
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ANUL X'Xffl, SERIA R, NR. 5769 8 PAGINI - 25 BANI DUMINICĂ 31 DECEMBRIE 1967

1N PROIECTELENOASTRE
Pagina 3 — anticipații la viitoarele succese

• Ing. N. CONSTANTIN, adjunct al ministrului industriei construc
țiilor de mașini • VASILE BUMBACEA, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare • Ing. VALERIU 
RASANOVSCHI, directorul Institutului de proiectări pentru industria 
ușoară • NICOLAE HUDIȚEANU, Erou al Muncii Socialiste, președintele 
Cooperativei Agricole din Comana, regiunea Dobrogea • Ing. BARBU 
POPESCU, prim-vicepreședinte al Consiliului Superioar al Agriculturii 
• Ing. CONSTANTIN IANCU, adjunct al ministrului Căilor Ferate.

«•••••••••••

QUO VADIS SCIENTIA?
pagina 2 ; ANCHETA

INTERNAȚIONALĂ A 
„SCÎNTEII TINERETULUI"

în pag. 6: ION BĂIEȘU vă invită
Cu Tanța și Costel

I la O NOAPTE
DE REVELION

- - - - - - - - - - - -—
« GRK3ORE HAGIU

POARTA VIE
E stema țării poartă către viitor, 
frumos sculptată, vie, 
în care inima, bătăile, sonor, 
cu aerul vederii și le scrie.

Poți s-o deschizi ușor, dînd laoparte 
împăduriți! munți, grînele coapte 
și steaua care veșnic arde,

>| și în același loc în orice noapte.

Poți s-o deschizi din unghiurile toate, 
cu tot ce-adînc sub ea își află Ioc; 
semințe în pămîntul cald crăpate, Sg I 
metale bubuind pe tronul lor de foc. j ,* I
E stema țării pură-asemănare
cu inima înfiorată-n tine:
porți mari oglinzi, îngemănare,
să simți cu două trupuri vîrsta care vine.

Patria — minunea cea mai 
mare și mai adevărată: nul, 
ramul — pădurea aceasta cu
vântătoare, tînără, strălucitoa
re. Patria — splendida minu
ne : cetăți cad în ruină, civi
lizații, epoci îmbătrînesc, se 
uzează, tiranii și asupriri se 
prefac în pulbere, ca o fur
tună timpul zgîlțîie, trage de 
toate lucrurile, scutură tot ce 
este sortit pieirii. Prin toate 
însă Patria răzbate, se înalță, 
devine din ce în ce mai tînă
ră, mai puternică, mai strălu
citoare. Toate furtunile tim
pului pe Ea o ajută să creas
că, îi dau forță și strălucire.

Patria — rîurile săpate în 
noi, munții profilați în noi, 
cîmpiile oglindite în noi, ma
rea izbind cu valurile ei 
în spiritul nostru. Patria 
— o mie de metri în adînci- 
me sint numai morminte ale 
strămoșilor; mii de metri în

de TRAIAN
înălțimi — sint eforturile și I
sacrificiile și năzuințele și 
chemările lor și visele și nă
dejdile fi poruncile lor spre I 
noi. '

Patria — cantitatea de ce- j
nușă omenească depusă de-a 
lungul veacurilor; focul cit |
a ars vetre fi focul cit a ars 
în suflete. Cantitatea de I
piatră cioplită și zidită, 
cantitatea de grine fi miere 
fi lapte cu care am hrănit 
pămîntul; cantitatea de gîn- 
dire și de speranță fi de cân
tec și de lacrimi — și dem
nitatea adăugate demnității 
și frumuseții lumii. Patria — 
plinea fi fericirea adăugate 
la pîinea și la fericirea lumii. 
Rîu sau fluviu — sau izvor 
— ducînd în nesecata albie 
a lumii.
Patria are formă rotundă, de

COȘOVEI
pavăză, de scut — emblemă 
a nobleții noastre de apără
tori ai civilizațiilor — și semn 
că am trăit pe un scut, în 
fața tuturor uraganelor de 
suliți și de tunuri. Patria are 
forma unor înalte altare ale 
munților — semn că aici s-a 
instalat jertfă omenească mul
tă. Țara întreagă este zidită 
din largi trepte, din arcuri de 
triumf, din defilee uriașe, din 
bolți din turnuri și coloane 
— semn că aici ne-a fost hă
răzit să urcăm mult, să zi
dim mult, să iubim mult dal
ta și ciocanul. Ne-arn născut 
pe un cîmp de bătălie încă 
fierbinte de răsuflarea eroilor 
fi transformat repede într-un 
uriaș șantier de monumente 
fi cetăți; ne-am născut cu 
dalta și ciocanul în mîini și 
luminați de flăcările cuptoa

relor de ars varul și de inci
nerat eroii căzuți și învăluiți 
în nori albi de piatră cio
plită.

Patria are formă de templu 
majestuos, de altar înalt, stră
juit de brazi — semn că aici 
ne este dat să trăim aproape 
de marile lumini ale univer
sului și aproape de zei, în- 
tr-un Olimp comun, familiar; 
semn că aici am crescut și 
creștem cu o credință și o 
statornicie și cu un profund 
respect în marile eforturi cre
atoare, în marile idealuri lu
minoase ale umanității — cu 
o neclintită credință cu neîn
vinsă dragoste față de viață, 
față de pămîntul Patriei, 
față de oamenii ei cei mai 
buni, comuniștii, față de is
toria noastră.

Patria — focul din vatră 

(Continuare în pag. a Vil-a)

Primițea la Consiliul de Stat 
a șefilor misiunilor diplomatice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, au primit în 
ziua de 30 decembrie, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
care au prezentat felicitări cu 
prilejul Anului Nou și al celei 
de-a XX-a aniversări a Republi
cii. Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au prezentat felicitări amba
sadorii : R. P. Mongole — To- 
goociin Ghenden, R. P. Bulgaria
— Gheorghi Bogdanov, Repu
blicii Arabe Unite — Mohamed 
Fahmy Hamad, Belgiei — Ho- 
nore Cambiei, Franței — Jean 
Louis Pons, Italiei — Niccolo 
Moscato, Austriei — Johann 
Manz, R. P. Ungare — Jozsef 
Vince, /Indoneziei — Sambas 
Atmadinata, R. D. Germane — 
Ewald Moldt, Japoniei — Akira 
Shigemitsu, R.S.F. Iugoslavia — 
lakșa Petrie, R. S. Cehoslova
ce — Cestmir Cisar, U.R.S.S.— 
A. V. Basov, Finlandei —- Bjom 
Olof Georg Alholm, R. P. Alba
nia — Iosif Pogace, Iranului — 
Soltan H. V. Sănândaji, Greciei
— Jean C. Cambiotis, Turciei
— Kamuran Giiriin, Marii Brita
nii — John Chadwick, Argen
tinei — Rogelio R. Tristany, In
diei — A. S. Mehta, R. F. a 
Germaniei — Erich Străttling, 
Republicii Islamice Pakistan — 
Jamsheed K. A. Marker, Suediei

—• Karl Rappe ; ministrul Izrae- 
lului Eliezer Doron ; însărcinați 
cu afaceri ai Republicii Orien
tale a Uruguavului — Alberto 
Guani, R. P. D. Coreene 
—- Riăm Gion Riăn, 
Republicii Chile — Rolando 
Stein, Braziliei — Marcio de 
Alencar Ramalho, R. P. Polone
— Jerzy Fidler, Republicii Cuba
— Omar Morales, R. D. Vietnam 
—■ Ho Tu Truc, S.U.A. — Joseph 
W. Neubert, Olandei ■— Arnold 
Peter van Walsum, Elveției — 
Wilhelm Doppler, R. P. Chineze
— Ma Șiu-șîn, precum și re
prezentantul ad-interim al șefu
lui Reprezentanței Consulare și 
Comerciale a Spaniei — J. L. de 
la Guardia y Maestro.

In numele corpului diplomatic, 
și al său personal, ambasadorul 
R. P. Mongole, Togoociin Ghen
den, a adresat președintelui Con
siliului de Stat cordiale felicitări 
cu ocazia Noului An și celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării Re
publicii. Permiteți-mi, a spus el. 
să vă adresez dumneavoastră, co
laboratorilor dumneavoastră, po
porului român noi și mari succese 
în noul an, pentru înflorirea ță
rii. Vă doresc sănătate și mulți 
ani de activitate.

Răspunzînd, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
pentru cuvintele de felicitare a- 
dresate țării noastre și poporului 
român.

Aș dori să adresez tuturor fe

licitări cu ocazia Noului An și să 
vă urez succes în activitatea dum
neavoastră îndreptată spre întă
rirea relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre țările dv. și Ro
mânia. Considerăm că dezvolta
rea relațiilor dintre țările noastre 
corespunde cauzei prieteniei și 
întăririi păcii internaționale. îmi 
exprim speranța că în anul viitor 
relațiile dintre România și țările 
pe care dv. le reprezentați se vor 
dezvolta în interesul tuturor, spre 
binele României și țărilor dv. și 
al cauzei păcii.

Vă urez tuturor multă fericire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

ceilalți conducători de stat ro
mâni s-au întreținut cordial cu 
șefii misiunilor diplomatice.
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SEMNE B UNE
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Și ursitoarele, și fulgii, și 
gîndurile, totul, absolut totul, 
spune acum, când Anul nou 
incendiază fila albă a calen
darului și foaia scrisă (pe ju
mătate, pe sfert, pe optime) 
a frunții : semne bune anul 
are.

Cine a împărțit întîi și întîi 
acest rîu ireversibil al timpu
lui, în ani, a știut să facă din 
hotarul anilor prilej de melan
colie și de încredere. Cine a 
hotărit că Anul nou trebuie

să fie în mijlocul iernii, dînd 
jumătate din iarnă anului 
vechi și jumătate anului nou 
a simțit că sufletului nostru 
i-ar fi prea mult o iarnă în
treagă și atunci a împărțit-o 
celor doi ani, celui care trece 
și celui care vine.

Dar iată, pînă la îngeri și 
pînă la fantasme, plesnesc bi
cele colindătorilor, dar iată, 
aerul e pur de parcă plînge o 
fecioară cu nume necunoscut 
deasupra frunților noastre, dar

iată, la nori și la ferestre a- 
părem noi și fiii noștri și stră
bunii noștri, spunîndu-ne Bu
nă ziua și La mulți ani și așa 
mai departe de o mie nouă 
sute de ani, de o mie nouă 
sute de rotiri ale pămîntului, 
dar iată, iarna își arată lumea 
fundamentală de cristale și a- 
devărul ei ne limpezește fețele 
și caii copilăriei noastre nu 
au iesle, și locul ieslei aces
tor cai îl ține sîngele nostru, 
în fața căruia blînclele animale

îngenuche în noaptea Anu
lui nou, căci Anul nou nu 
este numai al nostru, al oame
nilor, ci este și al păsărilor, și 
al cailor, și al pomilor, este și 
al Mării Negre și al Jiului și 
al viermelui de mătase și al 
schelei de aluminiu și al lumi
nii și din nou al meu și al 
tău și al nostru, al celor vino- 
vați că gândesc, al celor mai 
înalți cu un cap decît orizon
tul de lucruri și de ființe ne- 
(Continuare în pag. a VII-a)
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La primele scrisori răspund printre 
alții: academicienii HORIA HULUBEI, 
GH. MIHOC, ZAHARIA STANCU, E- 
MIL CONDURACHI, actorii VASILI- 
CA TASTAMAN, FLORIN PIERSIC, 
ȘERBAN CANTACUZINO, SEBASTI
AN PAPAIANI, sportivii GH. CONS
TANTIN, MIHAELA PENEȘ, VALEN
TIN STĂNESCU,
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QUO VADIS SCIENTIA ? ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ
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Realizată de I. SAVA și P. JUNIE

VOR FI DESCIFRATE CĂTRE O EXTENSIUNE
LEGILE LUMII

iner- 
Toate 
Intr-o 
lumiiMECANICII..

MICROPARTICULELOR
Prof. Dr. WERNER HEISENBERG

de la Institutul „Max Planck"

— Laureat al Premiului Nobel — pentru fizică în 
1932. Este creatorul mecanicii cuantelor. Prof 
W. Heisenberg este autorul celebrei relații de 
nedeterminare care îi poartă numele.

în domeniul fizicii ato
mice cele mai importante 
sarcini pentru deceniile 
imediat următoare vor con
stitui elucidarea deplină a 
cunoașterii teoretice în fi-

zică particulelor elemen
tare.

în acest domeniu de In
vestigație au fost constru
ite marile instalații expe
rimentale de la Berkeley, 
Dubna, Geneva și Broo-

khaven, care prin rezulta
tele obținute promit nu 
numai elucidarea legilor 
naturii ce reglementează 
cele mai mici corelații din 
domeniul spațiu și timp, 
dar și soluționarea unei 
probleme filozofice de prim 
ordin care a preocupat 
omenirea încă de pe timpul 
filozofilor greci Democrit 
și Platon.

Mi se pare posibil ca in 
acest domeniu special al 
fizicii atomice să se ajungă 
la o concluzie, in timp ce 
în macrocosmos, in pro
blemele cosmologice vor 
mai rămine deschise incă 
multe întrebări. Dar legile 
naturii care reglementează 
structura particulelor ele
mentare vor fi cunoscute in 
următoarele citeva decenii.

V

A
Acad. OCTAV ONICESCU,

profesor la Universitatea — București

Este creatorul mecanicii invariante a punctului 
material. Aduce contribuții de seamă în teoria 
■probabilităților prin 
funcție — sumă.

introducerea noțiunii de

ar
Vitezele mari au constituit 

cel dinții dintre aspectele 
fenomenului de mișcare care 
a condus pe fizician să depă

șească granițele mecanicii 
lui Newton. Rezultatul a fost 
nu numai descoperirea de
pendenței masei de viteză și

a nebănuitului depozit 
energie pe care îl închide 
materia dar și o teorie a gra
vității ca manifestare 
țială a acestei materii, 
acestea încorporate 
viziune structurală a
fizice care deschidea științei 
cele mai promițătoare pers
pective.

Interpretarea relativistă s-a 
extins însă mai cu seamă 
spre înțelegerea universului 
în mare, a universului ga
laxiilor și a constituit, fără 
a putea justifica o formă 
definitivă, principalele mo
dele ce stau la baza cosmolo
giei zilelor noastre.

Fenomenele universului 
particulelor elementare s-au 
arătat recalcitrante trata
mentului relativist. El este 
prea geometric, deci în mod 
esențial continuu, pentru a 
putea fi aplicat unei lumi în

care discontinuitatea, aspec
tul cuantic atît al materiei 
cit si al energiei sînt date 
primare ale experienței. Dar 
aceeași experiență cere spa
țiului și timpului, deci impli
cit mișcării, continuitate. Iar 
dacă nu pierdem din vedere 
că mișcarea asigură legătura 
indisolubilă între spațiu și 
timp, deci trebuie să ne 
releve structura lor intimă 
si dacă mai ținem în seamă 
că mișcarea este a materiei 
și nu ceva independent de 
ea. ne găsim pe drumul reve
nirii la izvoarele mecanicii 
lui Galilei și Newton, pe care 
va trebui doar să le interpre
tăm mai larg decît au făcut-o 
ei si ceilalți clasici 
discipline.

Iată ce credem 
Important program

Unele realizări pe 
drum sînt de pe acum încu-

rajatoare. Ele au condu» nu 
numai la regăsirea — pe cale 
pur mecanică — a manifes
tărilor inerțiale ale materiei 
pe care ni le revelase teoria 
relativității, dar au reușit să 
interpreteze șl fenomenul di- 
latației universului de ase
menea ca o manifestare a 
inerției, sensibilă pentru 
corpuri la mari distante. 
Această concepție mecanică 
se constituie în etape și lăr
gește capacitatea noastră de 
a înțelege gama întreagă de 
forme ale materiei în miș
care, lăsîndu-ne 
că va lămuri cel 
dintre aspectele 
yersului nuclear.

să sperăm 
puțin unele 
micro-uni-

ai acestei

a fi un 
de viitor, 

acest

0 NOUĂ ERĂ BIOLOGICĂ?
Prof. Dr. JOSHUA LEDERBERG 

de la centrul medical al Universității „Stanford" 
din California

— Laureat al Premiului Nobel — pentru fiziologie 
și medicină in anul 1958.

