga vale 
a Călmățuiului au adus jertfe grele dei învălmășeli 
sîngeroase. Moarte. Moarte și numai arte. Suferință. 
Suferință și numai suferință. Și nici ojcurie. Vorbeai 
seara, peste gard, cu un om. Și dimițța aflai că se 
zbate în ghearele holerei. Și toate acea și altele a- 
semenea, ori și mai cumplite mi s-aihtipărit pentru 
totdeauna în minte.

In vara anului 1915 am terminat șcla primară și 
— simplu, fără nici un fel de ezitai— m-atn toc
mit slugă. Nici eu și nici alții n-au lut seamă că 
între 1911 și 1915 citisem cîteva sute dcărți și știam 
cam cit știau elevii buni din ultimele dovtrei clase de 
liceu. In toamna lui 1916 am trăit febimobilizării și 
invazia nemțească. Păduchi. Rîie. Foțete. Silă. In 
vara lui 1917 am ajuns argat pe o mie boerească 
din lunca Dunării. (Stăpînul, devenit p; 1930 literat, 
pînă în 1945 a tipărit trei sau patru că și pe toate 
mi le-a trimis cu calde dedicații. Nicioaă n-am vor
bit cu el despre vremurile cînd i-am fț slugă). In 
armanul de la Lisa al acestui moșier aiviețuit prin
tre prizonieri de război, soldați și țiga. Mi-a mers 
bine? Bine. Pentru că am supraviețuit șiăiesc și azi. 
In tinerețe, cînd speram și eu să-mi fc un rost în 
lume și un nume în literatura română, s-i ivit crizele 
economice și fasciștii. In viața politică țării a în
ceput o nesfîrșită serie de tulburări — Lite sînge- 
roase și a început mai ales ascensiunecfascismului, 
iar apoi preluarea puterii politice în stat român de 
către fasciști. Epoca 1940—1944 a fost ia din cele 
mai negre din istoria noastră. Am multe c scris des
pre această epocă, nespus de multe. Poie într-o zi 
le voi scrie. Poate. Stărui asupra acestui pate, pentru 
că dacă, eventual, știi cam ce-ai mai ave de scris, 
niciodată n-ai cum să știi cîți ani, cîte luni 
iar uneori cîte zile mai al în față... Cred că 
tot ce am văzut și am trăit ajunge c prisosin
ță pentru o viață de om mai ales că trăiri această

viață și nu alta, am acumulat un material 
de viață practic inepuizabil.

Nu o dată mi s-a pus interesanta între
bare : „Cum vă documentați atunci cînd vă 
pregătiți să scrieți o carte ?* M-am docu
mentat și mă documentez trăind intens și

fiind în permanență extrem de atent la ceea 
ce văd și la ceea ce aud. Cu voia sau fără voia mea 
totul se imprimă, ca pe o peliculă vizuală și sonoră, 
în memoria mea. Uneori mi se întîmplă ca atunci cînd 
mă așez la masa de lucru să scriu o carte nouă, să 
am întreaga carte în cap, capitol cu capitol, ba chiar 
frază cu frază. Așa mi s-a Întîmplat cu romanul „Jo
cul cu moartea" pe care l-am scris în' numai șase zile 
și pe care l-am dat la tipar la șase ani după ce-1 scri
sesem, —

Cînd am început să scriu? Am debutat în'literatură 
cu versuri și proză la 19 ani. Mă consideram pe atunci 
un om ca oricare altul, cu toate că-mi apărea numele 
prin gazete și unii mă discutau. N-am purtat niciodată 
lavalieră. Niciodată nu mi-am lăsat mustăți sau bar
bă și cu atît mai mult nu mi-a plăcut să fiu lățos și 
slinos. De boemă am avut și continui să am oroare. 
Mă consider și acum tot. un om ca oricare altul. Fap
tul că scriu cărți și că unele din ele mai circulă și 
dincolo de hotare nu-mi dă dreptul să mă cred — 
ceea ce nu sînt — adică o făptură excepțională. In 
lume sînt mii și mii de scriitori. Sînt și eu unul dintre 
ei. Atît. Atît și nimic mai mult. Mi-au plăcut totdeauna 
scriitorii care au căutat să atragă atenția oamenilor 
prin valoarea scrierilor lor și nicidecum prin ifose, 
țîfne și înfumurări.

încă de la începuturile mele literare — începuturi Ia 
care am ajuns cu povara atîtor amintiri .și cu sufletul 
atît de mohorît — m-am gîndit că într-o zi va trebui 

■ să scriu o carte despre țăranii de pe lunga, îngusta și 
săraca vale a Călmățuiului, carte în. care să-i arăt pe 
țărani așa cum i-am văzut și cum i-am cunoscut. Zu- 
grăvindu-i pe acești țărani, plănuiam, firește, să mă 
zugrăvesc și pe mine. Plănuiam, de asemenea, să-i 
zugrăvesc cu culorile adevărului. în primul rînd pe cei 
din imediata mea apropiere.

După ce am învățat să citesc, m-am aruncat cu sete 
asupra cărților. Am avut noroc. In sala școlii din Sal
cia se afla un dulap plin cu cărți., vechi și noi. 
L-am rugat pe învățător să-mi împrumute cîteva. Omul 
s-a uitat la mine mirat și mi-a încredințat cheia. „Ia 
ce-ți place, numai să le aduci îndărăt după ce le ci- 
tești”. Le-am citit pe toate și la rînd. Am citit în acei 
ani și cîteva cărți cu țărani sau despre țărani. Nu 
m-au mulțumit nici cele scrise de autori celebri. De 
cîte ori citeam o asemenea carte, căpătăm impresia 
că autorii nu pătrunseseră pînă la adîncimea cuveni
tă. Ardeam de dorința să săvîrșesc eu ceea ce lor 
după părerea mea — nu le reușise. O singură între
bare mă îngrijora, și pînă la urmă m-a împiedicat să 
încep romanul : Voi reuși oare ? Trăind atîția ani la 
oraș, n-am uitat oare firea țăranilor, nu le-am uitat 
cumva limba? (Mărturisind toate acestea nu aș dori 
deloc ca cititorul să creadă că eu îmi închipui că 
scriind „Desculț" i-am întrecut pe cei care fie înain
tea mea, fie după mine, au scris cărți cu țărani).

Mulți ani, poate prea mulți, îngrijorarea aceasta m-a 
ținut departe de această temă. Pînă în primăvara lui 
1947. Pe atunci, noi, scriitorii comuniști, nu știam să 
facem mofturi și ajutam munca activiștilor de partid 
oriunde era nevoie. într-o duminecă am plecat prin ju
dețul Ilfov cu un activist de partid să ajutăm la pro
paganda pentru însămînțări. Era o zi cu vînt, cu nori 
vineți și cu frig. Am călătorit aproape toată ziua cu 
tovarășul Niculescu și am stat de vorbă prin sate cu 
nenumărați oameni. Unii ne-au ascultat, alții s-au pre
făcut că ne ascultă... Dar, asta e o altă poveste. Către 
seară ne-am reîntors la București. Nu m-am dus acasă, 
deși eram flămînd și înghețat tun, ci la Teatrul Națio
nal. Am intrat în biroul meu și am răsfoit ziarele cău- 
tînd un subiect pentru un articol promis Contempora
nului. Nu am găsit subiectul care să mă inspire, dar

făgăduiala trebuia ținută. Trebuia să 
scriu ceva, să dovedesc că am avut bună
voință dar că, din cauza oboselii, n-am 
izbutit să scriu ceva publicabil. M-am apu
cat deci să scriu ...Niște amintiri... Am 
scris cîteva pagini, le-am pus într-un plic

și le-am trimis Contemporanului. De luni pînă joi 
■ am așteptat îndreptățitul reproș al redacției. N-a ve
nit. In schimb, vineri dimineața revista publica drept 
articol de fond schițele mele. Spre amiază a venit 
și telefonul: „Scrie-ne și pentru săptămîna vii
toare ceva în același gen. Proza dumitale 
place". Am scris și pentru a 'doua și pentr/i a treia și 
pentru a patra săptămînă cîte ceva „în același gen". 
După trei sau patru săptămîni mi-am dat seama că, de 
fapt, scriam cartea mult visată și pe care cu mult îna
inte. de a o scrie o intitulasem',,Desculț". M-am așter
nut — în măsura în care îmi puteam face ceva timp 
pentru scris — pe lucru. Scriam zbătîndu-mă între 
bucurie și mîhnire. Uneori mă credeam aproape de bi
ruință. Alteori mă aflam la numai un pas de deznă
dejde. Lucrînd cu rîvnă și cu grijă, muncind peste mă
sură de mult — ideea mă captivase — mi-am redesco
perit satul, mi-am redescoperit copilăria, mi-am redes
coperit rudele, prietenii, am redescoperit țăranii din sa
tul meu și țăranii de pe lungă,'îngusta și săraca vale 
a Călmățuiului. Am redescoperit' și limba acestei țără- 
nimi, cu toate frumusețile și cu'tbată savoarea ei. Ima
ginație sau realitate ? Mi se ipune deseori întrebarea : 
„în cărțile dumneavoastră v-ați inspirat din realitate 
sau din imaginație ?" Nu sîntjipsit de imaginație însă 
nici în „Desculț" și nici în alte cărți ale mele nu am 
făcut apel la ea. Astfel mama din carte, Maria, este 
una și aceeași persoană cu minunata și chinuita fe
meie care m-a adus pe lume. Tatăl din carte, Tudor, 
este unul și același om cu bărbatul sărac lipit pămîn- 
tului, frumos și mîndru care a fost nefericitul meu tată. 
Numele lui — care mi-e-'cel mai drag nume din lume
— l-am dăt întîiului meu nepot. Sper să-1 poarte, cu 
mîndrie și să-1 ducă la strălucire. Le-am adăugat eu 
părinților mei trăsături de caracter pe care nu le-au 
avut î Le-am pus în gură vorbe pe care nu le-au rostit 
ei în realitate ? M-am ferit să fac aceasta. Dar... Sigur 
nu sînt. Mai clar : nu știu, sau, nu mai știu. Și dacă 
acum nici eu însumi nu știu, va fi greu să afle mai 
tîrziu altcineva. Evanghelina — la a cărei nuntă a jucat 
în mijlocul horii o ceată de urși — trăiește. A împlinit 
de curînd, sau va împlini în curînd optzeci de ani. Ni
ciodată viața ei nu a fost prea luminoasă dar acum 
e toată acoperită de o uriașă pădure de întuneric. Sînt 
ani de cînd a rămas oarbă. Cînd îmi aude glasul mă 
cheamă lîngă ea și-mi mîngîie obrazul cu mîinile ei 
aspre. îmi spune : „Cît ai îmbălrînit și tu 1 Cît ai îm- 
bătrînit". Nenea Ion — pe care satul îl numea Alviță
— a murit de mult. Copiii lor trăiesc. Sînt oameni cu 
stare. Nepoții au devenit ingineri, chimiști, medici. 
Nepoatele — profesoare, farmaciste...

Evanghelina 1 Frumoasa Evanghelina pentru care cu 
zeci de ani în urmă înflăcărații flăcăi se tăiau cu 
cuțitele este astăzi o biată băbuță pe care o dor nu 
numai oasele, dar și amintirile. întunericul o-nconjoară 
tot mai dens și tot mai compact, din toate părțile. Fra
tele meu mai mare, Gheorghe, preotul, are și el 
aproape optzeci, de ani. Trăiește la Ploiești, într-un 
cartier muncitoresc. Cunună însurățeii. îngroapă mor- 
ții. Se bucură de nepoți și de nepoate. Fratele meu 
Ion (Ion în viață și Ion în carte) a trecut și el orin 
întîmplări destul de interesante. S-a căsătorit în timpul 
primului război mondial, cînd regiunea în care trăiam 
noi pe atunci era ocupată de trupele germano-aus- 
triece. Eu am descris în „Desculț" și această nuntă —- 
întocmai așa cum ea a avut loc. Nu am menționat însă 
în carte că înainte de a se căsători cu fata din sîrbie 
avusese o dragoste, iubise pe una Fănica. Căsătoria 
cu Fănica nu se putuse face pentru că fata avea ceva 
pămînt, iar frăte-ineU era sărac. Acum vreo zece ani 
frate-meu Ion a rămas văduv. Cam tot pe atunci a 
rămas văduvă și Fănica. Frăte-meu nici acum n-a 
avut parte de Fănica. El era adventist și comunitatea 
aceasta l-a obligat să se recăsătorească cu o adven-

listă Frate-meu a respectat hotărîrea co
munității lui religioase, dar. femeia aleasă 
de alții pentru el nu i-a plăcut Intr-o bună 
zi a i^cat-o în car și a dus-o în satul de 
unde o luase, la copiii e.t. Comunitatea l-o 
judecat și l-a exclus din sînul ei. In zori —

ședința fusese lungă și zbuciumată — teșind de la 
ședință, frate-meu s-a dus drept la Fănica. ,Nu mai 
sînt adventist Acum mă iei de bărbat ?’ ,Te iau 
Ioane". O dragoste care Ie-a ars. inima la amîndoi 
cînd aveau cîte optsprezece am s-a împlinit după ce 
oamenii trecuseră de șaizeci.. Mie mi-a plăcut mult 
întîmplarea. Am povestit-o, încadrînd.-o în realitățile 
satului românesc de acum zece ani. 
nepublicat „Fratele meu. Soarele".

Fantezie ? Imaginație ? Realitate ?
Satul în care trăiește frate-meu Ion 

mea odinioară Stănicuț. Pe urmă s-a 
Ferdinand. Astăzi se numește 
Oare toate aceste schimbări de nume de sate nu sînt 
și ele semnificative ?

Ștefan, din capitolul „Moț" este funcționat la o mare 
instituție din București. Fiii lui Sînt studenți Celelalte 
surori ale mele, descrise sau numai pomenite în 
„Desculț", Leana, Rița, Elisabela, Stela, trăiesc toate 
Sînt toate în vîrstă, văduve și duc un trai modest. Co 
piii și nepoții lor însă sînt oameni cu învățătură. Dintre 
prietenii copilăriei mele trăiește Turturică Trăiește Tră- 
cglie. Trăiește Veve Chiorul și mai trăiesc mulți alții 
dintre eroii lui „Desculț" Mai trăiește, încă, și Darie 
Uneori se întîlnește cu cititorii cărților lui care-1 isco 
dese punîndu-i tel de fel de întrebări

Comuna Omida (îi spun așa pentru că așa am nu
mit-o în carte) a devenit azi o comună mare și începe 
să fie din ce în ce mai frumoasă și mai bogată Mo 
șierii au dispărut. Unii au murit, alții au părăsit ținu
tul. Gogu Cristofor, de care vorbesc în „Desculț" și în 
„Dulăii", a trăit pînă la adînci bătrînețe. Mi-a citit căr
țile în care l-am încondeiat dar nu mi-a dat nici un 
semn că i-ar fi și plăcut.

Fantezie ? Imaginație ? Realitate ?
O spun limpede 1 Acum nu știu, nu mai știu ce este 

viață și ce este literatură în „Desculț" și în celelalte 
cărți ale mele. Nu știu. Și nici nu vreau să mai știu

Darie 1 Din nou și din nou Darie l Dumnezeu știe ce 
s-a întîmplat și cu omul acesta > Uneori l-am zugrăvit 
mai bun decît este el în realitate, alteori mai rău Dacă 
există vreun raport între mine și Darie ? Știu eu ?.. 
Cred că da. Si încă raporlurl foarte strînse.

Vă amintiți de Diplomatul din „Jocul cu moartea’’ 
Modelul mi-a murit anul trecut. Era foarte bătrîn

Cînd a apărut cartea i-am trimis ș) lui un volum 
cu dedicație, bineînțeles. A doua zi m-a chemat la te 
lefon :

în romanul încă

și Fănica se nu 
numit Principele 

Tudor Vladiniirescu

— Să trăiești, ScauruB. Ai fost pun cu mine. In rea 
litate am fost mull mai netrebnic decît în romanul tău

— Ei, bătrîne. nu e cazul să-ti faci o autocritică 
atît de adîncă.

L-am vizitat și-am stat mult de vorbă împreună.
— Tu, băiete, de ce n-ai pomenit și de întîmplarea 

aceea cu...
— Am uitat, bătrîne. ■; _
Și pentru că am alunecat pe panta mărturisirilor, să 

vă povestesc ce mi s-a întîmplat acum cîțiva ani.
Mă aflam, în calitate de candidai la aleqerile de 

deputați în Marea Adunare Națională, într-una din cir 
cumscripțiile electorale ale raionului R. de V Ziua 
cutreieram satele, seara mă odihneam în oraș, la casa 
de oaspeți Frig. Viscol. Oboseală.