Trăim într-o culturi știin
țifică și modul nostru de 
viață prin înțelegerea obiec
tivi a naturii depinde nemij
locit de disciplina pe care nu
mai știința știe s-o predea.

Cu alte cuvinte, folosul cel 
mai important care decurge 
pentru om din cercetarea fun
damentală este educarea lui 
pentru a ști cum să se com
porte față de natură, cum să 
devină un animal rațional.

Confruntarea imediată a o- 
mului cu educația se desfă
șoară în anii de școală. El în
vață de la profesorii săi, în- 
cepînd din școala elementară 
și pînă la terminarea univer

sității. Dar profesorii oare cum 
învață ? Cum pot fi ei disci
plinați pentru a poseda rigoa
rea intelectuală și onestitatea 
necesară ? Numai fiind în 
permanență confruntați de a- 
devărul contemporan, un a- 
devăr care evoluează perma
nent și își are originea in pro
cesul științific : a pune între
bări naturii și a supune răspun
surile propuse unei critici ne
miloase, dar obiective din par
tea oamenilor de știință bine 
informați și animați de spiri
tul înalt competitiv al cer
cetării.

★
Uneori tendința de a urca 1 

in ierarhia academică este pa
rodiată prin expresia „a pu
blica sau a dispare". Dar a- 
ceasta este o necesitate vitală 
pentru progresul științific. 
Nici un adevăr nu poate fi 
confirmat dacă el nu este pu
blicat, adică expus criticii.

In biologie, mai bine decît 
In orice alt compartiment al 
activității umane se pot ob
serva funcțiile pragmatice și 
umanistice ale științei. Din 
punctul de vedere utilitar, a- 
gricultura a constituit prima 
arenă principală a biologiei 
practice, dar ea a fost curînd 
depășită ca atare de medicină. 
Motivarea propusă pentru as
pectele cele mai incisive ale 
biologiei moderne este de a 
facilita atacul împotriva mala
diilor umane. Este foarte ade
vărat că analiza componenți- 
lor celulari, modalitatea lor de 
sinteză și organizare consti
tuie o parte esențială a atacu
lui pe care-l dirijăm împotriva 
cancerului; nu vom izbuti să 
înaintăm prea mult in preîn
tâmpinarea și ușurarea diver

selor forme de debilitate men
tală decît dacă vom cunoaște 
mult mai bine dezvoltarea 
creierului; structura proteine
lor șl schimbările chimice care 
intervin în acestea odată cu 
trecerea timpului sînt cunoș
tințe indispensabile pentru a 
preîntîmpina îmbătrînirea. In 
ceea ce privește bolile men
tale care, din punct de vedere 
statistic sînt plaga noastră me
dicală cea mai presantă, noi 
încă nu sîntem măcar siguri 
asupra căilor principale spre 
care trebuie să se îndrepte 
investigația științifică și tre
buie să studiem pur și simplu 
pentru a ne forma concepția 
corespunzătoare.

Este neîndoielnic că în mai 
multe domenii nu știm să pro
fităm pe deplin de cunoștin
țele fundamentale existente și 
mulți oameni sînt bolnavi și 
mor deși ar putea trăi sănă
toși. De asemenea, nu folosim 
pe deplin cunoștințele noastre 
în alimentație iar consecința 
acestui fapt este că mulți oa
meni care ar putea fi bine 

hrăniți suferă din cauza unei 
proaste alimentații. Posibilita
tea prestării unei îngrijiri me
dicale avansate, la fel ca și a 
hranei, adăpostului și învăță- 
mîntului, constituind proble
me sociale acute, grevează a- 
supra sensibilității oamenilor 
de știință, nu mai puțin decît 
asupra celorlalte ființe umane, 
probabil cu atit mai mult, cu 
cit primii sînt mai profund 
conștienți de potențele nerea
lizate ale culturii noastre 
tehnice.

Se poate, de asemenea, in
dica decalajul tehnologic, ne
numărate instalații medicale 
pe care industria noastră le-ar 
putea asimila, inimi, rinichi, 
ficați, ochi, mlini, urechi ar
tificiale puțind aduce nemă
surate contribuții la sănătatea 
oamenilor. Sînt multe cazuri 
în care posedăm cunoștințe 
aproape suficiente deși nu 
perfecte, cu privire la aplicații 
tehnologice în domeniul să
nătății, în aceeași friăsură în 
care posedăm informațiile 
fundamentale de fizică și me

talurgie pentru a susține fa
bricarea unor noi arme sau 
sisteme acvatice. Dar n-am 
izbutit să elaborăm tehnolo
giile corespunzătoare, deși ele 
sînt mai cutând probleme de 
ordin politic și economic decît 
științific. Nici măcar n-am în
vățat de a avea curajul să în
cercăm.

Ignoranța marelui public în 
domeniul biologiei a avut și 
va avea influența cea mai du
reroasă tocmai în însăși na
tura umană. Fără îndoială că 
avortul terapeutic se bazează 
pe ignoranța cea mai crasă a- 
supra biologiei reproducerii. 
Cum își poate exercita cetă
țeanul responsabilitatea mo
rală a judecății dacă el nu în
țelege biologia științifică a 
fertilizării — și, desigur, a- 
ceasta nu înseamnă cituși de 
puțin că este singura perspec
tivă asupra acestei judecăți și 
mijloacele tehnice acum dis
ponibile pentru a preveni mal
formațiile monstruoase ale fă
tului, sau traumele psihice de 
lungă durată ale mamei. Pe 

măsură ce medicina își per
fecționează instrumentele, în
seși succesele obținute pun 
probleme noi. Ne îndreptăm 
cu repeziciune spre o eră cînd 
înțelegerea noastră clasică 
despre moarte devine depăși
tă. Adevărul este că o persoa
nă nu moare într-un anumit 
moment și cunoaștem acum 
mai multe căi prin care să 
prelungim ceea ce înainte era 
un deces imediat. De aceea, 
sfirșltul unei vieți devine a- 
proape de regulă o chestiune 
de decizie a medicilor care 
renunță la propriile lor spe
ranțe de a mai fi „folositori" 
prin îngrijirile acordate. Sînt 
poveri care n-ar trebui lăsate 
pe umerii medicilor dar vor 
trebui să rămînă astfel cit 
timp oamenii nu vor cunoaște 
datele esențiale despre viață.

De pe acum confruntarea 
dintre morală, justiție și știin
ță devine împovărătoare, dar 

biologul înțelege că acesta 
este abia începutul. Nu mă 
înscriu printre cei care se aș
teaptă că vom utiliza genetica 
pe scară largă pentru „fabri
carea" omului sau pentru a-i 
reface acizii dezoxiribonucleici 
— sînt descoperiri care vor 
mai necesita 10—20 de ani, o 
perioadă foarte îndelungată 
comparativ cu ritmul actual 
al revoluției științifice. Pose
dăm, de acum, unele instru
mente pentru modificarea 
dezvoltării indivizilor cumA 
fi, de pildă, schimbarea sexflk. 
lui' pe căi chirurgicale și tra
tament endocrinic. Putem de 
asemenea fi siguri că nu ne 
găsim prea departe de timpul 
cînd se vor face intervenții 
directe pentru a controla 
creșterea cerebrală la făt sau 
prunc.

“ .. ..................... ...............................

Rolul jucat de vidul înain
tat va spori neîncetat nu 
numai în cercetarea științifi
că, dar și în tehnică și indus
trie. Intr-un șir de domenii ale 
științei, puritatea perfectă a 
substanțelor examinate se do
vedește a fi condiția primor
dială care predetermină exe
cuția corectă a numeroase 
experiențe indispensabile în 
cercetarea științifică modernă. 
In consecință, aceste expe
riențe trebuie realizate într-un 
mediu liber de gaze și vapori 
indezirabili, adică într-un vid 
cit mai înaintat cu putință.

. Precauții de acest gen trebuie 
cu atit mai mult luate cînd 
este vorba de examinarea ma
teriei, de a-i determina pro
prietățile fizice, chimice etc.

In diverse ramuri ale indus
triei — de pildă, în industria

<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

materialelor și dispozitivelor 
semiconductoare, mai multe 
procese tehnologice executate 
cu materiale semiconductoare 
necesită un grad de puritate 
foarte înalt pentru a înlătura 
adaosurile neprevăzute față 
de care caracteristicile dispo
zitivelor semiconductoare (di
ode, tranzistori etc.) sînt ex
trem de sensibile.

Prin urmare, pentru a asi
gura succesul acestor tehno
logii, vidul foarte înaintat este 
absolut indispensabil.

Cit despre utilitatea vidului 
înaintat în tehnica modernă 
este de ajuns să menționez 
spre exemplificare tehnica 
cosmică. înainte de a fi lan
sate, vehiculele cosmice sînt 

supuse pe Pămînt unor încer
cări în condiții cit mai apro
piate cu putință de acelea 
existente în Cosmos. Una din
tre acestea — și nu cea mai 
puțin importantă — este vidul 
înaintat.

Problema de a simula con
diții cosmice pe Pămînt este 
departe de a fi ușor de rezol
vat. Este nevoie să se reali
zeze în interioare cu un volum 
relativ mare (de ordinul a o 
sută de metri cubi), vidul cos
mic avînd ca trăsătură carac
teristică o presiune foarte 
slabă: de un miliard de mili
arde ori (10”') mai mică decît 
presiunea atmosferică. Un alt 
exemplu de aplicație a vidu
lui foarte înaintat îl oferă 
instalațiile care servesc la ob-

VIDUL ÎNAINTAT — 
0 MARE ENIGMĂ

Prof. Dr. JANUSZ GROSZKOWSKI,
Președintele Academiei de Științe a Poloniei

Lucrările sale în problemele fizicii vidului îna
intat constituie contribuția de bază în acest do
meniu.

ținerea particulelor de mari 
energii în acceleratoare.

Acest dispozitiv, pentru a 
funcționa cu regularitate, re
clamă nu numai un vid înain
tat, dar și o mare viteză a 

evacuării unor cantități con
siderabile de gaz, ceea ce în
seamnă folosirea unor pompe 
cu mare viteză de pompare. 
Este un principiu foarte sim
plu, dar totodată foarte im

portant pentru tehnica vidu
lui : presiunea într-un spațiu 
închis — la afluența unui gaz 
dat este cu atit mai mică cu 
cit este mai ridicată viteza 
pompării.

Față de aceste probleme, 
care sînt deci sarcinile ce 
revin științei șl tehnicii vidu
lui ? Pentru producerea unui 
vid foarte înaintat, condiția 
fundamentală este reducerea 
gazelor degajate din pereții 
sistemului de vid. De aici re
zultă problema materialeloi 
cu proprietăți speciaie în ra
port cu vidul, impermeabili
tate față de gaz, rezistibilita- 
te față de solubilitatea gazu
lui, ușurința în degazare. A- 
cestea pot fi anumite mate

riale cu structura foarte re
gulată sau unele aliaje și ma
teriale noi, ceramică sau poate 
materiale sintetice, organice și 
anorganice.

Problema următoare pri
vește construcția pompelor cu 
mari viteze de pompare. De 
asemenea, nici problema mă
surării presiunilor extrem de 
mici nu este ușor de rezolvat. 
In condițiile presiunii atmos
ferice, intr-un cm* sînt apro
ximativ 30 miliarde de mi
liarde de particule gazoase, 
în timp ce în vidul cosmic 
sînt numai 30 de particule. 
Să sperăm că în anii ce vin, 
vor fi găsite soluții și în acest 
domeniu.

Perfecționarea metodelor de

pro-

producere și de măsura; 
vidului cel mai înaintat 
contribui fără îndoială la 
greșul în cercetarea fizică 
asupra structurii materiei, în 
domeniul plasmei și al pro
ceselor termonucleare ; tot
odată, dezvoltarea tehnicii 
cosmice va profita și mai mult 
de progresul realizat în dome
niul tehnicii vidului.

DE UNDE VOM 
CAPTA ENERGIE?

Acad. REMUS RADULEȚ,
vicepreședintele Academiei Republicii Socialiste România

Lucrările sale în domeniul electrotehnicii aduc 
noi date științifice asupra teoriei generale a cîm- 
pului electromagnetic.

Consumul actual de e- 
nergie al omenirii, necesar 
pentru producție, pentru 
transporturi și asigurarea

confortului la nivelul de 
trai de astăzi nu mai poate 
fi acoperit din sursele cla
sice inepuizabile și econo-

mic amenajabile, care sînt 
căderile de apă. Fiindcă sur
sele de energie solară, e- 
oliană. a mareelor și geoter- 
mică nu sînt și nu au in 
viitorul apropiat perspecti
ve de amenajare economică 
pe scară mare, nevoile de 
energie ale omenirii se a- 
coperă și se vor mai acoperi 
un anumit timp în principal 
de către combustibilii solizi, 
lichizi și gazoși. Cu crește
rea actuală a consumului 
anual de energie, care se 
dublează la fiecare 20 de ani 
și al energiei electrice, 
care se dublează la fiecare 
zece ani — rezervele de 
combustibili ale planetei 
noastre se vor epuiza insă 
In vreo eiteva decenii — 
dacă nu vor spori conside
rabil randamentele lor de

Utilizare sau dacă nu se vor 
găsi alte rezerve de energie.

De aceea, energetica de
ceniilor viitoare ifa avea de 
rezolvat două probleme : să 
sporească considerabil ran
damentele în obținerea de 
energie — și în special de 
energie electrică, al cărei 
consum crește mai repede — 
și să dezvolte obținerea de 
energie — și în special de 
energie electrică — din 
purtători neclasici.

Calea folosirii de combus
tibili neclasici a fost deschi
să în principiu odată cu 
reușita aducerii în stare 
critică a primului reactor 
nuclear de fisiune, acum 
mai bine de două decenii. 
Tehnica a dezvoltat între 
timp în laborator sau 
industrial, reactoare nu
cleare cu neutroni rapizi de

viteze „termice" pe mai 
multe „filiere", determinate 
atît de tipul de combusti
bil nuclear folosit, cit și 
după materialul său mode
rator și agentul său de 
răcire.

Centralele nuclear-electri- 
ce cu neutroni „termici" se 
apropie sau au atins com
petitivitatea cu centralele 
termoelectrice cu cărbuni, 
așa încît popoarele își pun 
problema alegerii filierei 
celei mal adecvate pentru 
întregirea resurselor lor cla
sice de energie, care au 
început să nu mai poată a- 
coperi nevoile. Criteriile sînt 
rezervele lor de energie și 
nivelul industriei lor, în 
special chimice, experien
ța industrială existentă pe 
diferitele filiere, precum și 
capacitatea filierelor de a

produce din uraniul 238, ne
fisionabil, plutoniu 239 care 
este fisionabil. Este impor
tant ca reactoarele cu neu
troni termici să producă cît 
mai repede plutoniul nece
sar pentru trecerea la reac
toarele cu neutroni rapizi, 
ale căror probleme tehnice 
sînt rezolvate în mare parte, 
deoarece • acestea permit să 
se extragă dintr-un kilo
gram de uraniu o energie de 
mai bine de zece ori mal 
mare decît reactoarele cu 
neutroni termici, și anume 
egală cu energia ce se poate 
obține din 500 de vagoane de 
cărbuni. Rezervele de uraniu 
ale planetei noastre sînt a- 
proximativ echivalente cu 
rezervele ei de combustibil 
clasici.

Puterea centralelor nu- 
clear-electrice în funcțiu

ne cu reactoare cu neutroni 
termici depășește astăzi zece 
milioane de kilowați și aco
peră în unele țări peste zece 
procente din producția lor 
de energie. Din cauza pro
greselor realizate de tehnică 
în acest domeniu și din 
cauza rezervelor de uraniu 
ale Pămîntului e de așteptat 
ca procedeele magneto- 
hidrodinamic și al pilei cu 
combustibil să se dezvolte 
în umbra procedeului de" fi
siune nucleară, sau să cu
prindă numai ramuri spe
ciale ale energeticii.

Se cunoaște astăzi și se 
folosește necontrolat în 
bomba cu hidrogen, dezvol
tarea de energie prin fuziu
nea nucleelor atomilor ușori, 
cum sînt anumiți Izotopi 
ai hidrogenului. Cum rezer
vele pămîntului în acești

izotopi sînt foarte mari, iar 
energia liberabllă din kilo
gramul de material fuziona- 
bil e incomparabil mai mare 
decît aceea liberabilă din 
kilogramul de material fi
sionabil, marile unități de 
cercetare depun eforturi 
considerabile pentru adu
cerea sub control tehnic a 
eliberării pe această cale a 
energiei, numită calea ter
monucleară, temperaturile 
necesare realizării fuziunii, 
fiind extrem de înalte. Cînd 
va reuși această operație, 
problema aprovizionării cu 
energie a omenirii va fi re
zolvată pentru timpuri im
previzibil de lungi.

f Problema care n-a încetat 
să mă fascineze în cursul ca
rierei mele științifice, este pro
blema timpului, nu în cali
tate de concept abstract, ci 
de parametru comun al feno
menelor evolutive. Studiul 
problemei timpului mi separe 
că se află astăzi în primul 
plan al frontierelor științei.

Este evident că experiența 
noastră cotidiană ne învață 
un lucru i trăim într-o lutae 
înalt structurală, spre deose
bire de un univers infam» în 
care totul ar fi fluctuație și 
hazard. Este suficient să e- 
vocăm fenomene de două ge
nuri : în astrofizică observații 
care se întind astăzi pe mi
lioane de ani lumină ne arată 
un univers cu structuri „ie
rarhizate", planete în jurul u- 
nei stele, stelele în galaxii, 

.poate supergalaxii. Nimic ce

s-ar putea compara cu o dis
tribuire uniformă a materiei. 
De asemenea, biologia mole
culară ne arată că viața este 
legată de o organizare mole
culară specifică, analoagă oa
recum unei organizații uzinale 
strict raționalizate. Nu am dat 
decît două exemple din multe 
altele.

Astăzi apar științe noi cum 
sînt termodinamica fenomene
lor ireversibile, mecanica sta
tistică a fenomenelor irever
sibile care pun — încă timid 
— primele jaloane ale unei 
astfel de înțelegeri. Mecanica 
clasică nu cuprinde timpul ca 
parametru, care să descrie de
plasarea în spațiu a obiecte
lor, ca parametru care să des
crie mișcarea.

Timpul legat de transfor
mări a pătruns în fizică în 
secolul XX, o dată cu termo-

dinamica. Dar era vorba de 
transformări foarte- simple, de 
egalizarea progresivă a tem
peraturilor între două corpuri 
aflate inițial la temperaturi 
diferite sau de difuzia în care 
un element constituent acu
mulat mai întîi într-o anu
mită parte a unui volum se 
răspîndește în mod progresiv. 
Studiul elementelor comune 
ale acestor fenomene a con
dus la formularea termodina
micii clasice. Aceasta descrie 
în mod satisfăcător distruge
rea structurilor, dispariția pro
gresivă a unei situații parti
culare realizată inițial, cum 
este cazul în studiul difuziei. 
Dar o teorie a „distrugerii 
structurii" trebuie să fie în
soțită de teoria „formării 
structurii" și aceasta lipsea 
din termodinamica clasică.

Pentru mine aici se află, o-

MĂ FASCINEAZĂ

1N CONTINUARE

PROBLEMA TIMPULUI
Prof. Dr. ILYA PRIGOGINE

de la facultatea de științe a Universității libere 
din Bruxelles

Aduce prin lucrările sale în domeniul chimiei- 
fizice valoroase contribuții la cunoașterea termo
dinamicii fenomenelor ireversibile.

biectul esențial al termodina
micii fenomenelor ireversibile. 
Puțin cîte puțin, după cum 
am demonstrat în recentele

mele lucrări, începem să pre
cizăm condițiile structurării 
necesare, pentru ca energia 
primită de un sistem să se 
transforme în organizare.

De bună seamă, numai ter
modinamica singură ar fi in
suficientă, căci ea ne va fur
niza doar un cadru formal pe 
care alte discipline trebuie să-l 
facă concret. Mai este nevoie 
și de mecanică, dar nu de o- 
bișnuita mecanică clasică a 
sistemelor simple, cum este 
sistemul planetar, ci de me
canica unui mare număr de 
obiecte aflate în interacțiune 
și care este denumită tocmai 
de aceea mecanică statistică. 
Este, de asemenea, nevoie de 
chimia și fizica cuantică pen
tru a ne da valorile tuturor 
parametrilor care intră în des
crierea acestor fenomene com
plexe.

Există o clasă de structuri 
pentru care programul acesta 
a fost în mare măsură înce
put : structurile de „echili

bru" care, odată formate, se 
mențin un timp indefinit fără 
nici un aport de energie a- 
semenea cristalelor aflate la 
temperaturi coborite. Dar ca
zul cel mai important este cel 
al structurilor disipative care 
nu se realizează decît prin- 
tr-un continuu aport de e- 
nergie.

Formarea unei structuri di
sipative este comparabilă cu 
punerea în funcțiune a unei 
„mașini". Dar cînd începe na
tura să fabrice piesele acestei 
mașini ? Astăzi este cunoscut 
cel puțin un element impor
tant : orice structură disipa- 
tivă este un răspuns la con
dițiile de non - echilibru 
impuse sistemului de mediu. 
Orice structură disipativă este 
o structură de „răspuns".

Dar trebuie mult mai bine 
precizate încă condițiile în

care apar astfel de structuri,^ 
condiții care sînt legate de 
cinetica chimică, tipurile de 
reacții necesare, fenomenele 
de transport implicate.

Este sigur că viața apar
ține acestei categorii de struc
turi disipative și în acest. do
meniu ne aflăm abia la în
ceput. Este extraordinar gîn- 
dul că în era explorărilor spa
țiale noi înțelegem atît de pu
țin problema structurilor po
sibile ale materiei încît abor- 
dînd un alt „pămînt", astăzi 
n-am ști nici cum să descope
rim alte forme de viață și nici i 
cum să le recunoaștem!

r
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1 Progresul tehnic în industria cons
tructoare de mașini-unelte și prin in
termediul acesteia și a celorlalte ra

muri ale economiei naționale se va reflecta 
în 1968 printr-o serie de salturi calitative 
legate în primul rînd, de diversificarea sor
timentelor de mașini-unelte prin asimilarea 
de noi tipuri. O atenție deosebită se va 
acorda producției de mașini agregat, linii 
automate, mașini centre de prelucrare, ma
șini de rectificat și suprafinisat, precum și 
creării de noi variante constructive de ma
șini-unelte grele.

Introducerea pe scară industrială a sis
temelor de comandă după program va a- 
sigura automatizarea mașinilor unelte atît 
pentru producția de serie mijlocie cit, mai 
ales, în producția de serie mică.

La nivelul ministerului și cu concursul 
Consiliului Național al Cercetării Științifice 
s-a elaborat un program-cadru de introdu
cere pe scară industrială -în țara noastră a 
sistemelor de comandă după program.

Realizarea unor salturi calitative în con
strucția de mașini-unelte este strîns legată 
de dezvoltarea producției de scule, dispo
zitive și verificatoare. Folosirea sculelor cu 
plăcuțe din carburi metalice sau metalo-ce-, 
ramice va permite viteze de așchiere și 
rectificare de 60—100 m/sec, iar dezvolta
rea fabricației de dispozitive în special cele 
din domeniul controlului activ va da posi
bilitatea reducerii timpilor auxiliari. Aș 
remarca necesitatea folosirii pe scară mai 
largă a mașinilor de preluc/are prin defor
mare plastică cunoscînd că aproape 40 la 
sută din volumul global de metal prelucrat 
se execută astăzi prin procedeele de prelu
crare prin deformare. Este, de asemenea ca
zul să amintesc că în 1968 se va da o aten

VASILE BUMBĂCEA
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Construcții, 

Arhitectură și Sistematizare

1 încheiem anul 1967 în con
strucții, ca și în celelalte ra
muri ale economiei naționale, cu 

rezultate remarcabile. Volumul lucrări
lor ide construcții realizat a crescut cu 
aproape 25 la sută față de anul precedent 
și au fost date în funcțiune noi complexe 
industriale, clădiri social-culturale, un vo
lum mare de construcții de locuințe.

Anul 1968 — prin prevederile sale, care 
cresc cantitativ dar și în calitate — are și 
pentru ramura construcții caracterul unei 
competiții spre eficiență. în ce constă ea ? 
în primul rînd în reducerea duratei de exe
cuție și a costului construcțiilor. Rezervele 
mari în folosirea rațională a forțelor de 
muncă, în utilizarea la întreaga capacitate 
a mijloacelor mecanizate, în reducerea 
consumurilor de materiale stau permanent 
în atenția noastră pentru a fi scoase la ivea
lă și valorificate cît mai deplin.

Organizarea producției și a muncii, s-a 
subliniat la Conferința Națională a Parti
dului, trebuie să devină preocuparea de 
bază și permanentă a celor mai bune ca
dre de specialitate. Iată instrumentul prin
cipal cu care vom opera pentru găsirea 
celor mai bune căi de concentrare și folo
sire rațională a mijloacelor, în vederea a- 
tingerii țelului propus, acela de reducere 
a duratei de execuție și a costului con
strucțiilor.

NICOLAE HUDIȚEANU
’.rou al Muncii Socialiste, președintele Cooperativei Agricole din Comana, 

regiunea Dobrogea

r..........  .......
* Noi, cooperatorii, obișnuim ca la

> sfârșitul fiecărui an, cînd în ru-
* bricile dărilor de seamă așezăm 

cifrele, să ne întrebăm : acest bi
lanț ne răsplătește sau nu efortu

ție deosebită creării acelor mașini care să 
permită aplicarea procedeelor tehnologice 
așa-zis neconvenționale (procedee chimice, 
electrochimice, electroeroziune, utilizarea 
ultrasunetelor și a fascicolelor de energie 
înaltă) utilaje care se găsesc într-un nu
măr redus în parcul industrial al țării.

2 Desigur că aceste obiective impor
tante, generatoare de salturi, calitati
ve în construcția de mașini-unelte, 

trebuie legate indisolubil de perfecționarea 
continuă a cadrelor de cercetători, proiec- 
tanți, tehnicieni și mai ales de creșterea 
rapidă a măiestriei profesionale a munci
torilor. în sectorul de mașini-unelte, mai 
pregnant ca în multe domenii de activi
tate, priceperea profesională, conștiinciozi
tatea celor care creează trebuie să con
ducă la realizarea de mașini capabile să 
corespundă celor mai diverse utilizări. Ti
neretul este chemat să răspunde primul 
acestor cerințe.

Acest mod de a munci este com
patibil numai cu noțiunea de dragoste față 
de profesiunea aleasă. Tînărul care se gîn- 
dește la meseria pe care o va profesa în 
viitor, va trebui să și-o aleagă cu mult dis- 
cernămînt, ținînd seama și de aptitudinile 
sale.

Conștiinciozitatea și disciplina în muncă 
sînt, de asemenea, condiții care nu pot fi 
omise în munca de zi cu zi pentru atinge
rea măiestriei profesionale. Respectarea 
tehnologiei de fabricație, a regimurilor de 
lucru, a indicațiilor date de personalul 
competent la locul de muncă — toate aces
tea contribuie la obținerea unei producții de 
calitate cît și Ia formarea personalității tâ
nărului.

2 0 caracteristică importantă a
ramurii de construcții este dina
mismul dezvoltării, reflectat și 

în structura forței sale de muncă, care 
se reîmprospătează de la un an la 
altul cu numeroși muncitori și specialiști 
tineri- Mii de tineri părăsesc an de an ins
titutele de învățămînt superior de construc
ții și arhitectură, școlile tehnice, profesio
nale și de maiștri și își pun cunoștințele și 
elanul lor în slujba marilor construcții ale 
României socialiste.

Noile cuceriri ale tehnicii se fac simțite 
zi de zi tot mai mult în construcții. Apar 
noi metode de calcul a construcțiilor, noi 
materiale, noi tehnologii de execuție. A 
luat mare dezvoltare folosirea metodelor 
matematice și a calculatoarelor electronice 
atît în proiectarea investițiilor cît și în 
conducerea și planificarea producției. Re
zultatele muncii la planșetă, la conturarea 
soluțiilor și în șantier la realizarea con
strucției, sînt influențate direct de nivelul 
cunoștințelor profesionale. Nu mai sînt su
ficiente noțiunile căpătate pe băncile școli
lor, ci trebuie în permanență o completare 
a lor cu ceea ce apare nou în țară și în stră
inătate. Iată de ce apelul meu colegial și 
tovărășesc către toți acești tineri este ca, 
indiferent de locul de muncă, să folosească 
pe deplin mutiplele mijloace create pentru 
o documentare sistematică, pentru perfec
ționarea continuă a cunoștințelor profesio
nale — cheia de boltă în competiția în 
care am pornit și care se numește : efici
ență.

rile ? Puteam sau nu realiza mai mult ? 
Anul trecut, în decembrie, ne-am întrebat 
foarte serios dacă producția de 3 615 kilo
grame la hectar, pe care am obținut-o, nu 
putea să fie cu o mie mai mare ; dacă la

Nu greșim cu nimic dacă numim anul 1968 anul unor salturi calitative în 
toate domeniile vieții sociale. Este primul an care va inspira, prin întregul mecanism 
social economic al țării, măsurile și perfecționările, generatoare de dinamism și efi
ciență, elaborate de Conferința Națională a Partidului.

Am solicitat, în acest context, unor tovarăși miniștri, directori de fabrici și uzine, de 
institute de proiectări, conducători de unități agricole să ne răspundă la două între
bări :

7. CE OBIECTIVE MARI, ESENȚIALE, ARE DE 
ÎNDEPLINIT SECTORUL DV. DE ACTIVITATE 
ÎN ANUL 1968?

2. CE SARCINI IMEDIATE REVIN, PENTRU ÎN
DEPLINIREA ACESTORA, TINERILOR CARE 
ACȚIONEAZĂ ÎN ACESTE RAMURI?

Redăm‘mai jos răspunsurile primite în cadrul anchetei noastre.

porumb și la floarea-soarelui nu puteam 
realiza producții mai mari ; producția de 
lapte a fost bună, dacă ținem seama că 
s-a menținut numai în jur de 2 500 litri 
de la fiecare vacă furajată.

Pe fundalul acestor rezultate s-au contu
rat obiectivele ce ni le-am propus pentru 
anul 1968 cu scopul de a înfăptui saltul 
calitativ preconizat de partid și de stat 
pentru agricultura noastră. Concret, noi 
ne-am propus obținerea unor producții cu 
300 kilograme grîu, 200 kilograme porumb, 
360 kilograme floarea-soarelui la hectar 
mai mari decît în 1967. Ne preocupă rea
lizarea unei producții de 3 000 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată.

Acum, în dreptul fiecărui obiectiv se 
află rezumat în graiul cifrelor, și al expre
siilor sintetice, complexul de măsuri teh
nice, economice și organizatorice ce jalo
nează drumul spre înfăptuirea lor. Iată-i : 
a) atragerea a șaizeci de hectare în circui
tul agricol prin renunțarea la unele dru
muri de tarla inutile, prin defrișări, desțele

niri etc ; b) asigurarea a cincizeci kilogra
me îngrășăminte chimice, substanță activă, 
pentru fiecare hectar cultivat și fertilizarea 
întregii suprafețe; c) cultivarea numai a 
soiurilor și hibrizilor care prin cercetare și 
studiere în cadrul cooperativei noastre s-au 
detașat ca fiind cei mai productivi.