Intr-o seară, vremea s-a mai îndulcit Era și soita cu 
mine. Ne-am plimbat ca doi tineri îndrăgostiți pînă la 
miezul nopții pe străzile pustii. Știți că în acest oraș se 
petrece acțiunea romanului meu .Pădurea nebună' 
f-am arătat birtul unchiului Tone I-am arătat liceul 
unde a învățat Darie, casa unde „lucra" Valentina 
dugheana numită „La tnger' curtea unde sub cireșii 
împovărați de rod, ca o vestală a lui Buda, și-a 
dat foc strania Despa. Un cititor ar putea să mă în-

(Continuare în pag. a IX-a)
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Celebrul navigator și 
biolog Alain Bombard 
este eroul unei specta
culoase și dramatice 
traversări a Oceanului 
Atlantic la bordul unei 
simple bărci de lemn, 
în condiții autoimpuse 
de naufragiat.
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șește să salveze, o dată 
cu el, alte 20 de per
soane ; sîngele rece 
este „contagios" — și 
de aceea mi-am dedi
cat o parte a activi
tății creării unor „școli

Prof. dr. D. I. ELSKENS^ IN ADINCUL DE FOC AL V1ANILOR

Ideea vieții mele ? 
In rezumat, după ce 
am luptat-pentru a a- ' naufragiate: 
păra omul împotriva 
mării, mă preocupă în 
prezent apărarea mă
rii, în interesul între
gii omeniri.

Ca navigator m-au 
pasionat din tinerețe 
problemele salvării 
naufragiaților. Oameni 
pierduți în imensitatea 
oceanelor — zguduitor 
tablou. Am consacrat 
zece ani tehnicii sal
vării maritime : con
struirea unor ambar-

cațiuni suficiente, ne- 
avariabile și care-și 
mențin linia de plutire 
indiferent de noziția 
vasului, construirea de 
ambarcațiuni pneuma-

■ tice care se umflă au
tomat', construcția de de sjnge rece", 
ambarcațiuni acoperi- Traversarea Atlanti

cului din 1953 am con
sacrat-o studierii unor 
aspecte ale luptei îm
potriva răului de mare, 

. scorbutului, tulburări
lor digestive și circu
latorii.

...Și așa a început 
schimbarea. Cum lu
crările piele asupra fi
ziologiei navigatorilor 
m-au condus în nume
roase locuri de pescuit, 
diferiți savanți ato- 
miști mi-au cerut să 
cercetez și reziduurile 
mării din punctul de 
vedere al deșeurilor 
radioactive. Probabil 
că era așteptat un 
răspuns negativ. Or, 
măsurătorile și expe
riențele întreprinse 
m-au alarmat. Am re
găsit în thonul pescuit

te, sistem, de rezerve (
alimentare condensate '
și de truse pentru ca 
naufragiații să-și poa
tă asigura în continu
are hrana. Constat cu 
satisfacție progresele 
realizate în lupta con
tra celor patru „agre
siuni" care provoacă 
pieirea echipajelor 
.„'„A.: înecul, ■
care survine In cîteva 
minute, frigul, care u- 
cide în cîteva ore, se
tea, care ucide în cîte
va zile, foamea, care 
ucide în cîteva săptă- 
mîni. Desigur mai ră- 
mîn multe de făcut 
împotriva celei de a 
cincea „agresiuni" — 
teama, demoralizarea. 
Căci un singur om, cu 
un moral bun într-o 
barcă de salvare, reu-

la Madera deșeuri ra
dioactive provenite din 
cele aruncate cu 6 săp- 
tămîni mai înainte în vor de apă potabilă al 
Marea Irlandei. Ple- omenirii. Or, prin teh- 
cînd de la cazul parti-.., nica modernă omul 
cular al reziduurilor are pe deplin posibili- 
atomice la cazul mai 
general al poluării mă
rii prin deșeuri indus
triale, încetul cu înce
tul m-am văzut în si
tuația de apărător al 
mării, militant original 
pentru ocean curat, 
pentru apă și aer cu
rat. Trăim o civilizație 
fizico-chimică, avem la 
îndemînă frigiderul, 
televiziunea, automo
bilul, îngrășămintele, 
somniferele, antibioti
cele etc. Dar mai sînt 
și deșeurile, excrețiile 
civilizației : munții de 
praf, gazele nocive, 
zgomotul, apa poluată, 
marea profanată. Pînă 
în prezent, omul a to
lerat sau a ignorat a-

torul umanității, ca re 
zervă alimentară, re 
zervă climatică, rezer

tațea -de a împiedica 
poluarea mărilor cu 
diversele deșeuri. Sînt 
lucruri realizabile, ac
cesibile economiei și 
omenirea de astăzi nu 
mai este în stadiul co
pilăriei ca să procede
ze asemeni unui copil 

. nepăsător față de vii
tor. Există țări unde 
comportări iresponsa
bile în trecut au dus 
la dispariția unor spe
cii biologice sau la se
cătuirea unor materii 
prime ; în acest caz, 
problema privește însă 
întreaga umanitate.

A lupta pentru a o- 
croti ceea ce ne ră- 
mîne și pentru a re- 

ceste ofense adușe me-r cîștiga din ceea ce am 
diului natural căfe-I pierdut, pentru a păs- 
înconjoară. Dar pînă • tra marea în interesul 
cînd ? Marea este che- omului, 
mată să ocupe un Ioc 
tot mai mare în vii-

Dr. D. I. Elskens,’ re
numit vulcanolog, este 
profesor la Universita
tea din Bruxelles și 
conducătorul laborato
rului de gaze al institu
tului belgian de vulca- 
nologic. A luat parte 
la numeroase expediții 
științifice în inima vul
canilor din Italia de sud, 
Congo, America Latină 
și din alte zone ale lumii.

acestea sînt 
scopul și finalitatea 
muncii mele.

Știința a dezvăluit 
cauzele multor feno
mene enigmatice ale 
naturii. Care este însă 
originea ’ fenomenelor 
vulcanice, izbucnite 
din miezul al însăși 
planetei pe care trăim 
— și pe care o cunoaș
tem, în fond, atît de 
puțin ? ' Este întreba
rea care îmi determină 
activitatea de cerce
tare, în speranța că

vulcanologia — ra
mură nouă a științei 
— îi va găsi răspun
sul. Căci și azi, mulți 
mai consideră incă e- 
rupțiile vulcanica 
drept „pedepse" ale 
cerului, și azi vulcanul 
mai este încă pentru 
uncie popoare un „ci
mitir sacru" unde să
lășluiesc „sufletele 
moarte" sau un dum
nezeu, capabil să ni
micească recolta anu
lui respectiv, dar să și 
prevestească bunele 
recolte ale anilor vii
tori. '

De nu prea multă 
vreme și pentru prima 
oară in istoria științei, 
o echipă de cercetă
tori entuziaști, bel
gieni, francezi, ita
lieni, în frunte cu re
numitul savant Ha- 
roun Tazieff, proce
dează la investigații 
sistematice, directe, pe 
teren, înfruntînd flă
cările „purgatoriului" 
marilor vulcani tereș
tri și submarini, la 
temperaturi de 1 000—

1 200°, la care nici în 
îmbrăcămintea alumi- 
nizată și căștile din fi
bră de sticlă nu poți 
rezista mai mult de 
cîteva minute. Cobo- 
rînd în craterele fier
binți, printre toren
tele de lavă și explo- 
rînd .la fața,' locului 
complexele cauze ale 
exploziilor vulcanice, 
ne-am pus întrebarea: 
de ce s-a manifestat, 
pînă în prezent, o atît 
de mare indiferență 
față de aceste ’ uriașe 
dezlănțuiri de energie 
ale naturii ? Trecînd 
cu vederea aceste fe
nomene, nu ne rămin 
oare ascunse și cau
zele profunde ale ge
nezei, ale schimbărilor 
profunde prin care 
trece scoarța Părhîn-' 
tului ? Mai mult. In 
momentul de fată, o- 
mul se pregătește să ‘ 
pună piciorul pe Lună, 
unde, după probabili
tățile existente, s-au 
petrecut fenomene si
milare. Și este foarte 
posibil ca datele obți-

nute de vulcanolcezerve de materii 
să-și găsească utilbrime — ca un exem- 
sau aplicații și în ,iu, lacul de acizi 
plicarea fenomen;hizi din craterul 
petrecute pe sate£awah_Idjen) din la- 

conține 200 000 to- 
J’ care'lie S’ f 
sează, în primul r1111^1 alte matern pri
ește ocrotirea peme, fiind de fapt o 
lațiilor — în genmină care se regene- 
cu o foarte mare trează continuu. Se în- 
sitate în ; 
giuni — de bn 
dezlănțuire a for 
ascunse sub sc< 
terestră, împo 
cataclismelor vi 
nice, a ploilor de 
și cenușă incai 
centă, a fluviilor 
noroi, a gigant; 
proiectări de stîn 
decursul timpi 
acestea au s< 
zeci de mii de vie

Dar activitatea 
tră își propune 
mult — vizează 
lizarea uriașelor 
gii vulcanice în 
derea unei 
avantajoase 
omenire. Zonele 
canice sînt bogi

aceste trevede, ca o certitu
dine, perspectiva ex
ploatării industriale a 
acestor rezerve, ceea 
ce va presupune tot
odată culturalizarea 
populațiilor din regiu
nile vulcanice care 
țin. într-o covîrșitoa- 
re majoritate, de zo
nele slab dezvoltate 
ale lumii. Iar în vii
tor se profilează în
săși utilizarea uriașe
lor energii dezlănțui
te de erupții și explo
zii, folosirea vulca
nilor ca surse ener
getice. Este promisiu
nea geotermiei — că 
va furniza cea mai 
ieftină energie.'

naturii își devăluie
Mersul civilizației a fost dintotdeauna punctat de îndrăznețe și pasionante căutări,

de incursiuni spectaculare către necunoscut, în adîncuri sau spre înălțimi... 0 uimitoare 
descoperire în laborator, o ascensiune pe crestele munților spre zone nestrăbătute 
o palpitantă expediție pentru dezvelirea de lumi de mult apuse, dramatismul unei călă 
torii solitare pe talazurile dezlănțuite ale oceanului, o palpitantă investigație în universul 
vieții spirituale și sociale, pătrunderea în cosmosul celular sau epopeea unui zbor spre 
stele sînt, deopotrivă, rezultate ale acestui nepotolit și atît de omenesc neastîmpăr al 
căutărilor. .............

țelul căitărilor

tru maladiile metabo
lice ereditare vor

șl 
a

Bernard Buffet — 
pictor francez, una 
dintre personalitățile re
prezentative ale picturii 
contemporane.

Am fost, din tine
rețe, dornic să-mi 
consacru viața cunoaș-

Sînt rezultate ale zbuciumului unor minți animate de pasiunea răscolitoare a
cunoașterii, ale activității unor pionieri ai progresului uman, căruia i-au consacrat 
viața și puterea de creație 
slujba unei idei.

modele de dăruire de sine, adeseori cu sacrificii, în

Ce mobiluri îi animă pe acești argonauți contemporani, „căutători de aur
epocii noastre, tineri sau vîrstnici, visători originali, priviți cîteodată ca extravaganți, 
dar lucizi și raționali ? De unde provine pasiunea ce°i călăuzește, spre ce finalitate 
consideră ei că se îndreaptă actul lor de creație și cutezanță ?

Să dăm cuvîntul cîtorva dintre ei

Celebru explorator 
etnolog, Henri Lhotc 
făcut numeroase expe
diții în deșerturile sa- 
hariene, fiind descope
ritorul vestitelor fresce 
de la Tassili.

CONȘTIENTĂ A NATURII UMANE

MERG PE URMELE STÎVECHI
ALE PAȘILOR OMULU

terii 
pare 
așa am ajuns să mă 
dedic încă acum pes
te 35 de ani cerce
tării Saharei, într-o 
epocă în care zone 
întregi din acest i- 
mens deșert nu fuse
seră încă 
Pentru că 
convingerea 
mărturiile 
lui nu pot 
în imensitatea deșer
tului fierbinte.

Călătorind kilome
tri pe cămile, dar de 
cele mai multe ori 
pe jos, sub soarele

omului. Poate a- 
paradoxal, dar

explorate, 
am avut 
că omul, 
prezenței 
lipsi nici

JX-
-

fel la dorirea 
centrului dd Pre" 
istorică de Tas- 

ce privește sili-n-Ajjer/re se 
numără pri cele 
mai bogate lume, 
împreună < echi
pă de curatori, 
am descris mare 
număr di'rescele 
sale magni Astăzi, 
mai mult o Jmjje 
dintre ele află în 
cercetare îborato- 
rul meu < cadrul 
Departameui de 
artă preis;ă saha
riană la I\ul omu
lui din P:

Dacă fațanțul a- 
cestor <jri pot 
spune căi contri-

arzător, prin furtuni 
de nisip, am găsit și 
consemnat informații 
atît în
flora și fauna, cît și 
vestigiile umane — 
vechi așezări, reziduuri 
de alimente, unelte de 
piatră, podoabe. Am 
studiat populații lo
cale, încă insuficient 
cunoscute, ca tuaregii, 
am găsit valori artis
tice, ca gravurile și 
picturile rupestre, do
cumente de natură să 
aducă preciziuni din
tre cele mai intere
sante asupra vechilor 
populații care au trăit 
sau au traversat Sa
hara. Am ajuns ast-

buit la cunoașterea 
trecutului unei vaste 
zone a globului și la 
primenirea unor vechi 
idei. Condițiile în care 
mi-am desfășurat ac
tivitatea au fost dese
ori extrem de difici
le, precare și pericu
loase — nu o dată am 
fost la un pas de 
moarte prin sete ! — 
dar toată această tru
dă și peripeții au fost 
din plin recompensa
te de bucuria desco
peririlor. Dovada că 
această regiune a fost 
locuită din timpuri 
străvechi nu comple
tează cunoașterea o- 
mului ?

)
fi
1

Marcle savant Joshua 
Lederberg, profesor de 
genetică și biologie Ia 
Universitatea Stanford 
din S.U.A., a fost dis
tins în anul 1958 cu 
Premiul Nobel în medi
cină pentru remarcabi
le cercetări în genetica 
moleculară.

Planificarea bazată 
pe informare și pre
viziune este ' o carac
teristică a inteligenței 
umane. O vedem ma- 
nifestîndu-se în hoță- 
rîri care privesc atît 
viața personală cît și 
economia mondială. 
Se poate vorbi însă 
de o asemenea acțiu
ne în 
conștientă 
umane ?

Oricine
evoluția omenirii 
poate pune întreba
rea : ce se întîmplă cu 
propria noastră spe-

oare 
de 

pla- 
u- 
în 

sînt

modificarea
a naturii

urmărește
își

cie — se poate 
crea un sistem 
automodificare 
nificată a naturii 
mane ? Disputele 
acest domeniu
vechi, de fapt au în
ceput o dată cu apari
ția geneticii. Comple
tarea recentă a aces
teia prin ’ metodele 
biochimice ar permite 
o intervenție în me
canismul genetic al o- 
mului, avînd drept 
țel final transforma
rea lui biologică.

Biologia moleculară 
ne oferă azi o înțele-

gere mai exactă a e- noi -cît și sintetizării
redității și schițează unor noi enzime pen- ■
posibilitățile unei me
todologii aplicabile și _ ____ _
la natura umană'. Se contribui la procesul 
deschide astfel pers- descifrării tainelor ce- 
pectiva unei „alchimii lulei și, în acest fel, 
genetice". De aseme-' ale reproducerii și 
nea, perspective promi-- - perfecționării genera- 
țătoare deschid trans
plantările de țesuturi 
și organe pentru re
zolvarea unor proble
me ale chirurgiei și 
medicinii.

Sper că lucrările 
mele în domeniul ge
neticii, vaccinurilor

• țiilor.
Prin căutări, înain

tăm poate încă prea 
încet, spre asemenea 
perspective, dar poate 
o.are exista subiect 
sau idee mai capti
vante decît' perfecțio
narea omului ?

BERNARD BUFFET1 PICTEZ PENTRU
SPIRITULUI

Prin structura mea 
sînt un solitar. Dar 
prima idee ce mă că
lăuzește este reflecta
rea adevărului. Fără 
îndoială, starea de spi
rit — pe care de altfel 
n-am căutat nicioda
tă să mi-o analizez —

și viziunea asupra lu
mii îmi sînt proprii; 
ca fiecărui individ. In
să munca mea echiva
lează cu o tentativă 
de a comunica cu ex
teriorul prin interme
diul picturii.

REWOIREA

Viața Jlui este, în 
mod ineabil, trecă
toare. O arta îmi 
va peru să supra- 
viețuiesNu știu, dar 
doresc lumea să se 
schimbi ca spiritul 
oamenii să se reîn
noiască^ ignoranța

să dispară și ca omul 
să ia, în fine, cunoștin
ță de destinul său, pen
tru ca el să dobîndeas- 
că din plin puterea de 
a-și urma drumul său 
îndrăzneț, căci aceas
ta este esența noțiunii 
de libertate.

"5

P.rilej
Urmă

Pentru mine,

Dr. DAN GAVRILIU LUCREZ PENTRU RECREAREA
PARȚIALĂ A MOTORULUI OMENESC

nou.
funcționarea atît de 
complexă și de armo
nioasă a minunatei 
mașini care este or
ganismul uman a con
stituit întotdeauna un 

" j de admirație, 
rmărind îndelung

.1 tuturor 
care o com

pun, crește firesc do
rința de a-i reda 
funcțiunea normală 
orj de cîte ori survin 
acele defecțiuni pe

organe 
a înlo- 
organe 
condus

Prof. dr. A. P.KAPITA1
------------------------ - ■ — ■ — ■—..............— . -........................I EXPLOREZ CEL DIAL ȘASELEA

Chirurgul Dan activitatea
Gavriliu este cunoscut părților
pentru lucrările sale în 
domeniul chirurgiei 
gastroesofagiene. Ope
rația care îi poartă nu
mele a stirnit un viu 
interes în cercurile 
științifice, ipternațio- care le numim boli, 
na-le.f,.; r.„,. ' ‘' V'-en'ih •'■■‘Pe timpuri utopie

■ sau miraj, ideea cap- 
’ tivantă a schimbării 

unor circuite în di
verse aparate și siste
me ale organismului ' 
uman sau înlăturarea 
unor părți bolnave și

cestora erau adeseori 
nesatisfăcătoare atît 
imediat cît și mai tîr- 
ziu ca mod de com
portare. Astfel, am 
încercat și eu să con
fecționez un nou eso
fag dintr-o porțiune a 
intestinului subțire 
sau a celui gros. Ope
rația nu dădea întot
deauna bune rezulta- 

■ te ; nu se putea înlocui 
tot organul sau atunci

Iriîa bnis «oi:
*■ ............................. ......

Spiritul creator, se-' 
tea sau ' neastîmpărul 
cunoașterii 'îl împing 
pe om mereu înainte, 
către descoperirea sau 
inventarea a ceva

trecerea funcției lor 
pe seama altor 
sau mai recent 
cuirii lor cu 
artificiale — a
la chirurgia plastică a 
viscerelor. Acest do
meniu m-a preocupat 
în mod deosebit de-a 
lungul anilor, orien- 
tîndu-mi cercetările 
îndeosebi către pro
blema înlocuirii unui 
organ, mai puțin cu7 
noscut; dar indispen- . cînd aceasta reușea, a- 
sabil, a. esofagului — 
adeseori afectat de tu
mori, ulcerații, cica- 
trici, toate leziuni ca- 
re-i compromit func
ția sau cer extirparea 
lui. Practica medicală 
cunoaște multiple în
cercări, tehnici varia
te, dar rezultatele a-

păreau spasme și pe
ricolul de tromboze 
vasculare. Mai mult, 
porțiunea de intestin 
grefată era deseori a- 
tacată de sucul gastric 
și ulcerată. După în
delungi căutări, cer
cetări de laborator pe 
animale, cu perioade

de incertitudini am a- 
juris la concluzia că 
s-ar putea confecționa 
un nou esofag, utili- 
zînd o parte a stoma
cului, eliminînd conco
mitent splina și mu
țind pancreasul ; ope
rație complexă, ex
trem de delicată; care 
reclamă activitatea a 
două echipe de’ chi
rurgi, lucrînd simul
tan. Operația este a- 
plicată acum cu suc
ces în numeroase cli
nici din lume.

Sîntem doar la în
ceput, iar perspecti
vele în domeniul înlo
cuirii „pieselor defec
te" ale celui mai fin 
mecanism — organis
mul uman — sînt pro
mițătoare.

Savantul glaciolog 
A. P. Kapița, decan al 
Facultății de geografie 
a Universității din 
Moscova, este totodată 
un vechi explorator al 
ținuturilor polare. A 
luat parte la șase expe
diții științifice în An
tarctica.

Sînt geograf. De-a 
lungul a zece ani, 
m-am străduit să dez
leg tainele Antarcti-

CONTINENT
dei. Al șaselea conti
nent este ascuns o- 
chiului omenesc de o 
crustă groasă de ghea
ță. A pătrunde sub a- 
ceastă crustă, cu aju
torul metodelor geofi
zice contemporane, a 
alcătui harta reliefului 
aflat sub ghețuri și a 
stabili înfățișarea 
continentului mi-a a- 
părut ca una din cele 
mai palpitante sarcini 
ale geografiei ' con
temporane. Ava

Visul meu este ca 
Antarctida să aducă 
folos omenirii. Aceasta 
nu înseamnă neapărat

că Antarctida își va 
deschide fabuloase de
pozite de bogății mi
nerale. Nu. Antarcti
da este un continent 
deosebit. în el se gă
sesc mai mult de trei 
sferturi din rezervele 
de apă potabilă și 
gheață ale lumii. Mo
dificarea regimului 
ghețurilor poate in
fluența nivelul ocea
nului mondial, așa 
cum circulația atmos
ferică de deasupra 
.Antarctidei influen
țează starea vremii în 
întreaga lume. Este 
posibil ca tocmai aici

să shfle cheia mi- 
raculsă a dirijării 
de ere om a unor 
proci gigantice cum 
ar reglementarea 
fenoenelor climate
ricei oceanologice pe 
glob

D mai este și un 
alt olos pe care-1 
scoăm de la conți
neai de gheață. Aici, 
sainții multor țări 
ale lumii, lucrînd 
mfi în mînă, au in
vit gerurile năpras- 
niț și uraganele ni- 
mitoare și au smuls 
mite taine continen- 
tțui. Ca rezultat al 
elaborării, „Conven

ția Antarcticei" stabi
lește că regiunea po
lului sud este decla
rată zonă pașnică, 
deschisă numai cer
cetărilor științifice, 
fiind interzise orice 
potențial militar, baze 
militare sau pretenții 
teritoriale. Este singu
ra zonă de pe globul 
pămîntesc care se 
conduce după un a- 
semenea tratat. Și 
dacă exemplul An
tarctidei ar putea sluji 
la întărirea păcii în 
lume, aceasta ar fi un 
alt cîștig oferit ome
nirii de tainicul con
tinent al ghețurilor.



Ca nășească substanțial 
jSP moștentnțifică a unui Aristo- 

jzSf tel, omen trebuit mai mult de o
^jgy mie de abilele noastre un, deceniu TBMk
k&T doar îi esteșnt pentru a-și dubla cu- 
W noștințele știinCapabilă să-și facă din celulă
' un univers, iarnivers să ne transmită imagini T

televizate, știința nporană relevă, la propriu și la 
figurat, dimensiuni e.
Nevoia de fantastiurmărit pe om ca o umbră, de la 

primii'săi pași: mitolog o proiecție fabuloasă a realității. Cea 
mai prolifică și mai ieață mitologie e astăzi știința, care 
aduce fantasticul în co Imaginația unui Jules Verne a deve
nit nivelul obișnuit da în toate laboratoarele lumii, unde 
aproape că dispare granire real și ipoteza cea mai fantastică. 
Așadar, încotro ne duca, ce va mai smulge din sfera impre
vizibilului? Ce urmări upra ființei umane marile descoperiri 

și accelerații ale cutii, cum vom arăta în oglinda de 
mîine ?

Probabil că nu irte vremea cînd aceste întrebări 1 
k vor putea fi pusdeplină încredere, unor creiere A 
ft, cibernetice. Ddată însă, pentru pagina de 
Bk față, cînd, oatse conectează pe lungimea tâgf 
'ask de undă a dui, am solicitat răspun- JB&r 
^|^k suri cîto marcante personalități Âigp* 

științifice lumii contempo-
rane.
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Electronic 
va 
perfection 
organizare 
vieții 
cotidiene

Prof. dr.
Friedrich L. BAUER 

directorul Institutului de mateiră 
al Școlii tehnice superioar 

din Miinchen

ea nu-și va putea dezvolta pe de
plin potențialul.

Unele din progresele spectacu
loase înregistrate recent în dome
niul biologiei moleculare se dato
rează în bună măsură folosirii ma
șinilor electronice de calcul. Așa, 
de pildă, o mașină electronică, con
struită în laboratorul pe care-1 con
duc, a fost utilizată pentru deter
minarea structurii mioglobinei, pro
teină cu greutate moleculară mare, 
care se află în mușchii animalelor. 
Aceasta a constituit o realizare im
portantă, după care a urmat deter
minarea structurii altor molecule. 
Nu sînt biolog, dar, după părerea 
mea, oamenii vor putea începe să 
înțeleagă cum funcționează orga
nismul animal. Situația biologiei 
este asemănătoare celei care a exi
stat în fizică în secolul al XVII-lea. 
Cei tineri pot nădăjdui să mai vadă 
unele rezultate spectaculoase îna
inte de a trece ștafeta științei 
altora.

Vom fabrica 
un motor 
propulsat 
de lumină

Prof. Giulio NATTA
directorul Institutului de chimie 

industrială al Politehnicii din Milano, 
laureat al premiului Nobel

Laserii 
vor aduceIn știință și 

industrie s-a • 
lănțuit o , - 
vărată revol 
care a avut d 
efect dezvălu 
unor însușiri • 
bănuite ale ca
latoarelor eleo 
nice, multitudi 
posibilităților < 
le utiliza. Se pc

afirma, fără exagerare, că aces 
revoluție în curs de desfășurare 
avea pentru om consecințe m 
mai profunde decît le-a avut rr 
șina cu aburi.

In industrie s-au deschis lai 
posibilități în domeniul conduce 
automate a proceselor de producț 
Pot fi menținute astfel în funcțiu 
instalații industriale complexe, 
proape fără nici o contribuție 
omului. Faptul acesta nu este li] 
sit de urmări pentru structura foi 
ței de muncă în industrie și ne d< 
termină să abordăm problema ut! 
Uzării omului într-un mod cu toti 
nou. Necesitatea programării calcu 
latoarelor a dus la crearea unt 
serii întregi de discipline noi, cî 
și la stimularea dezvoltării uno 
discipline existente. Se găsește ast
fel în plină dezvoltare un dome
niu cu totul nou : teoria limbaj eloi 
de programare.

Pătrunderea calculatoarelor au
tomate în domenii întinse ale vie
ții va duce la dezvăluirea caracte
rului de rutină, necreator, al mul
tor aspecte ale activității noastre 
de zi cu zi. Aceasta ne va deter
mina să reflectăm mai adine asu
pra sarcinilor care revin cri ade
vărat omului.

M. V. WILKES 
directorul 

laboratorului de matematică 
al Universității din Cambridge

o energie 
superioară 
zăcămin
telor
de cărbune 
și petrol

Acad. prof.
Al. M. PROHOROV
laureat al premiului Nobel

Este oare posi
bil să obținem 
semnale optice de 
la milioane și mi
lioane de kilome
tri ? Faptul pare 
azi de domeniul 
fanteziei, dar mîi
ne soluția ar pu
tea fi dată de la- 
seri. Deși au fost 
descoperiti nu de 
mult (aproximativ 
cu șapte ani în 

urmă), laserii sînt de pe acum folo- 
.siți în numeroase domenii. Deosebit 
de promițătoare a început să devină 
utilizarea lor în medicină. Nu de 
mult, laserul a „debutat" în trata
mentul cancerului, iar în prezent se

In cursul vieții mele am fost 
martor la invenția inițială a calcu
latoarelor electronice care ajung a- 
cum să fie larg folosite în birouri 
și institute de cercetare, fabrici și 
laboratoare. Nutresc convingerea 
că apariția lor a însemnat unul din 
evenimentele mari din istoria 
tehnicii. Cu timpul, ele vor juca un 
rol însemnat în viața oamenilor de 
pretutindeni. Proiectarea mașinilor 
electronice continuă să facă pro
grese rapide. Cele de acum 10 ani 
par niște jucării costisitoare în 
comparație cu calculatoarele de azi, 
de dimensiuni mici, dar cu un ran
dament mult mai mare decît co
loșii de acum cîțiva ani.

In tot felul de povestiri fantas
tice, absurde, calculatoarele elec
tronice apar capabile de a stăpîni 
lumea, de a lua locul omului. Eu 
nu prevăd asemenea evenimente 
în viața reală. Totuși, mașinile elec
tronice vor avea o importanță vi
tală, ajutînd omul să organizeze 
lumea. Acum, mașinile electronice 
pot fi acționate la distanță, prin in
termediul rețelelor telefonice obiș
nuite. In viitor, mașinile elec
tronice vor fi conexate prin re
țele internaționale de comandă la 
mașini electronice centrale. în sco
puri pedagogice ele vor fi folosite 
în școli; copiii se vor familiariza 
curînd cu ideea de a lua legătura 
cu o mașină electronică pentru a 
primi o lecție sau răspunsul la o 
întrebare. O țară a cărei economie 
se dezvoltă trebuie să uzeze din 
plin de mașinile electronice de 
calcul în administrație, industrie și 
cercetare științifică. Fără acestea,

fac experiențe pentru adaptarea lui 
In calitate de bisturiu chirurgical. 
Deși, în mod practic, experiențele 
u laseri în biologie abia au în- 
eput, cred că și în acest domeniu 
i ne rezervă multe lucruri inte- 
esante. In prezent se fac, de ase- 
îenea, experiențe urmărind diri- 
țrea cu ajutorul laserilor a reac- 
[ilor chimice.
O problemă extrem de impor- 

intă — mai ales în domeniul reac- 
lilor termonucleare — o constituie 
abținerea plasmei cu temperaturi 
nalte. Deocamdată încercările pen- 
ru obținerea reacției termonucleare 
lirijate n-au dat rezultate pozitive. 
!-ar putea însă ca laserii să con- 
țibuie la rezolvarea acestei pro- 
leme, punînd la dispoziția ome- 
jrii rezerve energetice cu mult mai 
lari decît cele aflate în zăcămin- 
ile de petrol și cărbuni. In pre- 
znt, atît savanții sovietici cît și ce: 
dn alte țări întreprind experiențe 
îi acest domeniu.
Pe scurt, care este viitorul lase- 

rior ? Cred că nu peste mult timp 
eivor fi produși pe scară largă, își 
vț găsi utilizări nu numai în di
vise domenii ale tehnicii și știin
țe, ci și în viața de toate zilele. 
CEd că în următorii 10 ani laserii 
se vor perfecționa mult atît în ce 
pryește parametrii, cît și posibi
litățile de aplicare, iar în deceniile 
ce vin acestea vor fi atît de nume
roase, îneît nici fantezia unui au
tor de romane științifico-fantastice 
nu le-ar putea imagina în toată 
diversitatea lor.

Anumite rezultate ale cercetării 
științifice, care pot duce la apli
cații noi, nu pot fi prevăzute de 
la început. Voi cita în acest sens 
un exemplu pregnant din propria 
mea experiență. De mai mulți ani 
mă ocup cu sinteza stereospecifică 
a polimerilor. Am obținut astfel 
polimeri cristalini cu proprietăți 
deosebit de interesante.

O posibilitate neprevăzută de 
utilizare a unor noi polimeri o 
oferă polimerul butadienei, polibu- 
tadiena 1,4 Trans, pe care l-am des
coperit. Acesta prezintă proprietăți 
remarcabile. Polimerul Trans se 
prezintă sub formă cristalină și 
poate fi folosit la fabricarea de fi
bre orientate, care se pretează la o 
transformare polimorfă. în ce con
stă această transformare ? în func
ție de temperatura la care se efec
tuează operația și de eforturile la 
care este supusă, fibra se contrac
tă considerabil. în acest mod, prin 
determinarea unei succesiuni de 
contracții și de extinderi putem 
transforma direct căldura în lu
cru mecanic. O astfel de posibili
tate a fost confirmată experimen
tal cu un mic motor acționat prin 
fibre, încălzite de radiații termi
ce și luminoase, de pildă, razele 
solare.

Deocamdată polibutadiena 1,4 
Trans se alterează cu timpul, în 
special în prezența aerului. Cu 
toate acestea, rezultatele de pînă 
acum ne fac să prevedem pers
pective interesante de producere 
a energiei. Eventual, vor putea fi 
folosiți în același scop noi poli
meri, mai stabili. Ei vor putea de
veni nucleul unui nou și revolu
ționar motor, funcționînd cu aju- , 
torul luminii. Acționat de căldu
ra soarelui, el va putea oferi ome
nirii energie la un preț de cost 
scăzut.