2 Numind și numai cîteva din 
măsurile prin care preconizăm 
să ajungem la realizarea pro

ducțiilor propuse, am expus, cred 
eu, într-un fel, și direcțiile în care aștep
tăm să se manifeste inițiativa organizației 
U.T.C., a tinerilor. Dacă ar trebui să mă 
refer exclusiv la sensul întrebării, răspun1- 
sul meu ar fi foarte scurt: să învețe, să 
muncească cu drag în cadrul cooperativei 
agricole, să se gîndească că de ei depinde 
viitorul cooperativei noastre, al comunei, că 
ei sînt cei care vor realiza saltul satului 
spre comunism.

IAșa cum reiese și din planul de 
stat al economiei naționale pentru 
anul 1968 agriculturii îi revin 
sarcini mari. în această perioadă va

loarea producției globale va fi de 
76,7 miliarde lei, cu 1,8 miliarde mai 
mare decît a fost prevăzut prin planul 
cincinal în varianta maximă, iar ritmul de 
creștere este de 8,6 la sută în comparație 
cu 5,9 la sută prevăzut inițial prin planul 
cincinal. înfăptuirea acestui sintetic directiv 
e direct legată de măsurile preconizate pen
tru gospodărirea chibzuită a fondului fun
ciar, între care hotărîtoare apar cele referi
toare la lucrările de îmbunătățiri funciare 
și îndeosebi la irigații. în 1968, unitățile a- 
gricole vor avea de realizat un plan de in
vestiții, la amenajările pentru irigații, în va
loare de peste 2 miliarde lei, adică aproape 
dublu comparativ cu cel din 1967.

în prezent, sînt în curs de execuție șase 
mari sisteme de irigații care însumează la 
un loc aproape 500 000 ha. Printre acestea 
cel mai mare este sistemul, Carasu cu o su
prafață totală de 174 000 ha. Realizarea u- 
nor asemenea sisteme (printre cele mai 
mari din lume) ridică probleme dintre cele

Ing. VALERIU RUSANOVSCHI
directorul Institutului de proiectări 

pentru industria ușoară

IAnul 1968, pe care-1 începem
peste cîteva zile, se va desfă
șura, pentru noi, pe două di

recții principale. Una — curentă :
pregătirea și realizarea proiectelor pentru 
obiectivele anului 1969 ; alta — de pers
pectivă : fundamentarea și întocmirea
studiilor pentru obiectivele cincinalului vi
itor (1971—1975). Un an, deci, de mari 
salturi calitative. în acest an pregătim și 
realizăm proiectele pentru fabrica de con
fecții de la Odorhei, Fabrica de tricotaje de 
la Huși, Tăbăcăria și blănăria de la Hîr- 
șova, Fabrica de articole tehnice de la 
Drăgășani, Fabrica de tricotaje de la Paș
cani, Țesătoria de la Giurgiu, Fabrica de 
articole tehnice din cauciuc de la Pitești și 
altele.

Fundamentarea și întocmirea studiilor 
în vederea introducerii obiectivelor pe 
care le v’a construi industria ușoară în 
cincinalul viitor (1971—1975) cere tran
sformări de conținut în desfășurarea mun
cii de proiectare. Ne propunem ca în anul 
1968 să cîștigăm timp, foarte mult timp, 
în primul rînd, prin extinderea activității

Ing. CONSTANTIN IANCU
adjunct al ministrului căilor ferate

1 Obiectivul spre care tindem în 1968 
este ca acest sistem principal de circu
lație — cale ferata, care alimentează în

treaga economie națională — să funcțione
ze ca un ceasornic. O țară cu o economie 
dinamică, în continuă înflorire, trebuie să 
aibă și o asemenea cale ferată.

Ridicarea eficienței economice reprezin
tă și pentru transportul feroviar corolarul 
activității noastre. Ministerul, în spiritul 
sarcinilor trasate de partid, a elaborat o 
serie de măsuri menite șă acce
lereze sporirea vitezelor de cir
culație, reducerea staționărilor în stații 
și triaje, îmbunătățirea relațiilor de cola
borare cu întreprinderile etc. O sporire 
simțitoare a vitezelor de circulație, în ve
derea scurtării duratei de parcurs între 
centrele importante ale țării și stațiunile 
de odihnă și agrement, este preconizată și 
în transporturile de călători.

2 Nu 
meni 
turile

grea și de 
Obiectivul pe

este un secret pentru ni- 
că activitatea în transpor- 
feroviare este o muncă 

o foarte mare răspundere, 
care noi îl urmărim în per

mai complexe. Realizarea sistemului Cara
su, spre exemplu, implică aducțiunea apei 
din Dunăre pe un canal de peste 130 m.c./ 
sec, (cam cît debitul Jiului, Argeșului și Ia- 
lomiței la un Ioc) realizarea unor stații de 
pompare cuprinse între 70 și 130 m.c./sec. 
fiecare. Iată de ce realizarea și punerea în 
funcțiune în anul viitor a unui perimetru 
de 23 000 ha din acest sistem, ca și a unor > 
perimetre în celelalte mari sisteme (Cala- 
fat-Băilești, Terasa Brăilei și altele) repre
zintă momente emoționante, și, în același 
timp, de prestigiu și satisfacție morală pen
tru specialiștii care au proiectat și executat 
asemenea suprafețe, pentru toți cei ce ,își 
pun semnătura la o asemenea înfăptuire.

Personal consider că un obiectiv de mare 
importanță pe care în 1968 trebuie să-1 a- 
vem în vedere îl' reprezintă preocuparea 
pentru folosirea rațională a pămîntului și 
păstrarea potențialului de producție al a- 
cestuia. Această acțiune va trebui dusă pe 
mai bine de șapte milioane hectare, con
tribuind an,ual la reducerea pierderii solu
lui fertil ce echivalează cu aproximativ 
500 000 tone îngrășăminte chimice, în sub
stanță activă, pentru refacerea căreia este 
necesară o sumă de 1,5 miliarde lei.

de pregătire a proiectării, prin întocmirea 
de proiecte tip, reactualizarea și lărgirea 
gamei de proiecte refolosibile, întocmirea 
unor materiale de îndrumare și norme in
terne, transformarea serviciului de docu
mentare într-un „creier de informații" care 
să răspundă prompt la cererile și comen
zile proiectantului.

2 Văd în tot acest spațiu de activități 
un teren propice de manifestare a in
teligenței și entuziasmului tinerilor. 

Aceste calități au nevoie, spre a se valori
fica deplin, și de cadrul organizatoric ne
cesar, ca să solicite permanent tinerii la 
autodepășire. Noi am creat acest cadru. Am 
urmărit ca tinerii să intre în colectivele 
pentru proiectarea obiectivelor noi, sau în 
atelierele de tipizare, automatizare și de 
utilaje și a căror activitate va contribui la 
realizarea proiectelor, fabricilor și instala
țiilor aflate pe planșetă. Să nu uităm că 
proiectăm pentru viitor, iar îndrăzneala de 
concepție, de care cel mai adesea dau do
vadă tinerii, ne este nu numai binevenită 
dar și necesară.

manență — firește și în 1968 — este acela 
de a asigura circulația trenurilor în de
pline condiții de siguranță și aici aș cere 
tinerilor — care au'o pondere însemnată 
în structura personalului nostru — să ma
nifeste, fiecare la locul său de muncă, o 
înaltă conștiință și răspundere profesională. 
Această remarcă nu o fac pentru că tinerii 
n-ar dovedi asemenea acte de responsabili
tate, ci tocmai pentru că în domeniul căi
lor ferate ștacheta exigenței, a răspunderii 
pentru munca pe care o prestezi, — și de 
care depinde de multe ori viața a mii de 
oameni sau bunul mers al unui sector im
portant pentru economie — trebuie ridica
tă tot mai sus.

Pîrghiile de susținere ale acestei ștachete 
sînt, ca în toate domeniile de activitate, pa
siunea pentru meseria pe care o exerciți și 
competența profesională, amîndouă solici
tând o acumulare permanentă de cunoștin
țe profesionale noi, o corelare a acestora 
cu tot ce apare nou în tehnică.

VISURI • CERTITUDINI • ÎMPLINIRI
„VOM APRINDE FOCUL

LA OȚELĂRIE“
„Să învățăm... Să învățăm „0 SALĂ A TURBINELOR CU MOZAICURI VENEȚIENE”

La Galați, pe șantierul gigan
tului siderurgic am hotărît să 
interviem omul care lucra în 
ziua aceea la cea mai înaltă 
cotă.

Pe un vînt de forța șaptea, 
la minus 18 grade, am început 
să urcăm schelele oțelăriei. 
Treabă afurisit de anevoioasă 
și nu . mai puțin periculoasă. 
Sus, la cota 57, la închisul ha
lei, i-am găsit lucrînd pe tine
rii DUMITRU URSU și MAR
CEL GÎDEI. Ne-am prins cu 
centurile și am început discuția.

Nu am notat nimic, redăm 
aci totul din memorie. Stiloul 
meu cu pastă s-a dovedit de 
neutilizat la o temperatură așa 
de scăzută.

Biografii ;
Amîndoi au 20 de ani. Dumi

tru a venit pe șantier din Live- 
nii-Săveniului ; Marcel, din 
Corod-Tecuci. Ambii sînt lăcă
tuși montori, calificați — pri

mul într-o școală din Cîmpu- 
lung-Moldovenesc, iar celălalt 
la Roman.

Ce-și doresc de la ’68 ?
O dorință comună: „să ter

minăm la timp oțelăria".
„Vă puteți imagina — mă în

treba Dumitru — ziua în care 
prima șarjă va inaugura fluviul 
de oțel ce va prinde să țîșneas- 
că din Galați ?“

Nu știu — spunea Marcel — 
poate dorim și alte lucruri — 
să intru la liceul seral indus
trial, o echipă de fotbal gălă- 
țeană să intre în A, să mă mut 
de la blocul burlacilor într-o 
garsonieră — dar acum, cînd 
viscolul ne taie, cu toată ființa 
noastră dorim să apropiem cît 
mai mult ziua în care vor fi 
aprinse cuptoarele oțelăriei".

Pentru a-i putea fotografia 
i-am rugat să coboare pe niște 
grinzi, mai jos.

Vaporul urca gîfîind către 
Brăila. S-au poate mi s-a părut. 
După viscolul de-afară, aci, in 
salonul de la clasa a Il-a, căl
dura și murmurul discuțiilor îți 
dădeau o senzație de toropeală. 
Parcă totul rămînea nemișcat 
— noi, vaporul, sălciile și case
le de pe maluri — și numai 
fluviul curgea leneș, neîntre
rupt. Pe canapeaua din fața 
noastră trei fete — parcă de o 
vîrstă — sporovăiau vesele 
despre...

„Auzi, tu, nu mai îmi ajunge 
timpul. Am intrat în criză. Să 
vezi ce-i la noi. Ieri i-am ser
vit masa Lilianei... sub masă. 
N-ai loc să te miști în cameră. 
Numai hîrtie de calc, planșe, 
tuș, creioane, schițe, foi pline 
de calcule. Uf, dacă scap de 
proiect o să cred că m-am năs
cut a doua oară".

„Știi, am fost la concertul de 
luni seară al Filarmonicii. Mi-a 
plăcut".

„Vreau ca de revelion să 
m-amețesc. Oare cum o fi cînd 
bei mai mult ? Chiar așa, se 
învîrte totul, plutești ?“

„Tu să nu faci prostii ! Știi 

care-ți este pedeapsa ?! Te tri
mit să vezi pe „Martin soldat".

Le priveam, le ascultam și 
mă întrebam : oare ce planuri 
au pentru anul care vine, ce 
dorințe vor să li se împli
nească ?

Le-am întrebat :
NINA BĂLĂNICĂ :
— Dorințe, planuri ? Multe. 

Mai mari și mai mici. Sînt anul 
IV la o facultate a Institutului 
de chimie alimentară din ' Ga
lați. Toți spun că patru este 
anul cel mai greu din studenție. 
Cel mai mult aș dori să reușesc 
să n-am emoții pentru nici un 
examen.
LILIANA' SUSSMAN :

— Și eu tot în patru. Ce-mi 
doresc ? La vară încă o călăto
rie de studii în țară cu facul
tatea și pentru cît o mai ține-, 
studenția mai multe turnee tea
trale și concerte bune la Galați.

ELENA HODOROGEA :
— Eu sînt în cinci. Pregătesc 

predarea proiectului. înțelegeți 
deci care-mi sînt dorințele 
pentru ’68.

ION ȘEBBU

ION POPA a traversat țara 
în diagonală : Oradea—Porțile 
de Fier — Turnu-Severin. De
cizia i-a călăuzit conștiința și 
pașii. E tânăr, maistrul, și păs
trează intactă și proaspătă pa
siunea pentru construcții :

— înainte de Porțile de Fier, 
am lucrat la Cluj, unde am și 
absolvit școala de maiștri 
în construcții civile și indus
triale. în paralel, liceul seral.

— Și?
— Și, la cerere am venit la 

Porțile de Fier. Sincer vorbind 
meseria de civllist (construcții)

„PRIMA NAVĂ RAPIDĂ ROMÂNEASCĂ"
Visurile mele din copilă

rie m-au purtat in lumea 
oceanelor și vapoarelor. Am 
și fugit de acasă pentru 
a-mi realiza visul de a de
veni căpitan de navă. Mai 
tîrziu am devenit „marinar" 
pe Bega, dar tinjeam după 
ape mai mari. Cu gîndurile 
limpezite mi-am dat insă 
seama că fără învățătură 
nu voi ajunge la ele nici
odată. Am terminat liceul 
seral, urmind în prezent 
cursurile secției de con
strucții navale a Institutu
lui Politehnic din Galați. 
Am ajuns să știu că navele 

începuse să mă cam plictiseas
că.
- Și?
— Și, iată-mă, globulă roșie, 

parte în marele sistem sanguin 
al uriașului șantier.

Și-ul se repetă. Pentru anul 
1968 aveți ceva în pregătire, o 
anume dorință, vreo surpriză 
în ceea ce vă privește, ca viață, 
ca profesie, mai știu și eu ce?!

— Dorință, vreo surpriză... !? 
S-ar putea.

îl bănuiesc, simte și nu mă 
lasă.

viitorului sînt cele rapide, 
care reușesc să se ridice 
deasupra valurilor, înfrîn- 
gînd rezistența apelor, duș
mana navelor plutitoare. 
Iată de ce, de patru ani imi 
închin tot timpul liber, 
toate eforturile experimen
tării unor tipuri de nave 
rapide românești. Cu aju
torul unui grup de tineri 
entuziaști am reușit la Ti
mișoara să construim și să 
experimentăm prima am
barcațiune cu rotoare inver
se, pe care ziarele au nu
mit-o elicopterul marin. 
Vara trecută am efectuat 
probe cu ambarcațiuni cu

— Pe unde am trecut am lă
sat urme. E vorba de o pasiune, 
a mea în legătură cu un anume 
fel de mozaic... în carouri ve- 
nețiene.

— Și !?
— Poate nu în '68 — sau s-ar 

putea — dar atunci cînd va veni 
timpul — o astfel de urmă aș 
dori să pot lăsa — ca o semnă
tură a modestiei. îmi imaginez 
o sală a turbinelor podită în 
carouri venețiene.

ION CUCU

aripi, pe care ICEPPRO- 
NAV-ul le-a experimentat 
și pe Duniire.

Dunărea este o apă mare. 
Am sentimentul că visul 
din copilărie nu mai este 
așa departe. Mi s-a promis 
că echipa noastră de cerce
tare va primi in acest an 
un motor puternic „Car- 
pați" și comanda de a exe
cuta prima navă rapidă ro
mânească, care va fi folo
sită ca navă sanitară. Pen
tru mine și colaboratorii 
mei aceasta va însemna 
realizarea celei mai arză
toare dorinți a anului 1968.

MATEI KIRALY 
student
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întrebarea pusă acum o lună de ziarul nostru 
— „CE PERSONALITATE DORIȚI SA VA RĂS
PUNDĂ DE ANUL NOU?" a suscitat un număr 
impresionant de dorințe ; poștașul a transportat la

„Scînteia tineretului" sute de semne de întrebare 
ale cititorilor, cate, prin intermediul redacției, s-au 
adresat personalităților stimate, prețuite, iubite de 
ei. Toate aceste personalități interogate au răspuns

— în egală măsură cu amabilitate și afecțiune. In
teresul stîrnit de această anchetă, precum și spațiul 
restrîns afectat deocamdată — față de solicitări — 
ne determină să continuăm ancheta, răspunzînd 
în alte numere ale ziarului celorlalți cititori invi-

tînd totodată și pe alți doritori să adreseze între
bările care-i preocupă personalităților preferate, 
cu certitudinea că vor primi răspunsul cu prompti
tudine.

MIHAELA PENEȘ

comuna Ma-

ZAHARIA STANCU

VASILICA TASTAMAN Răspunde

ȘTEFAN TOTH
director adjunct al Agenției Centrale O.N.T.

anii

Mărturii de lucru solicitate lui

regiunea Ploiești

întotdeauna

Răspunde arhitecta sa
ȘERBAN CANTACUZINOMIRA VOITEC-DORDEA

PIERSICFLORIN
București
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D. MICU

dă, în ge- 
pe care o

din 
de 
de

nat la Suceava. în luna ia
nuarie va fi prezentat. Deci, 
îți voi zîmbi în fiecare sîm- 
bătă seara pe micul ecran.

ploaia". Tema : 
niștilor pentru 
terii în stat 
1944—1946".

de la catedra de istorie a arhitecturii. Institutul de Arhi
tectură

no-franceză „Columna Iul 
Traian". La televiziune, în 
serialul „Cosmin, feciorul 
Zimbrului", care a fost tur-

o-
de sănăta- 
multor or-
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Ce l-a pasionat în tinerețe pe aca
demicianul

întreabă elevul VIOREL ATANA- 
SIU din București

„N-am uitat anii de școală 
și amintirile mi-au rămas 
proaspete în memorie, de 
parcă n-ar fi trecut mai bine 
de o jumătate de veac de 
cînd am candidat la una din 
bursele Liceului internat din 
Iași. Iubeam matematica, fi
zica și chimia. Dar dincolo 
de aceste preferințe, adău
gam cu migală chiar și lu
cruri pe care pe atunci nu le 
înțelegeam, dar care s-au 
păstrat și au fost selectate și 
completate mai tîrziu, în anii 
maturității. Sfera noastră de 
preocupări era largă. In vre
mea aceea aviația era la în
ceputurile ei. Cum se putea 
să rămînem indiferenți ? Pla- 
noarele cu „motor" de gumi
lastic, pe care le confecțio
nam cu mare îndemînare și 
pe care le încercam înainte 
de ora 5 dimineața, în secret, 
nu ne mai satisfăceau, visam 
la unul „adevărat" și l-am 
construit făcînd uz de toată 
inventivitatea noastră. Ferici
rea pe care am trăit-o „zbu- 
rînd" la o jumătate de me
tru deasupra solului, în pro
priul nostru planor, n-a pu
tut fi umbrită nici măcar de a- 
menințările directorului că va 
chema în ajutor autoritățile

bazei, a împiedicat năruirea 
turnului. Tasarea terenului 
continuă, pericolul de înclina
re persistând încă. Recent 
municipalitatea orașului Pisa 
a lansat un apel către specia
liștii din întreaga lume pen
tru găsirea mijloacelor tehnice 
de consolidare a terenului. 
Problema rămîne încă des
chisă.

pentru a ne împiedica să „ne 
rupem" picioarele, cum se 
exprima, îngrijorat. Așa am 
deprins pasiune și pentru la
tura aplicativă a fizicii, fapt 
care mi-a hotărît profesiunea. 
S-ar mai adăuga atmosfera 
din liceu, cu preocupările li
terare, cu „campania electo
rală" pentru alegerea comite
tului bibliotecii, editarea u- 
nei reviste, cu orele de stu
diu... Încetul cu încetul, s-au 
clarificat preferințele, specia
litățile spre care ne-am în
dreptat, a rămas însă comună 
dorința de a fi bine informați 
în problemele culturii româ
nești și universale".

Cum v-ați ales profesia ? întreabă 
DESPINA IOANID, studentă din 
București

Răspunde academicianul
GH. MIHOC

...Gimnaziul „Gheorghe 
Șincai", al cărui elev eram, 
avea reputația de liceu al 
elevilor săraci. Totuși în a- 
ceastă școală secundară se 
învăța mult mai bine decît 
în altele. Poate și datorită 
faptului că elevii săraci nu 
aveau acasă... meditator, 
știut fiind că nu există duș
man mai mare în educația 
copilului decît meditatorul, 
în eeea ce mă privește, ma
tematica m-a cucerit încă 
din primii ani de școală. I-am 
dedicat zilnic multe ore. îm
preună cu alți colegi din 
clasa mea am început, prin 
anul 1922, să colaborez la 
„Gazeta matematică". Dez
legam și propuneam pro
bleme. Am „descoperit" că 
matematica pare aridă nu
mai celor care nu o pricep, 
în lumea abstractă a sim
bolurilor matematice există 
o ordine și o frumusețe care 
nu se dezvăluie decît celor 
perseverenți. în liceu însă 
n-am bănuit că voi deveni 
profesor. Intenționam să 
ajung inginer. Era influența 
mediului în care trăiam. Pe 
atunci profesoratul însemna

apostolat. Ca mulți studenți 
din acel timp, m-am în
scris la două facultăți. Frec
ventam cursurile secției de 
matematică de la Facultatea 
de științe, pentru obținerea 
unor satisfacții spirituale și, 
concomitent, mă pregăteam 
să devin inginer, în vederea 
asigurării unui venit. Nepu- 
tînd însă rezista tentațiilor 
matematicii, am renunțat la 
inginerie și am devenit pro
fesor. N-am regretat și nu 
voi regreta niciodată.

ALEXANDRU C. BĂNICĂ, elev 
din Constanța, cere date asupra 
particularităților de construcție ale 
Turnului de la Pisa

Turnul din Pisa a fost cons
truit în anul 1173 de arhitec
tul Bonanno. Construcția pe 
plan circular, situată în coltul 
de sud-est al ansamblului 
pieței reia în elevație o 
succesiune de registre de ar- 
cușoare pe colonițe extinzînd-o 
pe întreaga suprafață a ci
lindrului împărțită în șase a- 
semenea nivele. înălțimea 
turnului — aproape egală cu 
cea a Baptist erului — este 
de 55 de metri. Ciudățenia 
acestei construcții o consti
tuie înclinarea sa față de ver
ticală. Terenul de fundație 
care nu avea o consistență 
egală a început să se taseze 
încă din perioada de cons
trucție. Meșterii au încercat 
să verticalizeze construcția 
imediat, îndreptând fiecare 
etaj spre verticală. S-a ajuns 
astfel ca linia exterioară a 
construcției (generatoarea ci
lindrului) să nu fie o simplă 
dreaptă înclinată față de ver
ticală, ci o linie curbă, for-

In istoria arhitecturii sânt 
cunoscute și alte turnuri în
clinate — de exemplu tumul 
bisericii din Burano — o su
burbie a Veneției, turnu
rile Garisenda și Asimelli din 
Bologna, Turnul Sf. Dumitru 
din Suceava sau Tumul bise
ricii evanghelice din Sibiu.

M. VASILESCU, din 
glavit, raionul Calafat, Oltenia so
licită academicianului

cîteva date biografice, date precise 
referitoare la începuturile creației 
sale, precum și la operele sale să- 
vîrșite sau pe șantier

— „Mă trag dintr-o familie 
de țărani săraci din comuna 
Salcia, județul Teleorman. Am 
cinci surori și trei frați. M-am 
căsătorit în 1925. Sînt licen
țiat al Facultății de litere și 
filozofie din București. Fiul 
meu este doctor în medicină 
și scriitor.

— Am debutat în literatură 
în 1922 la revista săptămîna- 
lă „Adevărul literar și artistic".

Volumul meu „Poeme sim
ple" a apărut în 1927 în co
lecția „Cartea Vremii", con
dusă de poetul Nichifor Crai
nic.

— Romanul meu „Desculț" 
e un roman autobiografie. 
Darie este un personaj prin 
mijlocirea căruia descriu ceea 
ce am trăit sau văzut în pri
mii mei 15—16 ani de viață.

— în volumul „Sarea e 
dulce" și „Cefe de taur" am 
publicat o culegere din arti
colele pe care le-am scris în 
diferite ziare în anii dintre 
cele două războaie mondiale.

— Nu am idealizat în căr
țile mele viața nimănui și, 
deci, nici viața țăranilor.

— Voi publica pînă în pri
măvară romanul „Vîntul și 

lupta comu- 
cîștigarea pu- 
între

VICTOR VASILIU din co
muna Deleni, raionul Vaslui, 
regiunea Iași, cere opinia scri
itorului Zaharia Stancu refe
ritor la vîrsta cea maî potri
vită pentru debutul în litera
tură. El mai întreabă dacă 
talentul poate suplini lipsa de 
instrucțiune și dacă e neapă
rat necesar pentru un scriitor 
să absolve o facultate.

1) „Vîrsta cea mai potrivită 
pentru un tînăr care vrea să 
se dedice literaturii ? Cred că 
după terminarea studiilor su
perioare.

2) Pentru a deveni un bun 
scriitor, talentul nu e suficient. 
Scriitorul trebuie să aibă o 
bună cunoaștere a vieții și, e- 
vident, studii superioare, lec
tură intensă, cunoașterea unor 
limbi străine".

de cătrș învățătorul DINU BĂNU- 
LEANU, din comuna Poenița, raio
nul Rm. Sărat,

STĂNILA DOREL, muncitor la 
I.R.I.L.-Brad, dorește să cunoască 
amănunte despre psihologia visuri
lor

Răspunde conf. dr. docent
VICTOR SĂHLEANU

Visul nu este numai mani
festarea perioadei de tranzi
ție dintre somn și starea trea
ză. La un examen mai atent 
se observă că visele au o 
structură, un înțeles (nu tot
deauna evident) și exprimă 
nu numai particularitățile 
mintale, ci și unele tendințe, 
dorințe, aprecieri — mărturi
site sau nemărturisite in stare 
trează. Acest fapt este o con
statare curentă (poporul spu
ne că „vrabia mălai visează") 
însă analiza sa științifică nu 
datează decît de cîteva dece
nii.

Materialele pe care le fo
losim pentru a construi visul 
sînt detalii întîmplătoare din 
viața trăită în ultimele zile ; 
dar semnificația visului este 
dată de modul în care aceste 
materiale sînt alese și înlăn
țuite. „Drama imaginară" care 
este un vis bine structurat 
este o cale de a ușura psihi
cul de unele tensiuni și de 
aceea — de obicei — visul 
ne ajută să dormim „pregă
tind" și „păzind" somnul. 
Cercetarea și interpretarea vi
selor poate avea un mare in
teres psihologic, ajutînd la 
cunoașterea persoanei în re
sorturile sale intime (necu
noscute deseori de către om) 
și un interes medical — ca o

cale spre descoperirea și tra
tarea unor conflicte interioa
re sau spre diagnosticarea 
unor boli, nu numai sufle
tești, ci și corporale. Căci ac
tivitatea onirică (de vis) 
glindește și starea 
te sau suferință a 
gane.

Visului nu i se 
neral, considerația 
merită. Căci, deși visul desfă
șoară o lume a fantasticului, 
nu rareori el poate fi o acti
vitate creatoare în sensul 
înalt al acestui cuvint, mate
rializat ulterior în opere ar
tistice . sau chiar științifice. 
Nu este deci o exagerare în 
afirmația acelor ginditori care 
vorbesc despre „nevoia de a 
visa".

Revelația ultimei Olimpiade 
de la Tokio, autoarea uneia 
dintre cele mai mari surprize, 
eleva MIHAELA PENEȘ 
de atunci, în vîrstă de numai 
17 ani, este astăzi admirată 
de tinerii care iubesc sportul. 
Mulți cititori doresc să știe 
amănunte biografice din viața 
și activitatea tinerei campi
oane olimpice ca de pildă, 
cititorul nostru VICTOR VA
SILIU, din Deleori - Vaslui, 
căreia Mihaela i-a răspuns 
bucuroasă la următoarele în
trebări :

— Aș vrea să știu dacă vi 
continuați studiile in învăță- 
rnintul superior și dacă da, 
cum reușiți să îmbinați munca 
sportivă pentru dohîndirea 
recordurilor, și deplasările pe 
care le faceți, cu învățătura.

— Sînt studentă la I.C.F., 
în anul II. Cum reușesc să 
îmbin munca sportivă cu în
vățătura ?

Greu, și totuși simplu. îm
preună cu antrenorii și profe
sorii mei îmi organizez timpul 
judicios. Nu fac rabat nici 
pregătirii sportive, antrena
mentelor, în pofida învățăturii 
și nici nu neglijez orele de 
curs pentru antrenamente, 
concursuri și cantonamente. 
De aceea, atunci cînd sînt 
nevoită să plec din București, 
alături de echipament, am tot
deauna cu mine cursurile.

— Ce satisfacții personale 
ați avut in urma dobîndirii 
unor mari succese șpdKwe1?

— Cea mai puternică bu
curie a vieții mele a fost, cum 
lesne bănuiți, clipa în care, în 
acordurile imnului țării mele, 
s-a înălțat tricolorul românesc 
pe cel mai înalt catarg al sta
dionului olimpic din Tokio.

— Ce proiecte aveți pen
tru viitor, pe plan sportiv ?

— Să-roi păstrez titlul olim
pic la Olimpiada din Mexic 
și să-mi îmbunătățesc, prin- 
tr-o pregătire minuțioasă, ra
țională, științifică, perfor
manța. Obținînd medalia de 
aur și în Mexic, aș fi singura 
sportivă deținătoare de două 
ori a titlului suprem la arun
carea suliței.

PARASCHIV NATAȘA, elevă din 
București, vrea să cunoască labo
ratorul artistic al actriței

Un student de la Politehnica din Ti
mișoara se interesează de perspec
tivele turismului extern în anul 
1968

Am păstrat întotdeauna, în 
limitele posibilului, tăcere a- 
supra preocupărilor menite să 
ia calea tipografiilor, nu din
tr-o vană plăcere de a face 
pe misteriosul. Aproape 
niciodată n-am făcut ce-am 
vrut și mai 
am făcut ce nu mă gîndisem 
că voi ajunge să fac. Viața 
m-a pus în situația de a mă 
aventura, nu fără oarecare 
succes, după cîte se spune, în 
acțiuni pe care nu mă cre
deam calificat să le întreprind, 
în timp ce altele, mai mo
deste, nu mi-au reușit.

Despre planuri personale 
concrete pe tărîmul scrisului 
nu prea poate fi vorba, aces
tea depinzînd de planurile e- 
diturilor și ale publicațiilor. 
Producînd un studiu sau un 
eseu

— O actriță cu asemenea 
naturalețe în stilul interpre
tativ deține, probabil, un 
mare secret in privința pre
gătirii rolurilor. Deci, cum 
arată laboratorul dv. artis
tic ?