Energia 
nucleară 
va crea 
civilizația 
„tara 
reziduuri"

giei nucleare va consta, desigur, în 
producerea de electricitate. Folo
sirea unor mari cantități de e- 
nergie ieftină sub formă de elec
tricitate și de căldură va afecta 
relațiile noastre față de multe 
materiale. Vom desaliniza în mod 
economic apa de mare și apa săl
cie, vom putea refolosi apa de ca
nalizare și deșeurile industriale și 
o vom redistribui în orașe și în 
agricultură. Totodată, vom putea 
să folosim în mod economic mi
nereuri de calitate inferioară, 
pentru producerea multor sub
stanțe de bază. în fine, vom pu
tea să găsim o întrebuințare de
șeurilor activității industriale și a- 
gricole astfel îneît; literalmente, 

’ vom trăi . într-o . civilizație „fără 
reziduuri". Toate acesțea ne vor 
permite să dispunem de numeroa
se materiale sintetice noi și vor 
deschide interesante posibilități de 
folosire a resurselor naturale ale 
globului. Și încă un element ne
lipsit de importanță. Totul s-ar 
desfășura ca să spun așa pe tăcu
te și „curat". Adevărate artere 
subterane, benzi transportoare și 
conducte ar înlocui labirintul de 
șosele și căi ferate. Pădurea de 
coșuri de fabrică ar dispare, și o 
dată cu ea, poluarea atmosferei. 
Nu este departe ziua cînd energia 
atomică va revoluționa relațiile 
noastre față de mare. în adevăr, 
grație noii energii vom explora și 
vom cunoaște într-un mod nou a- 
cest vast domeniu încă 
noscut al globului.

Revoluționărea care 
veni în comunicații se
poate mai importantă decît toate 
celelalte schimbări pe care le în
trevedem în viitor. Mulți consi
deră chiar că progresul furtunos 
in tehnica comunicațiilor va face 
să scadă mult necesitatea sau do
rința de călătorie. Ei spun : dacă 
vom putea comunica practic cu 
orice altă persoană de pe glob prin 
aparate audiovizuale sau vom pu
tea obține în mod practic orice in
formație din orice loc din lume, 
în mod instantaneu, fără a ne o- 
bosi să părăsim casa noastră, care 
ar mai fi rostul de a călători ? 
Este o întrebare la care nimeni 
nu poate răspunde pentru mo
ment... E greu de presupus însă că 
omul viitorului va renunța la 
contactele personale, la dorința de 
a călători, de a vedea realitatea 
cu ochii lui proprii și de a acționa; 
personal.

Iată doar cîteva din problemele 
care se nasc considerînd dezvol
tarea energiei nucleare și promi
siunile viitorului.

Automo
bilele
viitorului
vor
funcționa 
fără benzină

Prof. dr.
Janusz GROSZKOWSKI 
președintele Academiei poloneze 

de Științe

puțin cu-

mi se pareva inter- 
va dovedi

dr. Glenn T. SEABORG
laureat al premiului Nobel

Perspectivele pe 
care le deschide 
folosirea pașnică a 
energiei atomice 
sînt foarte lumi
noase. Dacă omul 
se va dovedi în
deajuns de înțe
lept pentru a dez
volta la maximum 
această remarca
bilă sursă de e- 
nergie și a o uti
liza în mod paș
nic și productiv, 
cred că ea va în- 
om o adevăratăsemna pentru 

binecuvîntare.
Principala contribuție a ener-

rea unui acumulator cu factorul de 
utilizare 8, cu alte cuvinte, egal cu 
jumătate din cel al benzinei.

Aceasta ar deschide noi pers
pective automobilismului, mai 
ales pentru vehiculele mici cu 
o rază de activitate limita
tă. Găsirea pentru automobile a 
altor surse energetice de propulsie 
decît benzina — poate mai ieftine 
— promite să ne elibereze 
primejdia vicierii atmosferei 
racteristică marilor orașe.

Chimia

de 
ca

va produce 
alimente
sintetice

Nu voi descrie 
fantasticele posi
bilități ale laseri
lor sau uluitoarele 
perspective ale 
telecomunic ațiilor 
cosmice. îmi pro
pun să împărtă
șesc preocupările 
mele privind o 
problemă de mare 
interes pentru o- 
mul obișnuit și 
foarte importantă

Prof. ArHuri I. VIRTANEN 
președintele Academiei de Științe 

și Arfe a Finlandei, laureat al 
premiului Nobel

care 
la ora actuală. Mă refer la utiliza
rea acumulatorilor electrici ca sur
să de energie pentru propulsarea 
vehiculelor și, în special, a auto
mobilelor.

Aparent banală, problema este 
extrem de importantă din două 
motive : înainte de toate, din pri
cina pericolului crescînd al poluării 
atmosferei din marile orașe dato
rită gazelor de combustie, iar în al 
doilea rînd, din cauza perspectivei 
ce se deschide de a înlocui com
bustibilii lichizi — mai necesari 
pentru alte scopuri — cu energia 
electrică obținută de la rețeaua 
energetică.

în cazul benzinei, factorul de uti
lizare a sursei de energie pentru 
tracțiune este exprimat în unități 
convenționale prin cifra 15 ; pentru 
un acumulator, cu argint-zinc, mo
dern, dar costisitor, acest factor 
este de circa 0,17 ! La acumulatorul 
cu splfură de sodiu, recent realizat 
de uzinele Ford din Statele Unite, 
cifra respectivă este 1, dar apara
tul nu este lipsit de unele defecte 
(pericol de explozie), care-1 fac pen
tru moment prea puțin utilizabil.

Teoretic vorbind nu există însă 
nici o dificultate pentru construi-

„Explozia" de
mografică ce se 
.emnalează pe toa
te continentele 
pune cp acuitate 
problema găsirii 
de noi surse de 
hrană.

Sinteza prote
inelor comestibile 
pe baza unor ma
terii prime exis
tente în mari can-

numai una din so- 
face

tități este
luțiile preconizate și ea

obiectul preocupărilor și stu
diilor unui mare număr de cercetă
tori, din numeroase țări. în același 
timp, lipsa de proteine obligă la 
găsirea unor metode care să le su
plinească cu totul în alimentația 
animalelor. în cele ce urmează ne 
vom referi exclusiv la propriile 
noastre cercetări.

în cadrul Institutului de cercetări 
biochimice de la Helsinki am efec
tuat o serie de experiențe pe cîteva 
vaci din rasa Ayrshire, adminis- 
trîndu-le o alimentație fără pro
teine, iar drept unice surse de azot 
folosind săruri de amoniac și uree. 
Rezultatele au fost încurajatoare : 
compoziția laptelui s-a dovedit a fi 
foarte apropiată de cea a laptelui 
ce se obține cu o alimentație nor
mală.

Problema proteinelor, care a con
stituit preocuparea de bază în cer
cetările asupra alimentației anima
lelor, este în bună măsură rezol
vată prin cercetările prezentate 
mai sus. Felul în care cunoștințele 
acumulate vor. fi puse în practică 
depinde însă foarte mult de condi
țiile specifice, ca și de substanțele 
bogate în hidrocarbonați existente 
la fața locului. în emisfera nor
dică, pădurile sînt acelea care pro
duc materii prime necesare alimen
tației animalelor. O mare parte din 
hidrocarbonații necesari lor s-ar 
putea deci obține din semiproduse 
ale industriei lemnului, care în pre
zent sînt fie aruncate în apele 
curgătoare, fie, în cel mai bun caz, 
uscate și arse în mod cu totul 
neeconomicos.

Experiențe efectuate cu alimente 
cu un conținut minim de proteine 
demonstrează că 30—40 la sută din 
hrana șeptelului o pot/constitui 
produsele forestiere. Producția de 
alimente-sintetice, cu ajutorul chi
miei, este o problemă mondială, o 
problemă a viitoarelor generații, 
dar și a generației actuale. Ea este 
de pe acum pe cale de rezolvare. 
Soluționarea ei deplină va pune la 
dispoziția omenirii uriașe resurse 
de alimente pentru populația, în 
continuă creștere, a globului.

CUM VA ARĂTA
LUMEA DE Mil NE

r

1972

ții ia scara , moigcțyara. Pe g
dezvolta industria extractivă ■
de combustibili ; coșmonautii B

întrebarea aceasta, la care au căutat răspunsuri participan- 
ții la ancheta de față, a constituit obiectul a numeroase son
daje și investigații întreprinse în ultima vreme, printre care și 
ancheta efectuată de „Corporația Rând" în rîndul a 83 de spe
cialiști de reputație internațională. Tema anchetei : tendințele 
de dezvoltare a științei și tehnicii în diferite domenii, în cursul 
secolului XX și al celui următor. Pe baza răspunsurilor primite, 
ancheta a consemnat termenele cele mai probabile de înfăp
tuire a unui mare număr de obiective științifice. Am spicuit 
cîteva dintre acestea.

TFMlj/piJSE DE
ANCHETĂ

PERIOADA DE
ÎNFĂPTUIRE

• Desalinizarea eficientă 
din punct de vedere 
economic a apei de mare

(■“ ’•-Noi organe ale corpului 
(transplantări sau pro
teze) 
Prevederi meteorologice 
infailibile
Folosirea comună a me
dicamentelor nebarbitu- 
rice care să determine 
modificarea caracteristi
cilor personalității 
Energie termonucleară 
controlată
Crearea artificială a for
melor primare ale vieții 
Obținerea rezistenței de 
masă la boli cauzate de 
bacterii și viruși (prin 
mijloace biochimice) 
Posibilitatea reglementă
rii pe cale chimică a 
unor trăsături negative 
moștenite (prin intervenții 
moleculare) 
Valorificarea faunei mă
rilor pentru obținerea a 
20 la sută din alimentele 
necesare populației glo
bului

• Ridicarea definitivă a ni
velului inteligenței prin 
folosirea medicamentelor

• Conectarea creierului 
omenesc cu un calculator 
electronic pentru spori
rea inteligenței

• Legătura bilaterală cu 
ființele din afara Pămîn- 
tului.

1975

1983

1986

19.89

• Invățămîntul prin înregis
trare directă a cunoștin
țelor în creier 2600• Automatizarea lucrărilor 
de birou și a serviciilor, 
ceea ce va determina 
transferarea în munca di
rect productivă a unui 
sfert din forța de muncă 1975• Automate care traduc 
din limbi străine cu res
pectarea topicii corecte 1978• Automate pentru diag
nostic medical 1985• Generalizarea folosirii ro
boților în gospodăria 
casnică 1988• Instalații pentru reprodu
cerea automată la domi
ciliu de la distanță a 
revistelor 2005• Aselenizarea și reveni
rea pe Pămînt 1970• Așezarea vehiculului cri 
echipaj pe Marte și re
venirea pe Pămînt 1985• Călătorie timp de mai 
multe generații spre alte 
sisteme planetare 2050

fele care influențează personalitatea vor 
fi aplicate și acceptate pe scară largă. 
Mașinile didactice complexe vor fi 
intens utilizate. Bibliotecile prevăzute 
cu sisteme automate de selecționare și 
reproducere a materialelor vor ușura cer
cetările. Va funcționa un sistem mondial 
de telecomunicații prin sateliți prevăzut 
cu mașini automate de tradus. Automati
zarea va cunoaște cele mai diferite apli
cații : de la prestări de servicii pînă la 
unele hotărîri la nivelul conducerii. Se 
va constitui o bază permanentă pe Lună. 
Vor porni expediții spre Mccțte și Venus. 
Vor fi instalate laboratoare în spațiul cos
mic îndepărtat; Pentru navele cosmice se 
va folosi ca foiță motrice energia nu
cleară și ionică.

Ancheta „Rană" formulează con
cluzii privind situația în care seva 
afla lumea în 1984, în anul 2 000 și în 
anul 2100.

Am ales două dintre aceste con
cluzii.

la sută și va ajunge la 4,3 miliarde. Agri
cultura automatizată și aprovizionată cu 
apă de mare desalinizată va majora pro
ducția pînă la nivelul necesar. In medi
cină vor fi generalizate grefele de organe 
și de proteze electronice, iar medicamen-

Populația globului vg ajunge la circa 
5,1 miliarde. Se vor obține noi surse de H 
alimente prin valorificarea pe scară largă 
a resurselor mărilor și prin producerea 3 
de albumina sintetică. Energia termo- | 
nucleară își va găsi aplicare în industrie. | 
Oamenii vor deveni în general mai re- | 
zistenți la bolile cauzate de bacterii și |
viruși.. In laboratoare se vor crea artifi- 
cial elementele primare ale vieții, iar țj
defectele ereditare vor putea fi corectate 
prin intervenții la scară . molgcuțgră. Pe “ 
Lună se vor d---
și producția de combustibili; cosmonauții 
vor ajurige pe planeta Marte și vor instala 
acolo stații permanente de cercetare Pe 
Pămînt va deveni posibilă regularizarea 
condițiilor meteorologice. ■ '

Bineînțeles, asemenea pronosticuri 
pe termen lung, chiar cînd sînt emise 
de valoroși oameni de știință, nu 
pot garanta o exactitate matema
tică. Ele pot da însă o anumită ima
gine asupra principalelor tendințe de 
dezvoltare a științei și tehnicii în de
ceniile următoare.
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i Mecanicul 

de 

locomotivă
Rolul visurilor mele l-am 

turnat, din fericire, cu mulți ani 
în urmă.

Cînd eram copil, ceea ce mă 
atrăgea cel mai mult, erau natura 
și calea, ferată.. Era o cale ferată 
foarte aproape de casa unde lo
cuiam ; zile întregi mă duceam 
să mă uit cum trece trenul. Mă 
pasionau locomotivele. Mă visam 
în uniformă de mecanic. în loc 
de toate acestea, ca să fiu pe 
placul tatălui meu, am făcut la 
fel ca el: m-am urcat pe scenă.

Dar visul din copilărie l-am 
putut realiza datorită cinemato
grafului. Lui Jean Renoir, care a 
făcut din mine, în filmul „Bestia 
umană", un adevărat mecanic de 
locomotivă ! Doi mecanici auten
tici m-au învățat cum să o con
duc. Ucenicia mea a ținut trei 
luni. îmi amintesc bine de a- 
ceasta. Ce profesiune nobilă I 
Cînd „Bestia umană? a fost pre
zentată în 1938 la Paris, am pri
mit emblema feroviarilor din 
mîinile lui Pierre Semard, secre
tarul sindicatului feroviarilor fran
cezi, împușcat de nemți în 1942.

Mi-a plăcut să încarnez și alte 
personaje. Gîndiți-vă, am trecut 
de 80 de filme ! Am turnat, prin
tre altele, în rolul unui medic 
mamoș, ceea ce m-a impresionat 
mult...

Dar vedeți, pentru mine nu se 
pune atît problema rolului. A- 
ceasta face parte din munca ac
torului care simte dacă poate de
veni cutare sau cutare personaj 
sau erou. Esențialul este a ajunge 
la dedublarea personalității. Pen
tru a atinge acest scop trebuie să 
ajungi la o mare izolare inte
rioară.

Eu am un mare respect față 
de public, căruia îi datorez totul. 
Fără îndoială, nu voi mai turna 
de acum înainte decît un film pe 
an: . Credeți-mă, meseria de actor 
este extenuantă. Dacă nu ar de
pinde deiiît 'de mine, m-aș-opri! 
Dacă continui, o fac pentru copiii 
mei, pentru a le asigura viitorul: 
căci idealul meu uman este fami
lia.

Am auzit că spectatorilor ro
mâni le plac mult filmele mele. 
Sînt fericit de aceasta și le do
resc-tuturor deplin succes în via
ță, în muncă.

Omul înfrățit 

cu poporul 

său
...E o cameră mică. Rafturi 

de cărți, un scaun, o masă, un 
pat. Pereții albi și o fereastră 
înaltă de la care se văd vîr- 
furile copacilor. Cercul cald 
de lumină al lămpii descoperă 
o hartă a lumii și doi actori 
angajați într-o discuție. Cu
vintele lor, cînd aprinse de o 
pasiune, cînd potolite de un 
surîs înfruntă întrebări care 
sînt ale noastre, ale tuturora. 
Ei dezbat destinul ideilor . . și 
al oamenilor în acest mijloc , 
de veac, încredințați că pa
cea, dreptatea socială, adevă—' ■ 
rul fac parte din obligațiile 
structurale ale umanității față 
de ea însăși. E în dialogul lor 
o tensiune în stare să dea ce
lui din urmă fapt un sens 
dramatic. La capătul convor
birii. care s-a lovit uneori de 
rezistente, iar alteori a des
chis porți secrete, ideile, ce 
păreau învălmășite și fără le
gătură încep să se ordoneze 
într-o stringentă, într-o con
strucție de o armonie lumi
noasă strictă și severă.