— Exterior, în nici un fel. 
Eu îmi pregătesc persona
jele in mine și nu aștept re
zolvarea lor de la nimeni; 
de Ia regizor, de pildă. Nu 
buchisesc rolul acasă, nici Ia 
magnetofon, nici la oglindă. 
Acasă chiar n-am oglindă, 
iar soțul meu nu mi-a văzut 
niciodată un text. Fiindcă eu, 
una, nu încep rolul o dată cu 
învățarea textului, ci cu 
apropierea de personaj. Mă 
gîndesc la acest personaj, 
mereu, neîntrerupt, dar fără 
crispare, panică și prejude
căți și așa, treptat, pîndin- 
du-i cu răbdare gîndurlle, 
ideile, sufletul, mă întîlnesc 
cu el într-un anume moment 
dat. Și atunci, personajul e 
al meu, îmi aparține cu de- 
săvîrsire.

— Marea dv. dorință îm
plinită ?

— Fiul meu, în vîrstă de 
4 ani. Mi-am dorit imens un 
copil, așa că avîndu-1, și 
încă atît de reușit cum zic 
eu că este, îl consider ma
rea mea reușită.

— Marea dv. dorință ne
împlinită ?

— Un rol mare, dar mare 
și ca întindere. Am tot făcut 
„miniaturi" care s-au bucu
rat de succes, dar mi-aș dori 
un rol superb, un rol nu 
total de comedie, dar nici de 
dramă, un rol de mare com
plexitate și inteligență... 
Poate ca „Pygmalion" a lui 
Shaw, de pildă...

— Rolul preferat în 1967 ?
— Unul unde mi s-a pre

văzut insuccesul : Sofia din 
„Un Hamlet de provincie". 
Previziune neadeverită.

— Rolul așteptat In 1068 ?
— Personajul feminin 

„Ucigaș fără simbrie" 
Eugen Ioneseu, alături 
„maestrul" Beligan.

mată din mai multe segmen
te corespunzătoare etajelor. 
Construcția a continuat însă 
să se încline, în final înclina
rea turnului ajungînd să fie 
de 4,2 metri măsurînd de la 
bază pînă la proiecția vertica
lă a comișei. Această încer
care empirică de verticaliza- 
re, care practic a mutat cen
trul de greutate al construc
ției menținîndu-1 în interiorul

care nu intră în tema- 
revistelor sau n-a fost 
în planurile editoriale, 

să rămîi cu el în sertar 
își pierde actualitatea. 

Pe de altă parte, solicită
rile de pretutindeni : manua
lele de liceu, Tratatul de is
toria literaturii române al A- 
cademiei, diverse periodice, 
radio etc. sînt imperioase. 
Cum să scrii c‘e te-ar „pa
siona", cum spun gazetarii, 
bagatelizînd noțiunea, cînd ți 
se cer cu insistență torturantă 
colaborări la care, odată în
hămat, nu mai ai timp nici 
să răsufli ? Adevărat că unele 
dintre acestea sînt seducătore. 
Nu o dată edituri sau reviste 
au venit în întîmpinarea unor 
ambiții ale mele subconștiente 
și m-am pomenit, aproape 
fără să-mi dau seama, autor 
al unor scrieri pe care speram 
cu timiditate să le produc 
mult mai tîrziu.

Voi distinge așadar între 
lucrări pe care trebuie, vrînd- 
nevrînd, să le elaborez, fiind 
înscrise în diverse planuri cu

care nu e de giumit și cărți 
pe care le întrezăresc vag în 
cețurile viitorului.

Octav Șuluțiu scria pe vre
muri că fiecare critic român 
își visează un Arghezi. De 
bine, de rău, am comis și eu 
unul, pe care poate că voi 
avea posibilitatea cîndva să-l 
aduc mai aproape de ceea ce 
aș dori să fie. Am făptuit, de 
asemenea un Blaga, mult prea 
redus ca dimensiuni (cel pu
țin) față de grandoarea obiec
tului. Sper că va crește... Visul 
cel mare (realizabil într-un 
deceniu-două) e un Eminescu. 
Și o meditație asupra destinu
lui culturii românești. Cum 
însă „nu vremurile sînt sub 
om", nu le-am trecut în pla
nul de perspectivă (pînă în 
1980) al catedrei de literatură 
română contemporană, pe 
care l-am redactat zilele tre
cute, din însărcinarea unor 
Înalte foruri. încă nu m-am 
deprins să-mi planific visurile.

Tot în afară de plan în
trevăd, cam pentru anul 2000, 
o culegere de poeme, even
tual un roman. Nu și o piesă 
de teatru. în nici un caz 1 
Sper să nu ajung, prin cine 
știe ce straniu concurs de 
împrejurări, s-o scriu tocmai 
pe aceea... Sînt și asa destule 
piese proaste '

PETRICA LAMAȘANU vrea 
afle cum a ajuns actor

în 1967 s-au organizat ex
cursii pe zeci de itinerarii 
în țări socialiste și în alte 
țări din Vestul Europei. 
Foarte mulți turiști au be
neficiat de concedii plăcute, 
și-au îmbogățit cunoștințele 
vizitînd locuri istorice, mu
zee, opere de artă etc. A- 
ceastă acțiune va fi conti
nuată și în cursul anului 
1968 cînd numărul partici- 
panților la excursii peste 
hotare va putea fi cu 50 la 
sută mai mare decît în acest 
an. Se vor înmulți posibili
tățile de a călători peste 
hotare (țări și itinerarii). Se 
va pune un accent mai 
mare pe îmbunătățirea con
dițiilor de deservire, pro
gramului turistic și a altor 
factori care să asigure efec
tuarea unor excursii cît mai 
agreabile și utile.

în prezent avem în curs 
de perfecționare peste 50 de 
itinerarii care înserează cele 
mai interesante obiective de 
interes turistic din U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R.D.G., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, Italia, Fran
ța, Austria, Turcia și altele. 
Ulterior ele vor fi anunțate 
prin agențiile și filialele 
O.N.T. Putem informa pu-

blicul cititor că de pe acum 
agențiile O.N.T. din întreaga 
țară au început înscrierile 
pentru excursiile din prima 
parte a anului 1368. între
prinderile, instituțiile, orga
nizațiile obștești se pot adre
sa tuturor unităților Oficiu
lui Național de Turism din 
regiuni, care vor satisface 
cu prioritate solicitările sa- 
lariaților, primite pe această 
cale.

în același timp, se organi
zează în continuare excursii 
pe diferite itinerarii pentru 
posesorii de autoturisme în 
colaborare cu „Automobil 
Clubul Român".

A fost pur și simplu o în- 
tîmplare. Eram elev la liceul 
din Cluj și vroiam să devin 
medic veterinar. Dar la sfîr- 
șltul clasei a Xl-a am recitat 
la serbarea școlară „Nebuna11 
de George Coșbuc. Cred că 
niciodată n-am recitat și nu 
voi recita atît de emoționant 
și pătruns de ceea ce spu
neam. După aceasta colegii, 
profesorii, părinții — spre 
mirarea mea — m-au sfătuit 
să dau examen la Institutul 
de teatru. Dar eu tot medic 
veterinar doream să fiu. în- 
tîmplarea a făcut să treacă 
prin Cluj o comisie a I.A.T.C. 
pentru verificarea aptitudi
nilor. împins de colegi, am 
recitat din nou. Am reușit. 
M-am pregătit, m-am pre
zentat la București la exa
menul de admitere. Am reu
șit. Eram fericit. Am avut 
profesori excelenți: Marie
tta Sadova, Mircea Anghe- 
lescu. Ion Lucian.

îmi iubesc extraordinar 
meseria și cred eă nici un 
efort nu este prea mare, ni
mic nu este prea mult pentru 
a simți cu adevărat că rea
lizezi ceva. Munca mea e

grea, dar satisfacțiile o răs
plătesc.

Joc Ia Teatrul Național în 
piese ca „înșir-te mărgărite", 
„Oameni și șoareci". „Maria 
Stuart", „Din jale se-ntru- 
pează Electra". Repet în 
piesa „Heidelbergul de altă
dată", în „Idiotul" Iui Dos- 
toievscki, rolul prințului 
Mîskin. în film, interpretez 
rolul ofițerului roman, Sa- 
binus, din coproducția româ-

L. D. IVAN, din Brăila 
îl întreabă de Șerban Can
tacuzino în ce împrejurări 
a debutat în teatru și dacă 
numele său are vreo legă
tură cu vechea familie de 
cărturari a Cantacuzinilor?

Am pășit pentru prima oară 
în teatru cînd aveam 9 ani 
(1950) adus de bunica mea, 
actrița Maria Filotti — pen- 
ttu o figurație „de țărănuș" 
la piesa lui Ivan Franco, „Fe
ricirea furată". După „figura
ția" de la Național în 1954 
am interpretat la „Teatrul ti
neretului" rolul titular din 
piesa „David Copperfield". 
Bunica, de care mă leagă a- 
mintiri pioase, a fost prima 
care m-a ajutat să descurc 
cîteva căi din întortochiatul 
imperiu al Thaliei.

Apoi, în 1959, am fost ad
mis la Institutul de Teatru — 
clasa prof. Alex. Finți, lector 
George Rafael. Acum sînt 
angajat la Teatrul „Ion Crean-

gă" unde în prezent foc în 
„Corigență la dragoste".

Numele meu este al unei -Ă 
vechi familii de cărturari ro
mâni. In arborele genealogic 
se înscriu printre alții, Șerban 
Cantacuzino, editorul bibliei 
de la București — 1641, stol
nicul Constantin Cantacuzino, 
prof. Ion Cantacuzino — în
temeietorul Institutului de 
seruri și vaccinuri.
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Elevul CONSTANTIN CURCA din
Răștișani, raionul Gorj, întreabă : 
Ce trebuie să știe un numismat la 

. alcătuirea unei colecții ?
Răspunde academicianul

EMIL CONDURACHI

Pornind de la conturarea 
clară a scopului activității 
sale — de a contribui la lu- 
tninarea diferitelor fenomene 
economice, politice, sociale, 
culturale ale vreunei epoci 
Istorice și a ajuta datarea 
exactă a stratului sau com
plexului arheologic în care 
a fost descoperită moneda — 
un numismat. în afara pa
siunii, absolut necesară, tre
buie să învețe istorie și nu 
oricum. Precizarea valorii 
de documente istorice a mo
nedelor și însăși epoca, chiar 
anul, în care a fost pusă în 
circulație și de către cine, 
nu se poate face în lipsa 
unor bogate cunoștințe is
torice. O altă știință, geogra
fa. studiată atît după hărțile 

vechi cit și mai apropiate de 
zilele noastre, constituie un 
sprijin ce trebuie considerat 
în aprecierea valorilor și ari
ei de circulație a monedelor. 
Beprezentînd adesea celebre 
lucrări antice de artă și de 
arhitectură, alteori divini
tăți ale locului, sau steme, 
simboluri și blazoane ale 
statelor, cetăților, comuni
tăților de meseriași etc, mo
nedele se cer studiate și 
cu bagajul de cunoștințe ofe
rit de istoria artelor, istoria 
religiilor, heraldica. In plus 
ușurința în descifrarea le
gendei (materialul scris), bă
tută alături de efigie în me
talul monedei, solicită cu
noașterea cel puțin a limbii 
latine, dacă nu șl a elinei, 
cele mai folosite limbi pen
tru monedele care au circu
lat în aria noastră de cul
tură materială și spirituală.

Colecțiile de monede și de 
medalii se pot alcătui fie ur
mărind una sau mai multe 
epoci istorice, fie activitatea 
monetară a unui anumit te
ritoriu, fie chiar numai o 
tematică (a divinităților, a 
lucrărilor de artă veche, de 
arhitectură etc,). Din acest 
punct de vedere, în regiu- 

țjP

CORNEL

nea tînărului nostru cititor 
— Oltenia — au circulat în 
special monede romane im
periale și aceasta ar putea 
constitui tema colecției sale.

In Biblioteca regională din 
Craiova există un bogat 
material documentar, din 
care, pentru început, reco
mand lucrările „Monede ro
mane republicane" de* E. 
Babelon, „Monede romane 
imperiale" de H. Cohen și 
colecțiile publicațiilor „Bu
letinul Societății numisma
tice române" și „Cronica 
numismatică și arheologică". 
Academia noastră editează 
în acest domeniu o publi
cație anuală intitulată „Stu
dii și cercetări de numisma
tică". din care au apărut 
trei numere, al patrulea 
fiind sub tipar.

Despre săpăturile arheolo
gice din Oltenia se pot nota 
foarte multe. Ele se concen
trează acum, sub conducerea 
dr. C. S. NICOLĂESCU- 
PLOPȘOR, în zona Porților 
de Fier. In preajma Orșovei 
s-au descoperit urmele unor 
așezări romane și feudale. 
Alte săpături se fac la Celei 
(o cetate romano-bizantină), 
Ocnița (cetăți dacice), Stol- 
niceni (așezare romană), la 
Romula, lingă Caracal, unde 
s-au descoperit urmele unei 
mari cetăți romane, precum 
și în alte locuri.

FUCARU

AL. DOLI, bibliotecar, comuna 
Soanceni-Toplița, întreabă pe pro
fesorul

VASILE NETEA

Joyce, carte adesea invocată, 
fără să avem siguranța că 
toți cei care o citează au și 
citit-o. Știm, însă cît de difi
cilă e o asemenea traducere 
și, de aceea, propun să amî- 
năm cu cîțiva ani împlinirea 
acestei dorințe. Aș dori, de

pildă, să citesc o traducere 
bună a poeziilor lui Mallar- 
me. Printre altele.

întrebat odată care e car
tea sa preferată, Mauriac a 
răspuns : „Mi-s dragi cărțile 
în care mă regăsesc ca om. 
Și acestea alcătuiesc la un 
loc o imensă bibliotecă".

doctor în istorie
la ce lucrează, ce va tipări în 1968 
și cum se poate organiza o arhivă 
regională de folclor ?

In anul acesta, reluînd un 
proiect mai vechi, m-am de
dicat studierii pe o bază mai 
largă a vieții și activității po
litice și ziaristioe a lui 
C.' A. Rosetti, creatorul pre
sei moderne din România, 
unul din cele mai originale și 
mai înaintate spirite ale ge
nerației de pașoptiști români.

Ca și monografia închinată 
lui Barițiu publicată anul tre
cut, lucrarea destinată lui 
C. A. Rosetti e cea dintîi în
cercare de a se înfățișa mo
nografic viața și activitatea 
tovarășului de generație și 
lupte a lui Bălcescu și Ko- 
gălniceanu. Monografia e ter
minată și va apărea în cursul 
anului 1968.

A doua lucrare care mi-a 
reținut atenția în acest an 
a fost ediția critică Miron 
Pompiliu, Literatura și limba 
populară care a apărut recent 
la Editura pentru iiteratură.

La aceeași editură, într-o 
serie de ediții critice transil
vănene, va apărea în anul 
viitor și o ediție consacrată 
criticului incisiv și subtil — 
un adevărat maestru al pole
micii — care a fost Ilarie 
Chendi, decedat în anul 1913, 
și a cărui ultimă retipărire s-a 
făcut în 1924 (Foiletoane și 
Impresii literare) în editura 
„Cartea românească".

în programul de activitate 
pentru anul \ 1968 figurează 
cercetările destinate marelui 
eveniment istoric de la care 
se împlinește o jumătate de 
veac : Unirea Transilvaniei 
cu România. Ceea ce mă 
preocupă în legătură cu ă- 
ceastă aniversare este activi
tatea desfășurată de emigra
ția transilvăneană, în frunte 
cu Octavian Goga, Vasile 
Lucaci și Simion Mîndrescu, 
în anii neutralității (1914— 
1916) la București și apoi, 
în timpul războiului în Fran
ța, Anglia, Italia și Statele 
Unite, precum și organizarea

marii adunări de la Alba 
Iulia (1 decembrie 1918) 
care a votat unirea, a- 
ceasta fiind un adevărat 
triumf al maselor popu
lare transilvănene. Toate a- 
cestea își vor afla o oglindă 
și pe plan antologic sub for
ma unei culegeri de contri
buții literare.

★

în ceea ce privește necesi
tatea și posibilitățile de orga
nizare a unei arhive de fol
clor regionale sau — pe baza 
noii împărțiri teritoriale — 
județene la Tîrgu Mureș — 
idee care îl preocupă pe co
respondent, precizez urmă
toarele : în regiunea Mureșu
lui de sus și a Cîmpiei estice 
a Transilvaniei s-a desfășurat 
încă de la începutul secolului 
al XIX-lea o intensă mișcare 
folcloristică concretizată în 
numeroase culegeri de creați- 
uni populare. Sînt cunoscute 
în legătură cu această chesti
une vechile lucrări și culegeri 
ale lui Vasile Pop (Obiceiuri 
la înmormîntare la români, 
1917, în limba latină), și Ni
colae Petra Petrescu-Mosul 
(în „Convorbiri literare", 
1872), Ioan Duma (în „Tele
graful român" 1874), Simion 
Mîndrescu Literatura popu
lară din comuna Rîpa de Jos, 
1898), T. A. Bogdan (Balade 
alese, 1901) și altele.

Inginerul NICOLAE BOGLUȚ din 
Ucuriș, raionul Salonta, dorește un 
dialog cu fotbalistul

GHEORGHE CONSTANTIN
Prima întrebare: cum ex 

plicați revenirea dumnea
voastră într-o formă ce n« 
dezvăluie o a doua tinerețe 
fotbalistică, la vîrsta de 3c 
de ani ?

Gh. C.: marea și adevă
rata pasiune înseamnă muncă 
fără preget, înseamnă renun
țare, înseamnă dăruire. Fot
balul este marea pasiune a 
vieții mele ; pentru fotbal am 
muncit, de la 11—12 ani pînă 
acum ; fotbalului m-am dă
ruit pe viață și nu doar pînă 
la... 35 de ani. Mai este oare 
nevoie să adaug și alte amă
nunte... mari : seriozitatea în 
pregătire, viața ordonată și 
oarecum revenirea echipei 
Steaua, (unde joc de 14 ani) 
pe un plan fruntaș, care mi-a 
dat și mie aripi — și dorința 
de a demonstra că fotbal, 
dacă respecți acele rigori 
despre care am vorbit mai sus, 
se poate juca pînă la adinei... 
„bătrîneți" !

— Ce v-ați propus să fa
ceți după ce vă veți retrage 
din...
, Gh. C. : Fotbal, fotbal și 

iar fotbal. Deocamdată, pînă

în 196... ca actor, pe scena 
cu gazon verde și cu număr 
pe tricou, apoi ca instructor 
(antrenor) și pedagog.

— Ce părere aveți : va 
cîștiga Steaua campionatul 
1967—1968 ?

Gh. C. : După toate pre
misele, după forma pe care 
o arată echipa, avem șanse. 
Dar în fotbal nu poți anticipa, 
mai ales fără riscuri. Ne-am 
propus o asemenea perfor
manță. H. H. ar răspunde, la 
o asemenea întrebare, desigur, 
da ' Eu însă ocolesc „răspun
surile — bombă", categorice, 
și vă răspund realist : nși știu.

IRINA LOGHIN -

BENONE SINULESCU

mutăm broșura „Speologia" 
de Emil Racoviță, lectură de 
căpătîi în formarea ca speo
log. După însușirea cunoș
tințelor cuprinse în această 
broșură și urmînd îndrumă
rile noastre vei reuși ca în 
«curt timp să poți aprecia va
loarea unei peșteri, efeotua 
cercetări științifice generale, 
referitoare la prezența fosile
lor, cantitatea și chiar calita
tea faunei cavernicole și e- 
ventual chiar să publici note

și mid studii cu privire la 
descoperirea vreunei peșteri. 
Evident, însă, că anumite la
turi ale speologiei, ca geo- 
morfologia și hidrologia car
stică (în special chimismul a- 
pelor subterane și mineralogia 
calcitelor), influența microcli
matului, adîncirea studiilor în 
domeniile endogeu, biospeo- 
logia experimentală etc. ne
cesită o pregătire deosebită 
care nu poate fi realizată în 
condiții de amatorism.

SEBASTIAN PAPAIANI
Răspunde unui marinar și altor ad
miratori

11 căutăm pe platourile 
de filmare, la Teatrul de 
Stat din Sibiu, și, în sfirșit, 
folosindu-ne de automati
zarea rețelei telefonice 
București-Brașov, prin ho
telurile brașovene. De la 
camera 302 a hotelului 
„Carpați", ne răspunde Se
bastian Papaiani, aflat in 
concediu de odihnă li a- 
dresăm întrebările marina
rului STAN GHEORGHE,

— V-ați satisfăcut stagiul 
militar ?

— Nu Depășisem vîrsta. 
,— Vă plac marinarii ? 

Vreți sd interpretați un rol 
de marinar ?

—Da, Da.
— Ce părere aveți despre 

persoanele care doresc sd 
vă cunoască amănunțit 
activitatea artistică 7

— îmi plac; mă bucură 
admiratorii mei, dar nu și 
întrebările admiratorilor 
lui Jean Paule Belmondo.

Grupului de cititori din 
Pitești le răspund : Primul 
film în care am jucat a

fost „Partea ta de vină" iar 
ultimul „Balul de sîmbătă 
seara" Perspective cinema
tografice „Păcală" în tri
pleta : Dem Rădulescu, re
gizorul Saizescu, scenaris
tul D R Popescu. Perspec
tivă teatrală : unul din cele 
două roluri principale ale 
piesei „Amoor" de Shisgall 
la Teatrul din Sibiu, al 
cărui actor sînt.

Tuturor admiratorilor : 
pentru anul 1968 filme cit 
mat bune cu mine, și mie, 
mii și milioane de aplauze. 
Tuturor, fericire !

— Cornel Fugaru, o per
soană din Adjud cu iniți
ale „I. M.“, un grup de stu- 
denți din București și aiți 
cititori din Capitală sau 
provincie te roagă să le răs
punzi Ia întrebările :

7. De unâe ești și cînd te-ai 
născut ?

— îmi place să răspund la 
această întrebare. M-am năs
cut la 2 decembrie 1940, în 
București, tatăl fiind însă ol
tean din Vladimiri, stirpe din 
neamul Iui Tudor.

2. Ce faci cînd nu dirijezi ?

— Pictez, sculptez, citesc și 
dau telefoane.

3. Cum s-a născut „Sincro
nul" ?

— „Sincronul" s-a născut 
întîi din doi, apoi trei și la 
urmă ne-arn găsit cu toții. 
Repetiții făceam într-o maga
zie, sub camera liftului unui 
bloc de pe Calea Victoriei. 
Cînd am devenit „Sincron" 
ne-am prezentat publicului, 
căruia îi sîntem recunoscători 
pentru afecțiunea ce ne-o do
vedește.

4. Înainte de a vă „Sincro
niza" ce profesie aveați ?

■— Să-i luăm pe rind : Ale
xandru Alivion — student la 
electronică, cel care a creat 
aparatura electronică a for
mației ; Ionel Bratu Voie eseu 
— radiolog ; Dan Voinescu, 
ghid O.N.T. ; Cobîrzan (cel 
mare) grafician la „Casa 
Scînteii" ; Cobîrzan (cel mic) 
gravor ; eu, absolvent al Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu" diri București.

5. Proiecte ?
— Turnee, filme, imprimări 

Electrecord, spectacole la te
leviziune și... la mulți ani I

LUCIAN PINTILIE
Vă punem cîteva întrebări 

în numele unor cititori ai zi
arului, care se interesează de 
activitatea dumneavoastră, 
Trebuie însă să vă transmit 
în primul rind din partea lor 
felicitări pentru regia recen
tei premiere, „Livada cu 
vișini". Deci :

— Ce proiecte cinematogra
fice aveți ?

— „Baltagul", un film un
de voi folosi mulți actori ne- 
profesioniști. Apoi alte două 
proiecte : „In treacăt" după 
scenariul lui Nicolae Velea și 
„Reconstituirea" după sce
nariul lui H. Pătrașcu.

— în teatru 1
— Ceva mai tîrziu ! Proba

bil că voi monta și „Scrisoa
rea pierdută", ca să continui 
„Acțiunea Caragiale".

— Cititorii vă cer părerea 
despre cinematografia noas
tră.

— Nu am mai văzut de 
mult filme, am fost ocupat 
în teatru. Sigur că pentru 
mulți cititori această frază 
poate fi considerată numai 
un pretext. Dar reprezintă 
integral adevărul.

Profesorul GEORGE CH1ȚULES- 
CU din Pugheni-Muscel solicită 
cîteva precizări referitor la litera
tura universală

Răspunde criticul

DAN GRIGORESCU
redactor șef al Editurii Meridiane

— Care este evoluția roma
nului modern 1

— Cred că e foarte greu 
să se vorbească despre o 
direcție unică, definitorie, a 
evoluției romanului contem
poran. Ceea ce mi se pare 
caracteristic pentru litera
tura ultimelor decenii sînt 
tocmai modalitățile foarte di
verse de a exprima tulbură
toarele întrebări pe care a- 
ceastă epocă le pune scriito
rului, și nu numai lui, omu
lui ca individ social, în ge
neral.

Nu cred, așa cum s-a spus 
cîndva, că romanul modern 
tinde spre o formulă sinte
tică, spre o concentrare ex
cesivă. Cred în valoarea, deo
potrivă, a acestei direcții și 
în cea a romanului cu o ar
hitectură amplă, a ceea ce 
s-a numit „romanul enciclo
pedic" (cum sînt, de pildă, 
cele ale lui Norman Mailer 
sau Irwin Shaw). Ceea ce 
unește toate aceste tipuri de 
roman este revelarea univer
sului interior al omului mo
dern, reacțiile sale în fața 
unei lumi bogate în semnifi
cații dramatice. Faulkner șl 
Joyce, Truman Capote și 
Thomas Mann, Butor și Italo 
Svevo reprezintă tot atîtea 
soluții posibile oferite de 
arta romanului modern. In
diferent de modalitățile este
tice. romanul este o mărturie 
a sentimentului participării, 
scriitorul este contemporan 
cu epoca sa pe care o expri
mă direct sau implicit. însin
gurat. ca eroul lui Camus (și 
al atîtor alți scriitori ai a- 
cestor ani), el e — chiar și 
în cazul acesta — un părtaș 
la destinul umanității.

Aceasta mi se pare a fi 
trăsătura fundamentală a 
romanului contemporan : 
conștiința acută a existentei 
într-o lume complexă, pe 
care scriitorul o exprimă cu 
mijloace foarte diferite, a- 
tent la valorile specifice ale 
cuvîntului, la funcțiunile es

tetice ale frazei care — a- 
desea — devine muzică, pic
tură, poezie, vibrantă con
fesiune a unui suflet neli
niștit.

— Care e după opinia dv. 
cea mai valoroasă lucrare 
din literatura universală tra
dusă la noi în 1967 ?

— Mi-aș îngădui să citez 
cîteva apariții, toate esenți
ale pentru definirea unui pe
isaj cultural universal : edi
ția bilingvă a Poeziilor lui 
Baudelaire, realizată de Geo 
Dumitrescu, continuarea ci
clului de romane despre 
„districtul Yoknapatowpha" 
ale lui Faulkner, Iarna vraj
bei noastre a lui Steinbeck, 
Jungla lui Upton Sinclair, 
Harfa de iarbă a lui Capote, 
Foamea lui Hamsun, Marele 
Gatsby a lui Scott Fitzgerald, 
Conștiința lui Zeno a lui Ita
lo Svevo, Armata de cava
lerie a lui Babei, șl chiar 
Portretul lui Dorian Gray 
care șl-a dovedit, prin suc
cesul înregistrat, perenitatea. 
Și aș adăuga, firește. Nuvelele 
lui Stendhal și primele vo
lume din seria de Opere ale 
lui Dostoievski.

— Ce roman credeți că ar 
trebui neapărat tradus în 
1968 ?

— Aș spune Ulysses al lui

Elevul fruntaș GHEORGHE O- 
PREA, dintr-o unitate militară din 
regiunea Oltenia, se adresează an
trenorului echipei Rapid București

VALENTIN STĂNESCU

— Aceleași întrebări vi 
le adresează la amîndoî, ci
titorul nostru și ascultăto
rul dumneavoastră, ILIE 
MARGINEANU din Dă- 
buleni, regiunea Oltenia :

— De unde sînteți, cite 
cîntece ați imprimat, și prin 
ce țări ați dus mesajul cînte- 
cului nostru popular.

•— Sîntem, și eu și Irina,

din aceeași zonă folclorică — 
Valea Buzăului, unde predo
mină genul liric ; Irina e din 
comuna Vitioara, eu din co
muna Siriu, raionul Cislău. 
Cîntăm Ia Ansamblul „Cio- 
cîrlia" și am fost în foarte 
multe turnee prin țară și în 
străinătate : Austria, Finlan
da, Cehoslovacia, Polonia, 
U.R.S.S. Avem pînă acum im
primate pe discuri peste 70 
de melodii.

Elevul VENȚEL ROMULUS din 
anul al IlI-lea al Școlii profesionale 
din Petroșani, dorește detalii des
pre peștera Boli pe care a explo
rat-o cu mijloace proprii

Răspunde doctorul docent

TRAIAN ORGHIDAN
directorul Institutului de speologie „Emil Racoviță" din 

București.

Dacă grota despre care ne 
scrii se află chiaT deasupra 
peșterii Boli, în același bloc 
de calcar, descoperirea are o 
importanță deosebită, deoa
rece speologii nu cunosc pînă 
în prezent existența altui etaj 
al peșterii. Acest etaj, ca pre
zumție, trebuie să existe. în 
urmă cu 15 000—20 000 de 
ani apa subterană din peș
tera Boli, curgea printr-o altă 
fisură, aflată fără îndoială cu 
20—30 de metri mai sus decît 
cursul subteran actual. Des
coperirea etajului superior 
este de o mare valoare, ea 
puțind lămuri mai bine ge
neza peșterii ; este de presu
pus că un etaj superior ar 
poseda formațiuni de calcită, 
existente în mică măsură în 
etajul inferior. Fauna caver- 
nicolă, puțin reprezentată în 
cursurile subterane actuale, 
este mult mai bogată în eta
jele fosile. Caninii de 8 cm, 
găsiți în depozitul de umplu
tură al avenei pe care ai ex
plorat-o, pot fi ale ursului 
spelaeus, trăitor în caverne în 
urmă cu zeci de mii de ani. 
Iată suficiente elemente pen

tru a demonstra valoarea des
coperirii dumitale și care ne 
îndeamnă să stabilim o legă
tură mai strînsă în vederea 
unor studii apropiate, cauzate 
tocmai de cele ce ne co
munică.

Poți deveni un foarte bun 
speolog amator pentru că îmi 
dau seama că această activi
tate te pasionează. Trebuie să 
începi cu cîteva materiale de 
specialitate, pe care te vom 
ajuta să le procuri. După ce 
ne vei trimite adresa exactă, 
vom fi bucuroși să-ți împru

1) Care este componența 
lotului fotbaliștilor de la „Ra
pid" București, numele și 
pronumele, vîrsta fiecăruia, 
locul de unde provine fiecare, 
anul de cînd joacă la „Rapid".

2) Rog pe antrenor să-mi 
facă o scurtă biografie... fot
balistică a jucătorilor Dumi
triu II și Ion Ionescu.