Aș dori ca în 1967, să joc 
în această piesă rolul actoru
lui care n-are iluzii, dar are 
speranțe, n-are certitudini a- 
supritoare, dar are un ideal, 
iar acest ideal îl înfrățește cu 
poporul său, cu societatea 
dreptății în care trăiește, cu 
lumea.

; ■ '■

ELVIRA POPESCU

ANNA MAGNANi

Sinceritatea

SOPHIA LOREN RRE BRASSEUR

Gel care

refuză arti

ficialitatea
Dacă eroul de pe ecran ori 

de pe scenă nu -își găsește co
respondent în viața cotidiană, 
marele public va reacționa cu 
sensibilitatea unui seismograf. 
Eu am încercat acest sentiment. 
La teatru am revenit după 
zece ani de absență și pot spu
ne că am trăit senzația unui 
adevărat debut. Spectatorul 
pretinde teatrului să-l facă 
să vibreze. Deși au tre
cut destul de mulți ani 
de cînd am jucat în filmul: 
„Roma oraș deschis" al lui Ro
berto Rossellini păstrez vie în 
inimă semnificația sa profundă, 
oglindă a rezistenței antifas
ciste a poporului italian, a spe- 
ranței într-un viitor mai' bun. 
De cite ori arri prilejul sa revăd 
filmele „Pădurea îifapietrită", 
„Vocea umană", „Ana Christi" 
sau „Trandafirul tatuat" de 
Tennessee Williams pentru" 
care ani primit premiul „Os
car", simt că fiu mi-am . irosit 
in vâri cariera. Nu este vorba ' 
de un orgoliu mărunt, ci de un 
adevăr de viață. Această gamă 
de personaje puse în situații 
diametral opuse sînt unite de 
aceeași coordonată: trăirea 
puternică d' realității, evadarea 
«in artificial. îmi doresc și în 

â sontinuare să realizez, fie pe 
J ecran, fie pe scenă oameni au- 
’ tentici, sinceri' despre care să 

nu se poată spune că repre
zintă doar o simplă piesă de pe 
tabloul scenaristului și al dra
maturgului.

Idealul meu artistic este in
terpretarea cu cea mai mare 
sinceritate. Depinde dacă ro
lul este uman sau o fantezie.

Urez românilor sănătate și 
îmi exprim speranța să-i re
văd. îi iubesc. Sper cu aceeași 
dragoste cu care am plecat 
acum patruzeci și cinci de 
ani să-i revăd într-o zi. La 
mulți ani 1967.

DANIELE DARRIEUX

Cred 

în idealul 

fer it ir ii
Idealul meu artistic și uman 

este idealul. de fericire și bu
curie ; vreau să transmit aces
te sentimente reale persona
jelor mele și nu sentimente 
relative. Actorul trebuie să 
joace cu sinceritate. Cred că a- 
ceasta este util oamenilor.

Eroul
. ■

national
3

Eroul meu preferat este — 
sînt de origine elvețiană — 
Wilhelm Tell. Este eroul na
țional, <cel care se sacrifică
pentru independența poporu
lui său, pentru ființa națio
nală.

Pentru mine eroii ideali sînt 
eroii care se opun războiului. 
Am admirat pe Anatole 
France, care în 1917 a îndrăz
nit să scrie următoarele cu- , 
vinte care au făcut atunci 
mare vîlvă în legătură cu ma
sacrul a sute de mii de sol
dați în cursul primului război 
mondial: „Se crede că se
moare pentru patrie, dar se 
moare pentru industriași'1... 
Am reprodus aceste- cuvinte 
într-un interviu recent către 
televiziunea franceză.

Idealul meu uman ? Tatăl 
meu, cîrnățar și numismat, 
mi-a insuflat o mare admira
ție pentru frumusețea clasică, 
măsură și modestie, trăsături 
ale unei veritabile și durabile
creații.

Călătorul 

din autobuz
Prefer rolurile de persqnaj 

popular. Un rol de regină sau 
de doamnă din înalta societate 
este poate mai atractiv. Dar 
nu cred că l-a? putea inter
preta, căci nu am nimic din a- 
ceasta în mine. Am în mine în 
schimb oamenii simpli. Îmi 
plac rolurile de oameni din 
masă, căci ele mă fac să mă 
simt în elementul meu. Dacă 
aș fi într-un autobuz cu 50 de 
femei (îmi place să merg cu 
autobuzul) aș vrea să o inter
pretez pe fiecare dintre ele. In 
schimb, rolul unei doamne sus 
puse călătorind într-o caleașcă 
sau într-un „Rolls Royce" 
mi-ar displace.

Idealul meu uman este bu
nătatea. Idealul de frumusețe 
este pentru mine sinceritatea 
în orice fac. Cînd iubești real
mente, trebuie să iubești sin
cer. Dacă ceva nu îți place s-o 
spui în mod sincer. Iar cînd 
nu știi ceva să o recunoști tot 
sincer. Cheia este sinceritatea. 
Intre sinceritate și adevăr, 
distanța este aproape imper
ceptibilă.

Femeia — 

patriot

Aș putea să spun, fără să 
denumesc piesele sau roluri
le, că lucrez cu multă pasiune 
la un rol care ilustrează soar
ta unei femei de-a lungul a 
20 de ani. Piesa înfățișează o 

•iubire mare și adevărată. Este 
o piesă a minunatelor și re
marcabilelor relații dintre 
două inimi care se iubesc. O 
piesă despre peripețiile vieții 
sau, mai concis, despre oa
meni și viața lor.

Doresc foarte mult să joc 
rolul unei femei sovietice care 
își iubește patria și poporul 
și care a luat parte la instau
rarea puterii sovietice. Un rol 
în care să nu lipsească nici 
iubirea, nici temperamentul, 
patima și umorul.

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ

CARE

La drept vorbind, un actor 
n-ar trebui să joace mai mult 
de un singur rol pe an, dar un 
rol bun, care să-l solicite la 
maximum, să-i pună la încer
care toată potența artistică, 
un rol care să însumeze — ca 
un salt calitativ — experien
ța, acumulările de pînă la el.

Un rol pe care să-l joace și 
un alt rol la care să se gîn- 
dească pentru viitor. Posibili
tatea unui om de a acumula 
date de viață este, totuși, ÎL 
mitată. Cît poți aduna în tine 
într-un an muncind, citind, as- 
cultînd sau privind în jur, su
ferind sau bucurîndu-te, cu 
alte cuvinte trăind, ca să poți 
da viață personajelor ? Dan
ton, care mi se propune de 
două stagiuni — și pe care 
nu-1 cunosc încă decît prea 
puțin (pentru că ceilalți, ce
lelalte personaje nu-mi dau 
răgaz) — este pentru mine ca 
o cetate neasemuit de fru
moasă și ispititoare, dar pu
ternic apărată, pe care nu știu 
cum am s-o cuceresc. Deși 
doresc din răsputeri s-o fac. 
Trebuie ca ■ în cîteva luni să 
dau viață unui Danton care a 
trăit 35 de ani — așa cum știm 
că a trăit. Nu mă dau în lături 
din fața greutăților, dar aș 
vrea să le știu, să le presupun

eeorbe CONSTANTIN

Personajul 
frămîntat, 
pasionat
măcar, ca să le pot depăși. 
Și pentru asta am nevoie de 
timp.

De fapt orice actor, mic sau 
mare, își dorește un rol „im
portant", rolul vieții sale, ro
lul care să i se potrivească. 
Cum să fie acest rol ? Greu

de spus. Știu doar că ar tre
bui să reprezinte un OM, un 
om întreg, cu calități și defec
te. îmi doresc un personaj nu 
cu mai multe fețe, ci un om 
cu mai multe însușiri — chiar 
și defecte — omenești.

Un erou care să aibă trăsă
turile, caracteristicile oameni
lor zilelor noastre, pasionați, 
frămîntați de întrebările pe 
care le ridică viața.

M-ar interesa, de exemplu, 
un personaj care să sintetize
ze preocupările, științei , și oa
menilor ei chemați să dăruias
că vieții tot,ce ’au mai bun 
pentru progresul și prosperita
tea poporului nostru. Actorul se 
străduie din răsputeri să crea
dă în ceea ce face — e da
toria lui profesională — esen
țial este însă să creadă spec
tatorii, să-l creadă nu pe ac
tor, ci pe cel căruia actorul 
îi dă viață. Eu nu cer ca un 
dramaturg să scrie un rol pe 
„măsura" unui actor sau a 
forțelor actoricești existente 
într-un colectiv teatral anume, 
îi cer să creeze personaje 
viabile, care să poată fi in
terpretate.

Eroul simplu 
din popor

Nu am visat niciodată că voi 
cuceri premiul „Oscar", dar vo
iam să ajung la consacrare și 
maturizare artistică. Vorbind 
despre filmele mele care mi-au 
plăcut cel mai mult vreau să 
amintesc înainte de toate „Că
sătorie italiană", realizat după 
binecunoscuta piesă: „Filo- 
mena Ma.rtura.no" a lui Eduar
do de Filippo. Îmi amintesc că 
aveam nouă ani cînd mama 
m-a dus la teatru ■ să văd a- 
ceastă piesă. M-a răscolit per
sonalitatea eroinei principale. 
Pe atunci nu știu de ce, îmi 
propusesem poate cu o naivi
tate copilărească s-o interpre
tez și eu. Visul mi s-a realizat 
și abia cînd am redat pe ecran 
viața eroinei mi-am dat sea
ma că într-un fel a pătruns în 
însăși existența mea. Rolul 
mi-a dăruit cele mai mari sa
tisfacții din întreaga carieră. 
De ce ? Pentru simplul motiv 
că am socotit un mare pas 
înainte faptul că am izbutit să 
redescopăr în toată frumuse
țea ei viața omului simplu, să 
filtrez prin propria-mi con
știință gîndurile, zbuciumul și 
bucuriile sale. Am fost deose
bit de satisfăcută și de rolul 
avut în filmul „Ciociara", care 
simboliza Italia rănită dar 
neînfrîntă, hotărîtă să stea pe 
baricade. Pelicula se înca
drează în marele curent de 
idei ale neorealismului.

Am terminat de curînd fil
mul : „Contesa, din Hongkong", 
o fabulă modernă despre dra
goste, care reprezintă viața cu 
frumusețile și urîciunile ei. A 
fost pentru mine o experiență 
excepțională să lucrez la cea 
de-a 39-a peliculă din cariera 
mea împreună cu marele Cha
plin. Am în proiect interpre
tarea unei străvechi povestiri 
napolitane din secolul al 16-lea 
intitulată : „Era odată", în care 
eroina principală este un ade
vărat simbol al omului din po
por.

Fără îndoială, succesul a 
schimbat întrucîtva viața mea 
exterioară, însă nu a atins 
cituși de puțin sentimentele 
interioare, în care au pătruns 
multe, foarte multe din trăsă
turile de caracter ale eroine
lor care îmi sînt atît de dragi: 
simplitate și umanism. Țin 
mult să-mi păstrez nealterată 
personalitatea de odinioară, ca 
ea să nu fie influențată de de
fectele pe care le poate impri
ma unei stele de cinematograf 
o producție cinematografică de 
duzină, sclavă a intereselor 
pur comerciale și care nu re
prezintă cea..mai tînără artă.

JEANLOUIS BARRAULT

Ființa ce 
se dăruie 
cu totul

Unul din rolurile mele pre
ferate care se apropie de e- 
roul ideal este Hamlet. L-am 
jucat timp de 23 de ani. îmi 
place fiindcă este un rol foar
te încărcat de umanitate. A 
fi între zi și noapte, între în- ’ 
doială și credință, între moar
te și viață, înseamnă reînvie
rea în fiecare zi. Și Hamlet 
este eroul ce reînvie mereu. 
De altfel în fiecare zi închei 
un ciclu cu tine însuți, spre 
a începe apoi altul. Mori în 
fiecare zi și apoi renaști.

Idealul meu uman ? îmi plac 
ființele ce se dăruiesc cu to
tul, cu propria lor viață.

Doresc ca în 1967 un tînăj 
autor de douăzeci și doi de 
ani să-mi aducă o piesă nouă 
tot atît de frumoasă ca „Tât< 
d'Or* al lui Claudel. Vrea, 
o piesă plină de entuziasm 4 
în același timp modernă.

Și pentru că 1967 bate h 
ușă, adresez cititorilor ziari- 
lui dv. toate urările mele ce 
fericire ; și îmi exprim dorina 
sporirii schimburilor culturde 
între România și Franța. Mi-ar 
place să joc în România în 
1967.

fsonulul 
ciplex

u mine, un personaj, ca 
orm normal, este capa- 
bimai bine, ca și de mai 
rl

ce îmi place la oameni 
esrietatea lor, fantezia 
lolecțiile lor neașteptate 
—.sta îmi place și la fiin- 
țeaginate de poeți, de 
s(i, dramaturgi. Cînd au 
acalități, îmi place la fel 
re un mare senior sau var 
giul. '

:z în „Diavolul și bunul 
dizeu" al lui Sartre era 
a ca și „Ornijle" al lui 
JVnouilh și Max din „Re- 
îțerea" lui Pinter. Iată 
dmi-ar place să interpre- 
t hello, Richard al III-lea, 
R Dear, un mare gangster 
c Capone, un tlcigaș plătit 
sn nebun, Verlaine sau 
liingway.

VITTORIO DE SICA

Muncitorul
iulian
entru mine eroul ideal a 

; t muncitorul italian Cpîcco- 
operaio).

idealul meu uman : egalită- 
a socială.
Cel artistic: perfecțiunea 
itangibilă.
Iar idealul de frumusețe : 

ruzica în viață și umanitatea 
n film.

ALEXEI BATALOV

Tipul 
tolstoian

Fiecare actor are un rol pentru 
care se pregătește și pe care-l 
așteaptă cu emoție, verifieîndu-și- 
o dată și încă o dată gîndurile, 
sentimentele. Eu sînt de părere că 
actorul trebuie să interpreteze 
astfel îneît să depășească școala 
clasică — o școală înțeleaptă, 
care îți oferă multe avantaje — 
pentru a sesiza cel mai fin cu
rent al sufletului eroilor contem
porani. Prin repertoriul clasic 
îmbogățim figurile contempora
nilor pe care le interpretăm. 
Ceea ce urmează să interpretez 
acum, este primul rol de drama
turgie, scris de Tolstoi, pe care-l 
aștept cu o emoție neobișnuită. 
Este vorba . de o continuitate. 
Aceasta este de altfel și firea 
omului: tot ceea ce a fost în
făptuit cîndva nu se uită ci se 
păstrează în ascunzișurile memo
riei ca să iasă apoi la iveală 
schimbat sub imperiul vremii, îm
bogățit de experiență și transfor
mat într-o creație plină de o 
nouă importanță. In artă sînt 
creații care trăiesc și bucură 
multe generații, întoreîndu-se ia
răși și iarăși la oameni. Dar de 
fiecare dată se întorc cu o nouă 
profunzime și actualitate.

O asemenea întoarcere înfăp
tuiește și filmul „Cadavrul viu" 
— pentru care mă pregătesc 
acum. Sper să facem ca această 
nouă întîlnire cu spectatorii — 
spectatorii de azi — să fie folosi
toare și emoționantă.

Ma.rtura.no
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u, întotdeau
na, sărbăto- , 
resc revelio
nul în noap
tea de Anul 

nu. Așa m-am deprinș. de 
de. Și le țin minte pe a- 
joape todte, Relitju . că 
e fiecare mă jeăgg cîte 
amintire plăcuță.
Primul l-am. petrecut in- 

'r-o copae. Aveam'doar 4 
jni și 6 kile neftoț’Și’pă- 

iuțuri pentru copii nu se., 
găseau, cum de altfel; nu 
jrea se găsesc nici as- 
ăzi. Tata, d'upă ce s-a 
spălat în altă c.opae (baia 

u se inventase încă), a 
ut să arunce apa. A 

•onfundat însă copaia.
Am avut noroc cu o lu

poaică, rudă apropiată cu 
cea care i-a alăptat ' pe . 
Romulus și Remus, ce toc
mai trecea pe acolo și, 
găsindu-mă în zăpadă, 
m-a dus la ea acasă, un
de m-a crescut pînă la 7 
ani, cînd a trebuit să mă 
duc la școală.

Arie nouă revelioane la 
rînd le-am petrecut în 18 
orașe diferite pentru că 
m-am apucat de fotbal.. 
Fiecare revelion îl tăiam 
exact în două. O jumătate 
petreceam cu echipa ele 
la care plecam, iar cea
laltă jumătate cu echipă
■ mă duceam.

a revelion al 
etrecut cu co- 

ltima echipă 
care am 
fost cel 

list pentru

le-am sărbătorit acasă cu 
. . iaurt și pîine prqjită. Nu, 

n-am fost bolnavi, 
geam bani pentru 
bant. \

în următorii ani, 
deosebit. __

Al 34-lea revelion, l-am singur; 
petrecut împreună cir-,fă-,, 
milia într-o groapă. Am 
fost invitați la niște .pîri#- 
teni care locuiau în blo
cul 14 dintr-un cartier 
nou. Blocul nu am reușit 
să-l găsim, în schimb 
ne-am trezit într-o groa
pă săpată de întreprinde
rea C.O.M.F.S.A. (cred că 
nu în acest scop). Am stat 
acolo, în groapă, pînă-n 
toamna anului următor, 
aînd C.O.M.F.S.A. și-au a- 
dus aminte de lucrare si 
au venit s-o continue.
Noroc că și-au adus amin
te repede.

La al 35-lea revelion am 
' devenit cel mai antipatic 

tip ' posibil pe care l-a 
văzut lumea vreodată. 
Iată cum : am căzut de a- 
cord cu nevastă-mea să 
facem revelionul la noi a- 
casă.
milii.
și cu 
trimis 
altfel 
tot).

Așadar, am preparat 
bucate din belșug pentru 
14 persoane. Au venit, . 
însă, 193 de persoane.

Strîn-
Tra- I

nimic

?

Și-am invitat 6 fa- 
Adică 12 persoane 
noi 14 (copilul l-am 
la bunici, cum de 
se obișnuiește peste

JJREV
■ o

8

de Nicuță TÂNASE
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sntru că

•f

la pleca- 
am fost iar in opt 

rți egale (tramvaiul 
.. (treispreze) care se 
retrăgea la dou. Printre 
cele opt părțigale s-a 
nimerit să fiâiat și pi
ciorul meu dftir. Așa că 
steaua mea (fotbalist a 
apus în zori.

La al 19-leevelion am 
auzit pentru Ima dată 
bancul lui Nea Crișan 
(spus de el rsonal) cu 
castravetele.I- al 20-lea 
l-am mai aup dată. La 
al 21-lea 1-dnvățat pe 
dinafară. ;î*lal 22-lea 
l-am asculta bulgăreș
te. Iar la al 6ă în.fran
țuzește.

Al 24-lea slion a ’în
semnat o 
mea. Am 
Vreți să 
petrecut 
nisem sare să mă o- 
cup de bunesfășurare 
a revelionu organizat 
în întreprima de unde 
luam salarCe-am tă
cut î Veți no imediat. 
Stocul de eti și ser
pentine aclcnate în a- 
cest scop l-folosit ast
fel : un s pe tova
rășii direc și familia 
sa. alt sfert restul con- 
'uofii, al 1®a pe i.n- 

' spetai direcio- 
Amis 16 tineri 

tici 
in 
de
e
.ti
* rinii pe 
i e listă, 
i stocul 

confeti 
ere prin 
ce am epui- 
sarcină ce 

>em singur, 
i, eram res- 

il. aut dispozi- 
.chestfi cînte .A 

,ginit frunzi vii" (cin
ic preferai tovarășul 

director) d1 de ori.
S-a petreitît de mi

nunat. încîtoua zi am. 
fost transferi o, revis
tă de umor.

RevelioanS, 26 și 27

cocă în viața 
dsit umorist, 
af] cum s-au 
Iulie ? Pri-

am împrâș- 
;e punctele 
i sălii de 
j azvîrleau 

serpentine 
care 
UUi- 

de 
l-am 
tom-

S

W-

și mi-a

folo-

pista 
asta

trei o- ra 
mașină H

ai
de ani cît 

zi-

l

— Păreți , mai 
trecut

abătut în fața televizoru- 0 
lui și ciocneam cu mișe ■ 
însumi. Pe la miezul nop-“ 
ții, soneria. Ce' bucuros 
am. fpst. Era un cetățean.

• —,Ne primiți și pe noi?
— Cu plăcere, poftiți. 

Dar cale noi, că te văd

— Eu sînt doi.
Puteam să-l contrazic ?

Am umplut două pahare 
și.am auzit :

— Lui Rădulescu I. Con
stantin nu-i pui ?

— Care Rădulescu 
Constantin ?

— Eu.
— Păi paharul ăsta al 

cui e ? Nu e al dumitale ?
— Ea lu'... Ioanițoaie I. tl 

Constantin.
— Și Ioanițoaie cine e?
— Eu. Mai pune un pa- H 

har. Pentru că ți-am spus, g 
eu sînt doi, ‘

Ca să mă convingă, a ij 
scos buletinul și mi-a a- ffl 
rătaț poza.

— Sînt eu ? Citește nu- 8 
mele. Scrie Rădulescu I. | 
Constantin din Măneciu, 
Ungureni, Teleajen ?

— Scrie.
A scos livretul militar, m
— E poza mea ? Este. | 

Ce scrie aidi la nume ? “ 
Scrie Ioanițoaie I. Con- ffl 
stantin, Măneciu, Ungu- | 
reni ?

— Scrie, Dar cum ai re- | 
ușit ?

— Printr-o încurcătură a' 
stării civile din comuna | 
noastră. De cinci ani mă H 
zbat să fiu unul singur și ra 

■ nu reușesc. Am plătit H 
taxe, am făcut cereri pes- | 
te cereri .și tot doi sînt.

— Le-o -fi teamă celor w 
de la sfatul comunal Mă- H 
neciu Ungureni să nu .te ra 
plictisești singur.

Și am continuat să bem ® 
toți trei, toată noaptea re- Bl 
velionului. Așa de rău H 
mi-a părut că omul ăsta “ 
nu avea mai piuite nume 1 ffl 
Făceam și eu } revelionul M 
într-un colectiv mai mare. “

Eu mai sărbătoresâ re- | 
velionul în noaptea de 31 w 
spre 1 ianuarie și din alt B 
motiv. în noaptea asta | 
vine cu cadouri și Moș | 
Gerilă. La mine a veni!

w de-aseară, pentru că mă M 
cunoaște mai de mult și | 
sîntem prieteni la toartă. “ 
A venit, a dat o raită cu 
privirile prin casă 
zis.:

— Aragaz cu 
chiuli văd că, ai, 
de tocat carne, mașină de “ 
spălat rufe, frigider, frin- H 
ghie de întins rufele pe 0 
balcon— ai. Zău, nu știu 
ce să-ți dau eu ție anul

ce lipsuri

revelion a 
mai vesel.

radio erau în. bor- ; 
cu dulceață. Bute- 
bucătărie cu. tot, 
undeva prin -ve-

cu
pe
iar pe acoperiș să- 
pompierii de servi'

prm sacul lui, dar n-a gă- 
sit o soră de caritate

■ bună.
— îți dau un aeroport,, 

mi-a zis 'el radiind.
— Un aefoport ? Ce să 

fac cu el?
— în caz de criză, dai 

telefon la Aviasan și gata 
ești salvat

■— E o rezolvare. Dar 
de unde ai dumneata ae
roportul ăsta, pe care vrei 
să mi-1 faci cadou ?

— L-a făcut Ministerul 
Minelor îri Petroșeni. A 
băgat 1 milion 300 de mii 
de lei în el și nu-1 
sește.,

—- De, ce ?
,.ț— I-q orientat 

: greșit și-n afară de 
, geologii au stabilit că pe 

sub solul aeroportului 
trece o vînă de cărbune
— Și-eu cum o șă-1 fo

losesc, dacă se găsește în 
situația în care spui ?

—- De cîte ori o să 
criză în 100 
mai ai de trăit ? Să 
cern... de 9 ori. La 9 ate
rizări rezistă aeroportul.

L-am primit. Să-1 port 
sănătos, dar să dea cel 
de sus să nu-1 folosesc.

Cum voi. petrece acest 
al 42-lea revelion al vie
ții mele, încă nu știu. Nu 
mi-am făcut nici un plan, 
în sfîrșit, vom vedea la 
anu...
...ȘI LA MULȚI ANI 1

Răspund cunoscut! desenatori
‘ ./*' ' j z.uOAJ’fF l.3ml.¥/i iL'Ai..—Ai,

sî caricaturist! dîn țară și

GOPO (București) FRANKLIN (Londra) DANILO

EUGEN TARU (București)

Cum, nene, și eu o să am la anu’ barba 
"■ă? ■■____________ —

i

TONCZ TIBOR (Budapesta)

D. ELISEEV și M. SKOBELEV (Moscova)

— Dragă Mo? Gerilă, n-ar fi timpul ca 
împreună cu Albă ca Zăpada să vizitați și 
alte locuințe ?

V. JARINOV (Moscova)

îngrijorat

A. BORN (Praga)

MORO Roma

LAUZIER (Paris)

■

— Asculta, Dupond, iți propun să reluăm 
discuția despre mărirea salariului, după 
sărbători, în biroul meu.

l-am petre- 
mea a fost 
ajun, I.L.L.- 
devizul cu 

meu

■' (Urmare din pag, V-a)

au adus 
nestins/ r.i- 
fier-beton,

Prieten-’ Și -’”d<cîe-gle in
citaților mei. A trebuit să 
dărîm zidul dintre camere; 
să .aduc de la o cantină ' 
mese și scaune...

De ce nu m-am pregă
tit eu pentru 193 de per
soane ? Vedeți 
ani ?

La al 36-lea 
fost însă ceva
Am culcat, copilul (buni
cii plecaseră în deplasa- 
l ,re) și ne-am dus la res
taurant. Cînd ne-am în
tors, televizorul era de
montat în 18 639 de bu-., 
câți, condensatorul și lăm-', 
pile de 
canele 
lia, 
era 
cini, 
pau 
ciu.

Puștiul meu, de 4 ani, 
lăsat singur acasă în 
noaptea de revelion, toc
mai se chinuia să spargă 
cu magnetofonul meu Tes
la tubul catodic al tele
vizorului. L-am întrebat : 

. — Ce-ai făcut, Dănuț ? 
Ce faci ?

— îl caut pe-Așchiuță. 
în schimb, revelionul 

l-am petrecut ca lumea.
Cel mai plicticos reve- 

’ lion pe care 
cut în viața 
al 37-lea. în 
ul a aprobat
repararea spațiului 
locativ. Au venit tovarășii 
de la I.R.C.R., 
var stins, var 
sip, pietriș,
vopsele, scule, mă rog, de 
toate, le-au adus —- cum 
zic — și le-au îngrămădit 
în apartament. Au dărî- 
mat soba și multe altele. 
De ce nu m-am duș la 
prieteni ? Dar ‘ lucrurile 
mele din casă și’ materia
lele pentru care am sem
nat proces-verbal cine le 
păzea ? Să fi încuiat uși
le? Păi. nu le demonta
seră dumnealor în ajun ?

Cel mai hazliu revelion 
a fost al . 38-lea Ai mei 
plecaseră la . țară și nu 
știu prin ce împrejurare 
pierduseră trenul. Stăteam

trebe : „Deci și în „Pădurea nebună" v-ăți 
folosit de,realitate și nu de imaginație?. 
Da. Și în .„Pădurea nebună" și în „Jocul 
cu moartea" , și în „Costandina", și cu 

, qtît mai mult. în romanul —■- pe care tot 
va trebui să-J isprăvesc într-o zi — „Ră

dăcinile sînt amare".' Toate cărțile mele sînt rupte 
. din realitate,, șau —-dacă vă supără această formu
lare — cărți pe care le-,a inspirat realitatea și nu
mai realitatea.

Nu sînt lipsit’ de imaginație, numai că n-am nevoie 
de ea. Viața, într-un anume sens, a fost foarte ge
neroasă cu mine. S-a deschis în fața mea, și eu am 
putut privi în adîncu-i.

Dar să ne reîntoarcem la „Pădurea nebună". Mă 
aflam în orașul pomenit mai sus în campanie elec
torală. La o întrunire • d,e- cartier a luat cuvîntul și a 
vorbit foarte frumos despre mine , o femeie neobișnuit 
de grasă. Din tot ce spunea reieșea că ea m-a cu
noscut bine atunci_ cînd — cum spunea ea — amîndoi 
am fost tiueri. în tîrrip ce femeia vorbea, mă chinuiam 
s-o recunosc și nu Izbuteam. La sfîrșitul ședinței m-am 
apropiat de ea foarte tulburat și l-am mulțumit. Și-a 
dat repede seama că n-o recunoscusem și s-a năpustit 
asupra mea,: ,-.

— Nu-i așa că tu nu mă recunoști ?
Nu, nu te recunosc, Iartă-mă, dar nu te recunosc.,/ 
Eu sînt... Anfilofia

Anfilofia 1 Cu 'mai bine de patruzeci de ani în urmă, 
pe cînd trăisem în ace] oraș, o cunoscusem și pe 
Anfilofia. Orașul acela de pe malui rîului Vedea era 
plin de fete. Fusesem chiar ușor îndrăgostit de Anfilo
fia. O ’singură seară mă plimbasem cu ea .la braț, pe 
sub lună și pe sub castani. Vrusesem .s-o string ușor 
în brațe și s-o sărut. îmi fusese frică . Frică să nu 
se rupă în două cînd o voi strfnge în brațe Frică să 
nu-i sorb sufletuț dacă voi. săruta-o. Era subțire ca 
trestia. Și puțină.;, puțină., far acum se afla în țața 
mea o femeie bătrînă și foarte grasă,.

Cînd te inspiri dm reartate, di acesf risc : sări vezi 
bătrîni pe eroii pe care i-ai descris nneri, frumoși, ro- 
ifianji.ai..’. .

Am pomenit ceva mai înainie de Costandină, Povesti
rea a plăcut mult și a apărut și ea țradusă în cîteva 
limbi străine. Modelul mi-a fost soră de suflet, și nu
mele ei adevărat era Cristina. Era măruntă de statură, 
oacheșă și foarte energică Era membră a unei coope
rative agricole de producție de pe Valea Călmățuiului. 
A murit acum doi ani. -- : ș'.fiuo,ucuAm un material de viață bpggt, am tregut .prin-, multe 
Oare voi avea timp să mai salvez ceva din uriașul 
meu bagaj de viață șl să ma; scriu o carte, două ? 
Nu știu. Și nici nu vreau să știu,

Cred că atunci cînd scriu mîna-rpi este condusă de 
adevărul vieții și de un anume simt artistic Firește, 
de multe ori mi-ar fi plăcut ca acest anume simț să fie 
mai sigur.
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— Loja'lar.imjnr qs woHbp.-- ț ’nomti ••

’(("’între orele 19;30—6,00,u”p.e’ im .. 
stațiile de radio imite, va fi„ 
difuzat programul special; .de 

revcxion, cui'e’/yJ ? jpțin’de' o 'Varietate de; emisiuni cum 
sînț : „Pl^gți'șdru.l"j 'j^ionjente distractive/: /.răvașe, cu
plete și scenete' umoristice, rriuzi’ca populară, ușoară 
și de dâhs„ Își vor da concursul artiștii-, poporului 
Ștefan Citibotărașu, Miluță Gheorghiu, Alexandru Giugâ- 
ru — alături 'de Horîâ ‘ ' Șerbăriescu, Radu Zahar.eșcu, 
Mircea Crfșan, Dem. Rădulescu, Zizi Șer.băp. N. Strop, 
Vasile. Tomăzian, Horja Căciulescu și alții. Printre in- 
terpreții muzicii uș’oare și’de dans"se află : Doina Badea, 
Margareta Pîslaru, Gică Petrescu, Constantin Drăghici, 
Dan Spătarp, JJinșa.ț.Cqrb.acev, Pompilia Stoian, Anca 
Agemolu,' trio Grigoriu. De ’asemenea, în program : ‘cîn- 
tăreti și orchestre de peste hotare.

PROGRAMUL I : Muzică la 
început de an (6,00) Moment 
poetic. Urare de Anul nou

— V.Cl'Suxi- de T ador Arghezi (8,30). Cîntece de-urare 
(9,40)7i”Ăh nou, .rțielodiil, ...nbj — muzică ușoară (9,55). 
Maeștri ai ., cîntecului-.jomâneșc :, Fănică-' Luca (11;35). 
Autograf muzical‘ Gigi Mayga. (11,40). Eștrada dumini
cală (12,05), Rapsodia/.a Ți-a, în. Re. major de George 
Enescu (i-6,44), „Un . om de (zăpadă, un derdeluș ,și ;să- 
niuța ■•supersonică". Emisiune muzical distractivă pentru 
copii (1Ț,.OD)., jn.tșrviu muzical : Marcela Rusu cu... Mar
cela Rqsu: ,(18,4(1).’, fjarijavalul operetei (19,00). Concertul 
noutăților, sușțiput de orchestra de estradă a Radid- 
televiziunii. (21,25). Muzică de dans (22,10). PROGRA
MUL II ■:. „An m,ou la cabană" — muzică’ușoară (8,21).' 
în lumea operei ; comice cu Magda Ianculescu, Iolanda 
Mărculescu, Dan Tordăcheșcu și Constantin Gabov (8,45). 
„Pomul,de,iarnă"..— cîntece pentru copii (10,15). Pa
truzeci. de. minute în jurul globului — muzică ușoară 
(10,35). Din cîntecele preferate ale Măriei Lătărețu 
(12,45). Autograf muzical Pompilia Stoian (14,40) Melodii 
de Nicolae Kirculescu (15,00). La microfon, Flavia Buref
(15.15) . O surpriză pentru iubitorii de folclor (15,45). 
Cîntă Constantin Drăghici (17,00). Interpreți de operă : 
Arta Florescu, Zenaida Pally, Petre Ștefănescu-Goangă
(17.15) . Melodii-magazin (18,00). Cîntă Anca Agemolu, 
Salvatore Adamo și formațiile Paul Ghențer și Sergiu 
Malagamba (19,20). Romanțe pe versuri de Eminescu, 
Alecsandri, Vlahuță, Coșbuc și Goga (19,45). Muzică 
ușoară de Florentin Delmar, Noru Demetriad și Sile 
Dinicu (20,10). Teatru scurt. Premiera „Monopolul al
coolului". Dramatizare după schițele „Atmosferă în
cărcată" și „Cam tîrziu" de I. L. Caragiale (20,30). Vă 
invită la dans Ilinca Cerbacev, Alin Noreanu, Anda 
Călugăreanu, Maria Toldy și Claude Franțois (21,10).

duminică

I
;ră un buchet H.s 
(9,00). (Pagini 
ilary-Darclee, 1., 

mujicii m : 
Lăscuț- | 
selovski g

PROGRAMUL I: Compozi
torii Temistocle Popa și Aurel 
Giroveanu Vă oferă un buchet 

de melpdii (8,00). Cîntec și voie bună (_,._, 
din operete de Filaret Barbu, Ion Hartulary-_____ ,
Florin Comișel (9,40). Interpreți de frunte ai muzicii 

. noastre populare: Nicu Stănescu și Traian ]
Făgărășanu (10,30). Melodii de • Vasile • Veselovski 
(10,45). File dintr-o nouă Românie pitorească (Montaj 

, , .de proză, și versuri) (11,00). Canțonete interpretate de
Ion Stoian și Joseph Schmidt (11,20). Sofiștii Luminița 
Dobrescu, Cristian Popescu, Puica Igiroșanu și forma
țiile Alexandru Avramovici și Jean Claude Casade- 
Sus (11,35). Albumul succeselor — muzică deF ’estradă 
(14,00) Concertul orchestrei de muzică populară a Ra- 
dibteleviziunii. Soliști : Angela Moldovan. Ion Luican 
și Marcel Budală (14,30). Melodii de Elly Roman 
(15,20). Revista noutăților de muzică ușoară (15,35). Au
tograf muzical Dorina Drăghici (16,15). O neuitată in
terpretă‘a folclorului nostru :\ Maria Tănase (montaj) 
(16,30). La microfon, tinerețea (emisiune pentru tinerii 
ascultători) (17,00). Revelionul artiștilor (fantezie ra
diofonică) (18,00). Muzică ușoară., cu Jean PăunesCu,

fit!

■■ Să înceteze agresiunea
americană în Vietnam!

• Agenția France Presse sem
nalează că mișcarea de pro
test a parlamentarilor britanici 
împotriva bombardamentelor avia
ției S.U.A. asupra R. D. Viet
nam a luat o nouă amploare 
prin publicarea în ziarul „Times" 
a unei scrisori semnată de trei de-

I
Violeta Villas și formația Richard „Qșqhanitzki (18,50. Ș) putați laburiști "și prin demersul a 
Din compozițiile lui Vasile Vasilache și. Ion Vasilescu g doi deputați liberali pe lingă pii- 

j mul ministru Harold 'Wilson.
r. /Semnatarii ‘scrisorn publiâațe -în 

„Times" sîrif Emmanuel "''SHi'nwell, 
președintele grupului parlamentar 
lgburișt 'și una din. personaliță|ile 
cele măi influente -din aripa dreap
tă crpartidului, Philip Noel-Baker și 
John Mendelson, din aripa stingă 
a partidului.

în scrisoare, după ce se face o 
referire la mărturia lui Harrison 
Salisbury, redactor șef adjunct al 
ziarului „New York Times", aflat în 

I prezent la Hanoi,- se spune: „în 
f- această situație tragică este im- 
r per.qtiv ca Anglia să-și ridice gla-

Sîmbătă 31 decembrie 1966

ZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. S 
CEHOSLOVACĂ 16; 19,30.

2 ianuarie 1967

Din compozițiile Iui Vasile Vasilache și Ion Vasileșcu. 
'(19.10)1 PROGRAMUL II: „Răvașe pe/ zăpadă -^ mu
zică ușoară (9,50). Retransmisiunea concertului din 31- 
decembrie 1966 al orchestrei simfonice și al corului 
Filarmonicii de stat „George Enescu”, dirijat de Mir
cea Basarab, Dirijorul corului, Vasile' Pîritea (11,00). 
Muzică ușoară cu George Bunea, Sheila și Dan Spă- 
târu (12,45). Concert de prinz (13,30). Cine știe cîștigă, 
Concursul : „Comedii celebre". Participă reprezentanți 
a 'două întreprinderi din orașul Pitești (14,30). Con-, 
certul nr. 2 în Do minor pentru .pian și orchestră 
de Rahmaninov. Solist, Dan Grigore (15,25). Autograf 
muzical Margareta Pîslaru (17,15). Muzică românească, 
interpreți de peste hotare (17,45). Matineu dansant 
(18.00). Pe strune de vioară : Jean Ionescu (18,45) So
liști de muzică ușoară : Aura Urziceanu, Richard An
thony, Ilona Moțica și Remo Germani (19,30). Moment 
folcloric: Sofia Popa (20,00). Teatru radiofonic. Pre
miera „Visul unei nopți de iarna".' Adaptare' i’ădiofo- $ sul pentru a protesta împotriva po- 
nică după comedia lui Tudor Mușatescu (20,30). 
Moment poetic. Fabule în lectura actorilor Ion Fln- 
teșteanu și Radu Beligan (22,30). „Cînd' Strugurii se „ 
coc" — suită de balet de Mihail Jora (orchestra sim- n 
fonică a Radioteleviziunii. Dirijor, Iosif Conta) (22,40) K

p

Luni

liticii urmate în prezent" (de S.U.A. 
în Vietnam).

Pe de altă parte, doi deputați li
berali și unul din conducătorii stu
denților liberali'au depus, la reșe
dința primului ministru din Downing 
Street nr. 10 o scrisoare în care îi 
cer „să disocieze din nou guvernul 
englez de bombardarea obiective
lor civile în Vietnam".

BANI 
PE APA 
SÎMBETEI

Leacul
amneziei

iă de amnezie.

finitiv" cînd
N.Ă.T.O,

La Johnson City (S.U.A.) a avut loc zilele trecute o demonstrație de protest 
împotriva agresiunii americane în Vietnam

Instalarea Cc '• 
siliului atlan) 
— evacuat 
la Paris — 
Bruxelles 
înghiți fond’ 

Pentru încep 
o sumă j 
franci bi->

glumă.
va cheltui 
milioane (în 

gieni) pentru amenajarea în cc 
fierul Evere a unui sediu proi 
zoriu. După care, un miliard a 
franci, pentru construirea în car
tierul Heysel a sediului definitiv. 
Nu-i păcat de bani ? Nu s-au iro
sit de pomană 1 000 miliarde 
de dolari în cei circa 18 ani de 
existență a N.A.T.O. ? în orice 
caz, după experiența franceză, 
după „entuziasmul" cu care bel
gienii au primit mutarea, mul i 
occidentali consideră imprudeii 
să se jongleze cu noțiuni ca „de ......  " e vorba de sediu'

Pa*1' 
fa'
1

E 
plătească muncite 
cuvenite de peste tn. 
dul lor, muncitorii „i 
părăsească întreprins 
semn de protest cîteva zi. 
La așa boală, așg leac.

CUBA
<

Dezvoltarea economiei 
în anul 1966

Cadoul
arhivarului

Un arhivar 
Londra a 
ruit căpeteniei 
rasiștilor 
desieni,

călimară. Obie’ ■ 
pe vremuri < 

cole

.m 
dă-

rlo 
T

a Teatrul de Operă și Balet : AMO
RUL DOCTOR; O NOAPTE FURTU
NOASĂ — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă: 
LOGODNICUL DIN LUNĂ — 19,30. 
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : REGELE MOARE — 
19,30, (sala Studio) : CASTILIANA 
— 19.
o Teatrul „C. I. Nottara1' (sala 
Magheru) : O NOAPTE FURTUNOA
SĂ — 19,30, (sala Studio) -: ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
o Teatrul evreiesc de stat: ÎNȚE
LEPȚII DIN .. 20.

ni. . .. (sala din
VictOxKMAROCUL

PITICULUI CLIP — 10, (sala din 
str. Academiei) : TIGRIȘORUL
PETRE — 10.
« Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) ; REVISTA DRAGOSTEI 
— 19, (sala Victoria) : COLIBRI MU
SIC HALL — 19.
• Circul de Stat : SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R. S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

Duminică 1 ianuarie 1967

de stat de operetă : 
LUI MARCO POLO —

31 decembrie 1966
Spicuim din programul care va în

cepe la ora 22,00 și se va încheia 
în jurul orei 5,00 :

După tradiționalul „Plugușor", un 
program de muzică populară româ
nească, sub conducerea lui Ionel Bu- 
dișteanu și Nicolae Băluță. Vor cîn- 
ta : Angela Moldovan, Ioana Radu, 
Benone Sinulescu, Maria Pietraru, 
Ștefania Stere, Irina Loghin și alții.

„Raliu muzical contra cronometru", 
susținut de Pompilia Stoian, Dan 
Spătaru, Anda Călugăreanu, Sergiu 
Cioiu etc.

„Refrene cu și fără voce", la care 
își dau concursul, printre alții, Dem. 
Rădulescu, Coca Andronescu, Maria 
Vauvrina.

„Un cîntec vechi, o amintire", e- 
misiune prezentată de Kae Roman. 
Interpretează : Elena Zâmora, Jean 
Iacobescu, Bimbo Mărculescu, Ioana 

........ Gică

• Tteatrul de Operă și Balet: LUCIA 
DI LAMERMOOR — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : VĂ
DUVA VESELĂ —19,30.
© Teatrul National „I. L. Caragiale" 
'--1- ■ K’T’PTOTr’V .... I". -«1țlScUcl CUilieUXcQ . JO v llxAxviu - - 
COPIII PĂMÎNTULUI — 20, (sala 
Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL 
— 15,30, PATIMA ROȘIE — 20.
o Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI— 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1 
(sala "' “'
nr. 1)
19.30, 
A) :
19.30.
o Teatrul
Magheru) : HIPNOZA — 19,30, (sala 
Studio) : SONET PENTRU O PĂ
PUȘĂ — 20.
e Teatrul Mic : SIMPLE COINCI
DENȚE — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat: BLAZO
NUL — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTĂ DRA
GOSTEI— 20, (sala Victoria) : COLI
BRI MUSIC HALL — 20.
•

din Bd. Schitu Măgureanu 
: DRAGĂ MINCINOSULE — 
(salș din str. Al. Sahia hr. 76 
CASĂ BERNANDEI alba

„C. I. Nottara" (sala

Circul de stat : SPECTACOL PRE-

® Teatrul
SECRETUL
19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : VLAICU VODĂ — 
10, EURIDICE— 15, VEDERE DE PE 
POD— 20, (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI - ----------
19,30.
0 Teatrul
RĂȚOI - ----------- --------
SIDA — 15,30, RINOCERII — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" I 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. K 
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORIN- 0 
ȚĂ —19,30, (sala din str. Al. Sah'ia g 
nr. 76 A) : TACHE, IĂNKE ȘI g 
CADÎR— 19,30.
• Tg.șțri'f oCr -X lifotiară" (sală T 
Magheru) : COLOMBO — 10, O I 
NOAPTE FURTUNOASĂ — 15,30, AU *■ 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE H 
— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA U- g 
NUI VIOLONCEL — 10,30, SONET g 
PENTRU O PĂPUȘĂ — 16, SCAU- ’ 
NELE — 20.
o Teatrul Mic: INCIDENT LA 
VICHY — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HEEM—20.
• Teatrul „Țăndărică" ‘ (sală?. ( din 
Calea Victoriei) : lARMAROCUti PI
TICULUI CLIP —.11.
e Teâtrul satiric-muzical „C.'Tăriase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOS- T 
TEI — 11; 20, (sala Victoria) : COLI
BRI MUSIC HALL — 11; 20.
o Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
© Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. S. 
CEHOSLOVACĂ — 10‘ 16; 19,30.

___ _________ ■ , )

— .10, , CASTILIAN A —
de Comedie : CAPUL DE
10,30, TROILUS ȘI CRE-

■*
• Organizația, denumită „Comi

tetul din Ottawa pentru încheierea 
războiului din Vietnam" a cerut gu
vernului canadian să 
zarea de material de 
S.U.A.

înceteze vîri- 
război către

■ n ■ I

I

I

★

de universi-
pre-

• Studenții din 100 
tăți americane au adresat 
ședintelui Johnson o scrisoare în 
care exprimă1 „proiunda lor neli
niște" în legătură cu , atitudinea 
guvernului S.U.A. față de războiul 
din Vietnam. în scrisoare sînt 
scoase în evidență contradicțiile 
existente între declarațiile oficiale 
ale guvernului S.U.A. privind ma
niera de a duce războirii și faptele 
reale.

Studenții arată în scrisoarea lor 
că „actualul război ar putea duce 
la un mare război In Asia, război 
care nu ar putea avea loc fără 
utilizarea armelor nucleare", 
subliniază, de asemenea, că 
biectivele urmărite de S.U.A. 
Vietnam contravin intereselor 
tale ale Americiu".

HAVANA 30 (A- 
gerpres). — In anul 
1966, în 
Cuba au 
funcțiune două mari 
termocentrale —■' ' la 
Mariela și Rente. Al
tei centrale'1 electrice 
se află în construc
ție la Cienfuegos, 
Nuevitas și Anaba- 
nile.

In diferite localități 
din Cuba se constru
iesc și se repară cî
teva zeci de uzine, 
dintre carp cîteva au 
intrat în funcțiune

Republicii 
intrat în

încă la sfîrșitul a- 
nului 1966.

La combinatul.,me- , 
talurgic . ,,Antiliaha 
de Acero" din Hava
na au început să pro
ducă două noi lami
noare.

Cuba desfășoară o 
bogată activitate . de 
extindere a flotei co
merciale și de pes
cuit. Deplasamentul 
total al. navelor ei 
comerciale a crescut 
de la 56 700 tone în 
19,58... In 302 363 tone 
în 1966.

în agricultura ca
bană, principalele e- 
forțuri au fost . în
dreptate în 1966 spre 
eliminarea monocul- 
turii. Firește, pe pri
mul loc în agricultu
ra cubană continuă 
să . se situeze totuși 
cultivarea trestiei' de 
zahăr și producția de 
zahăr, dar un ele
ment nou în acest 
domeniu îl constituie' 
eforturile de m°canî- 
zare a recoltării.

Smith, o 
aparținuse 
moșului Cecil Rhodes, 
zatorul Rhodesiei. Prelungitul a 
log anglo-rhodesian l-o fi detei 
minat pe arhivar să facă un a 
șemenea cadou. Căci, s-o fi gîn 
dit^bătrînul, va mai fi nevoie dr 

phă cînd Anglie 
eficiente împotri

multâ cerneală 
va lua măsuri 
va rasiștilor.

„Sârbă- Guvernul s ’ 
coreean a 
tărît ca în 
care in zm 
de 3 lartie s 

fie— considerată „Zi ' 
zitelor". Cu aceas 
vor fi luate măsuri 
„stimuleze"1 ț 
impozitelor: Iată, î ' 
„sărbătoare populară...

toarea"
1 impo- 
i oca: ie 

uite : 
pe cetățeni în plat

I, îetr-aewr, • u

(Radu, Constantin Drăghici, 
Petrescu etc.

„Momente vesele" cu Mir,cea 
șan, Natașa Alexandra, Florin 
siliu, Cosma Brasoveanu și alții.

„Ah, estrada șarjă prietenească 
la adresa unora. La realizarea emi
siunii colaborează.. Mihăi . Foțifto, 
Horia Căqinlescu, Vasilica. Tastaman, 
Radu Zaharescu.

„Jocuri distractive" prezentate de 
Paul.Sava cu concursul unor tineri.

, „Cui lăutarii după mine", în in
terpretarea JMarianei Bădoiu și a lui 
Gică Fetrescu. .

„Parada vedetelor"
„CaruseluJ varietăților",
„Cînțecp premiate la festivalurile 

de muzică ușoară".
La realizarea .programului de re

velion care durează șapte qre și-au 
dat concursul., regizorii Valerin L'a- 
zarov, Andrei Brădeanu, Dumitrii 
Cihodaru, Ion Fijip,. Sorin Grigo- 
rescu, cLetițja , Popa, , redacțoi'ii R. 
Anagnoste, O." Sava,' *Ț(. Buleă, V. 
Comșâ, G-. iPdstdlea, T. .UfmuzeScu,' 
S. Doriaji;- ' Al.'.. Tiipoh'. A, Udriștc, 
prectirii ‘Și -tih "n'ammbs-' perSO'nâl 'fehi- ■ 
nic, ingiper.esc,,,

1 ianuarie 1967
16,15 — Filrnitl artistic „Haiducii"’ — 

' procli.icț ic a studioului1 „Bucu- 
.i'.e<7’.. S ...

18,00 —.„Im multi, ani, • copii ! —
'emisiune .itiuzi'cal-disti'âctivă.

19,00 — Țr>lojurriaiul de șea'ră. ' 
19,15’— Dincolo d.e micul ecran — j 

..' fiim:./ 'realizat' ele ' Studîoiil 
,!.'de TeișyiziuriĂ.’/''

19,35 — Selecțiuni dih proițamuȚ de 
sr-z'-llevelion.. 1067*-s

22,45 '4- iSblișK’’ ,1 nei£l11 vizitat
23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,20.jSSJjLchide.rea^emisiyi}ii.,’x ■

Al M''
2 ianuarie 1967

— PEnlrU ;■ ..COyii.. Șj 
"școiârț Y:..iȘăw>Miâț : 
".dării^J.'Xde H'Kofâe!

18,00 tineretul.
308

— Selecțiuni din programul de 
Revelion 1967.

— variemvi,
' Transmisiune de Ța?ȚTeatruI ' 

de Operă și Balet®® pucii- •: 
i-ești. . Si” < .Ș

— în pauză : „Mimetismul" —
■ ■ film., ....  ........ ,,,,

19,00
19,15
20,00 — Varietăți, contra..?„'sșm^etătL’’ . _ _ ... ■< Aii Jl.'.

■

Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

I. P. C. este responsab’.M 
de impasul actual"
Comunicatul delegației siriene la 0. NU.

JJ

PNOM PENH 30 (Agerpres). — 
Într-o declarație dată publicității 
de către Ministerul de Externe al 
Câmbodgiei în legătură cu inten
țiile Ministerului Apărării al Co
reei de sud de a expedia trupe în 
regiunea sud-vietnameză • de la 
frontiera cu Cambodgia, se spune : 
expedierea forțelor sud-coreene îri 
apropierea frontierei cambodgiene 
înseamnă că regimul sud-coreean 
se pregătește pentru concentrarea 
trupelor sale în regiunea de fron
tieră a unui stat neutru, comițînd 
astfel . o. violare flagrantă a pre
vederilor Cartei O.N.U. și a tuturor 
principiilor dreptului internațional. 
Ea reprezintă o nouă încercare a 
conducătorilor de la Seul de, a 
exercita. împreună cu ceilalți agre
sori din Vietnamul de sud, o pre
siune. intolerabilă asupra Cambod- 
giei neutre, cu-, scopul de a o forța 
să-renunțe la politica Isa-de neali
niere.

f ICine va fi noul
al U.C.D.?

și actualul cancelar Kiesinger vi- 
zează- aceeași funcție, deși a decla
rat înto-un/interviu, publicat vi
neri dimineața de ziarul „Frank
furter Rundschau", - că nu a luat 
încă o’ hotărîre definitivă. Pînă în 
prezent, funcția de președinte ăl 
U.C.D. și cea de cancelar erau cu
mulate de aceeași personalitate, 
după cum a fost cazul cu Adenauer 
și Erhard.
,.O altă candidatură probabilă 

■ este Cea a președintelui grupului 
parlamentar creștin - democrat, 
Rainer Barzel.

Se 
»O- 
în 

vi-

★
R 

aceasță companie soferit.să nlg 
teasca redevențeln 1966. d 

este j,., 
și pent r:

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Răspunzînd unor atitudini tenden
țioase atribuite Siriei de către o 
serie de ziare americane, delegația 
siriană la O.N.U. a dat publicității 
un comunicat în care arată că 
„numai aviditatea companiei „Iraq 
Petroleum Company" pentru obți
nerea de profituri nelimitate și be
neficii ilegale este responsabilă de 
impasul actual". Guvernul sirian 
nu cere decit' să fie compensat 
pentru .redevențele care nu i-au 
fost plătite timp de zece ani. dato-_ 
Tită' metodelor de calcul folosite de 
compania irakiană de petrol. Pro
ba justeței" cererilor siriene, arată 
comunicatul?rezidă și în faptul că

teasca i 
considerăm că cerce 
în 1966 trebuia săe 
1955. '

o O misiune a Tribunalului pen
tru judecarea crimelor ' de război 
din Vietnam, constituită din inițiati
va Fundației pentru pace „Ber
trand Russell", a plecat spre Hanoi. 
Misiunea din care fac parte Roger 
Pic, Le o Matarasso și Jean-Pierre 
Vigier (Franța), dr. Malcolm Gald- 
weel (Anglia), .dr. John Gerqssi 
(S.U.A.), prof. Tsurushima (Japonia) 
și . ziaristul australian, Wilired 
Burchett urmează să efectueze la

★
„Iraq Petroleum ( a fost obli 

gată să închirieze v.anc petrolic 
pentru a putea trantta.Mlin portul 
irakian Fao petrolul care trebuie 
să-l.furnizeze Libant potrivit con
tractului pe care ile cu această 
țară. Pînă acum, Libl era alimen
tat prin conducta ms-siriană a 
companiei, care aveaterminație i 
portul Tripoli din acă țară. Corn 
pania, după cum se a oprit îrs- 
pomparea petrolului conductă, < 
urmare a disputei ce ea și gi 
vernul sirian.

fost obliTIMPURI NOI — 9 — 21 în conți- B 
nuare. 1
« MINUNATA ANGELICA — cine- i 
mascop : GIULESTI — 10,30; 15.30; | 
18; 20,30, CSSMOS — 15,30; 18;. 20,30. B 
® GIUSEPPE LA VARȘOVIA : TO- 
MIS (completare - 'Marea1 Sarinatică... ■ | 
Marea Neagră) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.
© TUNELUL — cinemascop.-: ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completa
re 6 000 de ani) — 13,45; 16: 18,15,, 
20,30.
0 NOTRE-DAME DE PARIS — cine- £ 
mascop : DĂCIĂ —- 8,30 .— 15,45' ,în>, 
continuare ; 18,Jpj.?p,45 1 ’
0 WARLOCK — ;
CEA — 15,30: 1Ș; 
15,30; 18; 20,30. t.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine-i|
mascop : BUCEGI (completare Mime- E 
tism) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;g"
20,15, GLORIA (completare Marea 
Saymatică... Marea Neagră) — 9; ll,15;ț« 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, AURORA rffl 
(completare începutul) — 9; 11; 13,15;-h

~ 15,30; 18; 20,30, VOLGA—. 9; ll^ffl 
13,15; 17; 19; 21, FLOREASCA (com-i| 
pletare Scoica) — .10;. 1.2; 14; 16,15;4 
18,30; 20,45, FLAMURA (completarefg| 
Pata) — 8,45; .11,15: 13,30; .16: 1B,3O;:S 
20,45. . ir
o CIMARON — cinemascop : FLA-.^ 
CĂRA (completare Vizita conducăto-.a 
rilor de. partid ,și de ștaț în regiunea," 
Hunedoara) — 14,45; 17,30; 20.15,-tz
PROGRESUL (completare Plasma) — țl 
15,30; 18; 20,30, CLUBUL UZINELOR 
„REPUBLICA" (completare Orizonti’„ 
științific nr. 6) — 15; 17,30; 20,30.,®
• FERNAND COW-BOY : VI-TAN J
(completare George Coșbuc, cîntăre-k 
țul pămîntului românesc)-----
17,30; 20. ‘ ..........
• WINNETOU — cinemascop- (am-Ji 
bele serii) : MUNCA — 10; 16; 19.30.-.M
• UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: B 
MOȘILOR — 10,30; 12,30.
• A FOST CÎN6VA HOȚ : MOși-yg 
LOR — 15,30; 18; 20,30.
e WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 18;/g 
20,30. p
• CEI 7 MAGNIFICI: FERENTARI.';»
— 10; 15,30; 18; 20.30,/ . g

PA- 
19;

«
TRIA — XV, X„,XV, XX,„V

21,15. Y
• NEVESTE PERICULOASE — cine- 
mascoo : REPUBLICA - 8,15; 10,15; 
12,30; 14.30; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI (completare Marea Sarmati- 
că.. Mardh Neagră) — 8,45; 11.15; 
13,45; 16,15; .18,45; 21, MODERN (com
pletare Orizont științific nr. 7)g— 9; 
11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FERO-

. VIAR — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20,
EXCELSIOR -• 9,45i 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
0 FALSTAFF : LUCEAFĂRUL (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 
10; 12,30; 15;. 17,30; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
• CONTELE DE MONTE CRISTO 
(ambele serii) : CINEMATECA — 10;

; 13.iv
• CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN :
FESTIVAL (completare A cui e șo
seaua ?) — Si; H,15; 13,45; 16,15; 18,45; 

' 21, GRIVIȚA — 9; 11; 13; 15; 17;_19;
21, ARTA (completare. Consfătuirea 
de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20,30. MELODIA (com
pletare Poduri peste timp) — 9; 11,15; 
13'30: 16; 18,30; 20,45.
O IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 

,,.TINE: LUMINA — 8,45; 11; 13.30;
1.6; 18,30; 20,45. ...
9 OMUL DIN RIO : VICTORIA— 
8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, DRU
MUL SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Vox Maris) — 

”10; 12,45; 15,15; 18: 20,45, MIORIȚA 
. (completare Consfătuirea de consti

tuire a Consiliului Național, al orga
nizației de pionieri) — 9; 11,15; 13,30; 

...^46; 18;20,3Q.Afl .
0 FANTOMĂS 'vși FANTOMAS SE"
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : CEN- 

. ȚgAL —,8,45; 12,30;. 16,15; .20.
« ZORBA GRECUL: UNION 4?12s3$ 

g fb,15; 18; 20745. < :
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 10,30.
o FAUST XX : -DOțNA (completare- 
Copiii... iar copiii) -A li,30; 13,45; ii); 
18,15;- 20;30. ... UNIREA ..(completare | 
Pilula) — 10,30? 15^0; 18; 20,30.
© LOCOMOTIVA FURATĂ — 1N-

1 FLORIM ȘI NOI CU ȚARA — 
PUȘCA ȘI UNDIȚA — ROBINSON :

GOLGOTA — cinemascop : 
10; 12,15; 14,30; 16,45;

I
1

cinemascopPA- S 
;. 20,30, 1 LIRĂ — g

fața locului o anchetă asupra atro
cităților comise de S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez.

BONN 30 (Agerpreșjl — O nouă 
problemă constituie în prezetit su
biectul . unor dispute în Uniunea 
creștin-democrată -din R.F.G.; și a- 
nume alegerea noului președinte 
al partidului. Acest post a. fost de
ținut pînă în prezent de fostul can
celar Erhard, care și-a manifestat 
irițehția^de a se retrage, exprimînd 
totodată preferința' sâ de a fi suc
cedat de Josef Hermann Dufhues, 
președintele federației creștin-de- 
mocrate din ' jlajndul • penjinia de- 
nord Westphaîțm pufhiieș a și ;■-■ 
nunțat că își Va prezent# candida
tura. Pe de altă parte, se crede că

B ANKARA. Ministrul de ex
terne turc, Ihsan Câglayân- . 

gil, răspunzînd unei interpelări, 
a declarat în Parlament că gu
vernul examinează cu seriozitate 
măsurile menite să prevină fo- 
Joșirea bazelor americane din 

’• Tiircia pentru o intervenție în 
Orientul Mijlociu. Ministrul a 
precizat că Turcia promovează o 
politică de prietenie față de 
toate țările arabe.

11,3.0; 13,45; 16;:
f

Numărul următor al ziarului j 
nostru va apărea

marți 3 ianuarie 1967 ,
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Rasiștii Musafir don

tuielilor implicate de întreține
rea forțelor militare suplimen
tare destinate înăbușirii luptei 
pentru independență din terito
riile africane ale Portugaliei.

GUATEMA- 
Guatemalei a 

liotărît prelungirea stării de ase
diu — introdusă la 2 noiembrie 
— pentru o nouă perioadă de 
30 de zile.

■ CIUDAD DE 
LA. Guvernul

B ATENA. La Salonic s-a în
cheiat procesul intentat per

soanelor implicate în asasina-, 
rea deputatului de stingă JLaip- 
brakis, la 22 mai- 1963. , Tribuiia- 
lul a condamnat pe doi/iCixti’e., .. - .i
Einmanuel Eninianuelidis'.'— Jii;' '

» LISABONA. în bugetul
Țqrlugaliei pe 1967 sîpt pre

văzute „cheltuieli de apărare" 
extraordinare de 5,347 tuD’arde 
eșcudos. eiffă tare depășește- cu 
31) IS sută bugetul militar din ... — .
1966. Noul buget militar atinge acuzați — Spyros Kotzaiuani.ș-și
tiu nivel record. datorită chel- Emmanuel Emmanuti(țd§-YrYS^7

îsi dau mina
9
PARIS 30 (Agerpres).— Ministrul 

economiei al Republicii Sud-Afri- 
cane,.N. Diederichs, a confirmat că 
Africa de Sud va continua să aibă 
relații comerciale normale cu Rho
desia, nesocotind sancțiunile eco
nomice, stipulate în rezoluția adop
tată de Consiliul de Securitate al 
O.N.U. Luînd cuvîntul la o con
ferință de presă. Diederichs a de
clarat că „consideră că problema 
rhodesiană privește numai Anglia 
și Rhodesia, și de aceea nu 
accepta niciodată un boicot sau 
presalii împotriva Rhodesiei 
partea altor națiuni".

11 ani și respectiv 8 ani și ju
mătate închisoare pentru omor. 
Șapte acuzați au fost condam
nați la închisoare pe termene 
variind între 3 și 15 luni pentru 
tulburarea ordinii publice.

■ ROMA. Ministrul muncii și 
prevederilor sociale din Ita

lia, Giacinto Bosco, a făcut o de
clarație presei în care, referin- 
du-se la șomajul din Italia, a 
menționat că în anii 1965—1966 
numărul brațelor de muncă an
gajate .'în Italia s-a redus față 
de anul 1964 cu . 400 000. Mi- 

iiistrul a menționat că guvernul 
va lua îii 1967 o serie dc măsuri 
în, vederea reducerii șomajului."*■ * ■

va 
re- 
din

i

Harold Hoit, ; 
fralian, a anunțat, 
că șeful regimului 
Vietnamul de sud, 
propus să facă o 
tralia. In legătură 
opoziției australiene, tur Calw 
a declarat : „Ziua cîrenera'ul i 
va pune piciorul pe intui nosfn 
va trebui proclamată e dolu na 
țional. Premierul Hoa coilin’i 
dînsul, nu trebuie sie că 40 
sută din alegători s-a>us <• 
politicii

Drept 
raid" a 
zifa lui 
cercuri 
mai aibă loc.

primninislru aus 
săiîna frec dă 
derionefe 
galul Ky, 
căie în Aus 
cieasfa, șef'

sale vietnanf. 
care ziarul ,ao 
lăsat să se îiac 

Ky „rău văzui m 
australiene" qf

KT1 OSLO. Exporturile 
giei au fost în anu 

10,3 miliarde de coroan 
giene, iar importul de 
liarde.
ES! PARIS. Peste 1 000 
*“ citori de la șantiere 
„Gironde" din Bordeau: 
clarat grevă. Muncitori 
primă protestul împotri 
ției administrației de 
activitatea șantierului ti 
împotriva concedierilor
153 BOGOTA. Un avic pa- 

șageri columbian 9 de 
persoane la bord s-abușit 
in apropiere de locali San 
Augustin din cauza tini ne
favorabil. Nu a fost găsci un

I ' cuuraviețuitor.
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