1. Lotul echipei Rapid nu
mără, în prezent, 18, jucă
tori.

Răducanu Necula, 21 ani, 
provine de la Flacăra Bucu
rești, joacă la Rapid din 1965; 
Andrei Marin, 27 ani. Meta
lul Tîrgoviște, 1963 ; Lupescu 
Nicolae, 27 ani, Flacăra Bucu
rești, 1963; Motroc Ion, 30 
ani, a jucat la echipele de 
copii și juniori Rapid după 
care a întrerupt și a activat la 
Clubul Dinamo București re
venind în I960 la Rapid unde 
joacă și în prezent ; Dan Coe, 
26 ani, a jucat în echipa de 
copii și juniori a clubului Ra
pid și a promovat în echipa 
A unde joacă și în prezent : el 
are o vechime de 14 ani la 
club ; Greavu Ilie, 30 de ani, 
C.P. Casa Scînteii, 11 ani ve
chime ; Ștefan Vasile, 19 ani, 
copii — juniori Rapid, 7 ani; 
Costea Savu 20 de ani, la fel 
ca și Ștefan ; Dinu Constan
tin, 24 ani, copii, juniori, se
niori — Rapid — 12 ani ; 
Jamaischi Constantin, 23 ani, 
provine de la Viitorul, 1963 ; 
Pop loan, 20 ani, provine de 
la Dinamo Pitești, 1967 ; Bun- 
gău Ion, 20 de ani, de la 
C.F.R. Timișoara, 1967 ; Du
mitriu Emil, 25 ani, a jucat 
la copii, juniori Rapid, a 
întrerupt o perioadă și a ju
cat la Jiul și Viitorul, iar din 
1963 joacă neîntrerupt la Ra
pid, are o vechime la acest 
club de 13 ani ; Ion Ionescu, 
30 de ani, a jucat la copii, 
juniori la Rapid cu o între
rupere cînd a jucat la echi
pele T A R O M și Politehnica 
București după care a revenit 
la Rapid : are o vechime de 
16 ani la club; Codreanu 
Teofil, 26 ani, a jucat la copii 
și juniori la clubul Steaua, 
apoi la T.A.R.O.M. iar din 
1962 la Rapid ; Neagu Alexan
dru, 19 ani, provine de la 
echipele de copii și juniori 
ale Rapidului, activează la 
club de 7 ani ; Bădoi Ion 
aceeași vîrstă și aceeași si
tuație.

2. Iată și biografiile fotba
listice ale celor doi jucători 
rapidiști.

Emil Dumitriu. Are 25 de 
ani, și-a început activitatea 
fotbalistică la vîrsta de 11 ani 
la clubul Rapid. Provine din- 
tr-o familie de sportivi : tatăl 
său a jucat la A.S.C.A.M. Are 
încă 3 frați dintre care 2 sînt 
fotbaliști : Dumitriu III care 
joacă la A.S.A. Tg. Mureș și 
Dumitriu I. El a jucat, ca ju
nior, în echipa C. P. Casa 
Scînteii, apoi la Jiul Petro- 
șeni și Viitorul, de unde a 
revenit la Rapid, unde din 
1963 joacă neîntrerupt. A fost 
internațional A de 6 ori, și 
a jucat în echipa de tineret și 
cea olimpică de 15 ori. A fă
cut parte, și a fost cei mai 
bun, din echipa de juniori 
care a cîștigat turneul U.E.F.A. 
care a avut loc la București în 
1962. Este căsătorit cu o ju
cătoare de handbal de la ace
lași club. în prezent urmează 
cursurile unei școli de maiștri 
din cadrul Ministerului Tran
sporturilor.

Ion Ionescu. Are 30 de ani. 
Activitatea fotbalistică și-o în
cepe la vîrsta de 12 ani și 
joacă în echipele de copii și 
juniori ale clubului Rapid. 
Apoi activează o perioadă, la 
echipa T.A.R.O.M. și un an 
la echipa Politehnica Bucu
rești, după care revine la Ra
pid unde joacă fără întreru
pere și în prezent. Este maes
tru al sportului, a jucat de 
15 ori în naționala A, de 14 
ori în echipa de tineret și 
în cea olimpică, e căsătorit 
tot cu o sportivă, baschetba- 
listă la echipa Rapid. A absol
vit cursurile I.C.F. și, în pre
zent, este asistent la catedra 
de educație fizică de la I.S.E. 
și student Ia cursurile fără 
frecvență ale Facultății de 
filozofie.

Răspunsuri consrr.snate de: VIORICA TANASESCU, 
ION MARCOVICI, PETRE JUNIE, ILINA GRIGOROVICI, 

VASILE CABULEA, ADRIAN VASILESCU.

INTERVIURI • INTERVIURI «INTERVIURI «INTER • I
N

TE
R

V
IU

R
I «

IN
TE

R
V

IU
R

I ®
 IN

TE
R

V
IU

R
I •

 IN
TF

.R
V

ÎI
JR

I



Există unele ipoteze care 
susțin că revelionul se sărbă
torește de către diferite po
poare încă din cele mai vechi 
timpuri. Sarantii nu au sta
bilit însă exact (istoria are, 
vai, încă atîtea umbre) ce a 
fost, de fapt, la început re
velionul. din ce consta el con
cret și ce sens avea. De pildă, 
în epoca de dinaintea desco
peririi focului, ce stingeau fi 
ce aprindeau oamenii la ora 
•zero ? Oare chefurile țineau 
și atunci, ca și acum, pină 
în zorii zilei, adică pină la 
potroace ? Oamenii mergeau 
fi atunci, ca fi acum, la reve
lion cu soțiile ? In perioada 
matriarhatului femeile luau 
cu ele la revelion și bărbații? 
Mîncau oare și romanii de re
velion sarmale sau au desco
perit acest soi de mîncare a- 
hia după cucerirea Daciei de 
către Traian ? Cînd a apărut 
prima oaia revelionul în is
toria poporului român ?

Iată doar cîteva întrebări 
care îmi stan în această clipă 
pe limbă și pe care îmi pro
pun să le elucidez, cu orice 
preț, într-un viitor apropiat; 
Ce ne rămîne deocamdată 
nouă, oamenilor contempo
rani ? Să luăm această săr
bătoare așa cum ne-a fost 
dată de străbuni și să ne fo
losim de ea temporar, în mă
sura în care, desigur, ne ser
vește scopului propus.

In căminul conjugal al 
Tanței și al lui Costel, 
sărbătoarea revelionu

lui a sosit pe nesimțite, pîș- 
pîf-

Persoane pașnice fi lipsite 
de obsesia timpului și a ce
lorlalte mari categorii filozo
fice, ei îyi duceau viața lor 
personală și modestă, cu mi
cile ei evenimente triste și 
vesele. Momentul trist cel 
mai notabil l-a constituit în
toarcerea recentă a lui Costel 
de la spitalul de urgență unde 
și-a îndreptat fi sudat o hună 
parte din oasele scheletului 
său vizibil malformat în ur
ma accidentului suferit cu 
acel vehicol numit într-un sin
gur cuvînt „Trahant". Căci, 
după sosirea acasă, între el și 
Tanța- au urmat circa două
zeci de seri de întrebări și 
răspunsuri referitoare îndeo
sebi la acea misterioasă auto
stopistă care s-a infiltrat cu 
otita violență în destinul lui 
Costel.

Dar după aceasta a sosit șt 
o bucurie: avansarea lui 
Costel la București și instala
rea lor într-un apartament 
nou-nouț. Desigur, altfel în
cepu să arate înfățișarea vie
ții lor intime între pereții de 
beton armat, altfel începu să 
se comporte Tanța ca femeie 
și cu totul alte lărgimi cu- 
noscu orizontul lor spiritual.

Să ne oprim însă puțin asu
pra întimplărilor din seara zi
lei de 31 decembrie, atît de 
semnificative în esența lor și 
atît de folositoare pentru orice 
om de bunăcredință.

Tanța și Costel stau în casă 
într-o atmosferă eminamente 
casnică și pașnică. Ea fu
mează și bea cafea, iar el 
gustă cu convingere dintr-o 
damigeana de vin roșu.

— Tanțo, pe cit de molan, 
pe atît e de gustos vinul ăsta 
pe care l-am adus noi din 
Lehlitil tău natal. Bea și tu 
puțin ca să-ți refaci moralul 
decăzut, căci știi cită nevoie 
resimte în ultimul timp de 
ceva vitamino» organismul tău 
sensibil.

Tanța îl privește pe sub o 
sprinceană, pune un picior 
peste altul, aruncă scrumul 
într-o farfurioară din serviciul 
de cafea și răspunde ca un 
om răspunzător de faptele 
lui •

— A'u, Costele, și mă mir 
de ce insiști, cînd știi din 
prealabil că eu nu mă pre
tez niciodată la alcool și că 
prefer oricînd în locul lui o 
cafea frapantă și o țigară a- 
prinsă.

■— Tanțo, obiceiul ăsta de 
a bea cafea și de a-ți ghici 
apoi dialectic viitorul în ră
mășițele ei, hai să-l mai în
țeleg, deși cînd te-am cunos
cut eu erai mult mai timidă 
și nu beai decît spumă de 
bere la țap fi cel mult doi 
mici. Dar de unde ai luat tu 
obiceiul ăsta otoman al fu
matului cu filtru ?

— Nu l-am luat, Costele, 
mi l-a oferit viața în cruzi
mea ei fără milă și fiindcă 
mi-am dat seama că trebuie 
să mă comport și eu ca o in
telectuală ce sînt și cu bu
letin de Capitală ce am.

Costel își mai toarnă un 
pahar de molan și se decide 
să respecte capriciul nevestei, 
ca să aibă liniște în casă.

— Tanțo, din partea mea 
poți să fii oricît de intelectu
ală, că nu mă deranjează în 
căsnicie, deși cînd te-am cu
noscut nu mi-ai spus nimic 

de defectul ăsta de caracter, 
dar ceea ce regret profund, 
este că tragi prea adine în 
piept, și mi-e frică să nu te 
alegi cu vreun cancer, iar pe 
urmă să dai, doamne ferește, 
in vreun T.B.C.

— Costele, am aflat și eu 
de aceste pericole medicale, 
dar ce să fac, căci nu fumez 
din vreo plăcere. Fumez pen
tru că tu știi ce vraiște e în 
interim ul meu sufletesc fi cit 
sufăr de cirul mi-ai făcut a- 
ventura aia cu Trahantul și 
autostopista, de a trebuit să 
vin două săptămîni zi de zi 
la tine, la spital cu compoturi 
ta borcan, ca să-ți alin du
rerea de sub ipsos. Fumez 
pentru că sint nervoasă psihic 
și ca să mă abțin.

Orice suportă Costel, să-i 
tai și-o mină, dar să nu-i a- 
duci aminte de respectivul 
accident fatal, căci devine 
brusc alt om. Mai exact, de
vine roșu la față.

— Tanțo, eu te sfătuiesc 
cu un coleg de viață ce-ți 
sînt: ahține-te să mă mal 
ameninți ba cu aluzii ver
bale, ba cu paragrafe din Co
dul Familiei, ba cu scrisori 
la revista „Femeia" și copie 
la cadre, căci s-ar putea ca 
într-o zi să simt că nu mai 
suport.

— Costele, nu te enerva, 
că o singură dată am ape
lat la forța cuvîntului scris fi 
te-am dat exemplu negativ la 
rubrica mea preferată, cînd ai 
aruncat cu aragazul aprins 
după mine și cu mobila „Cod- 
lea“. Fii calm.

—- Tanțo, eu sint calm și 
nu mă supăram pentru ce-ai 
făcut dacă era alta în locul 
tău, dar să te pretezi la așa 
ceva tu, așa de sensibilă la 
suflet și care ai caracter în 
tine cu toptanul ? 1

Tanța varsă, pe bună drep
tate; o lacrimă de regret.

— Costele, refă-ți tu mai 
întîi comportarea ca soț ce 
ești și îmi corectez și eu vi
ciul momental.

— Tanțo, nu știu pe ce să 
mă jur, că n-am nimic mai 
scump la îndemînă decît pe 
tine, dar să vezi tu dacă o să 
mai repet eu greșeala trecu
tului în caz că mă dotezi din 
nou cu un autovechicol. Să 
stea autostopistele înșirate in 
fața mea pe două rînduri, mai 
goale ca la estradă sau strip- 
tis, și nu capătă de la mine 
mai mult de o privire, maxim 
două cel mult.

— Păi n-ar fi păcat, Costele, 
să ne certăm tocmai acum 
cînd ai fost și tu avansat ca 
șef de serviciu taurine și cînd 
ne-am mutat și noi în Bucu
rești și ne-am făcut o viață de 
Capitală ?!

— Tanțo, în chestia cu mu
tatul în Capitală și serviciul 
în București meritul e al tău. 
Mă, Tanțo, ce formidabil ai 
știut tu să te lipești ca un 
timbru fiscal de sufletul lui 
naști, care a pus pe urmă o 
vorbă bună unde trebuia în 
sensul avansării mele 1

— Lasă, Costele, că avan- 
Ihrea o meritai în primul rînd 
pentru calitățile tale de achi
zitor, plus dispensele de stu
dii primare și cei șapte ani 
de-acasă echivalați.

Costel modest a fost întot
deauna și așa va muri.

— E adevărat, Tanțo, o me
ritam, pentru că în toată ca
riera mea am achiziționat nu
mai taurine de rasă, că toți 
se și mira și mă întreba : „Mă, 
Costele, unde găsești tu tauri
nele astea așa de valoroase ?

— Da, Costele, așa e și 
dacă ai ști ce mîndră mă 
simt de tine, dar mai ales 
de apartamentul ăsta si de de
pendințele lui 1

Cuprins brusc de un acces 
romantic, Costel o ia pe Tanța 
pe după umeri și iese cu ea 
pe balcon.

— Tanțo, dependințele, ca 
dependințele, că sint accesorii, 
dar ce zici tu de balcon și 
spune-mi dacă nu simți cum 
îți circulă poezia prin sînge 
cînd te afli la altitudinea asta 
de etajul zece.

— Costele, îmi este tot la 
fel de îndeosebi ca și ție, mai 
ales cînd văd că mi se des
chide în față niște peisaje a- 
tît de agricole și de naturale 
peste Bărăgan, că uneori, dacă 
îmi forțez puțin privirea, o 
văd pe mama la Lehliu tor- 
cînd pe prispă lină pură.

— Apropos de peisaje, 
Tanțo, ies az-noapte pe bal
con să văz cum doarme găi
nile și cînd mă uit pe cer, 
era așa de senin că vedeam 
numai bucăți de Cosmos na
tural, și uite-așa zburau sa
teliții prin el, că-ți venea să- 
ntinzi mina și să-i culegi ca 
pe niște fructifere coapte.

Sensibilă din naștere, Tanța, 
imediat cum se aduce vorba 
de un cadru natural și poe
tic, simte nevoia de căldură 
sufletească.

— Da, Costele, la asta mă 
gindeam și eu adineaori și 
ziceam că ce păcat e de bal-
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conul și peisajul ăsta cu aer 
curat și văzduh din belșug 
dacă nu profiți și tu să-mi 
spui în cadrul lui o vorbă sin
ceră de dragoste, că nu m-ai 
mai mîngîiat cu un cuvînt 
sensibil de la nuntă, cînd e- 
ram sub masă fericiți.

Fire realistă Costel respinge 
hotărît dulcegăriile.

ION BĂIEȘU

— Tanțo, ce spui tu e ro
manță curată și eu zic să nu 
pierdem vremea, hai să abor
dăm mai bine niște probleme 
concrete, de-ale noastre. Uite, 
eu, ca om al cifrei și al exac
tului, zic să chibzuim puțin 
balconul ăsta din punct de 
vedere agricol și zootehnic. 
Vasăzică aici avem cușca cu

gîște, aici cloșca cu puișorii 
ei de aur, aici rațele și buto
iul de varză...

— Costele, eu mai zic ceva 
ca gospodină care m-am de
prins de la mama: să cum
părăm cîteva kilograme de 
pămînt de flori sau, dacă ăsta 
nu e prea fertil, poate faci 
tu o deplasare la țară și a- 
duci în servietă niște pămînt

tește de tine și-am pierdut 
acceleratul, iar acum observ 
că ți i-ai făcut verzi spre al
bastru, de nu mai am nici o 
plăcere de ei.

— Costele, dacă nu-ți place 
e acuma în comerț niște vop
sele străine care îți schimbă 
culoarea părului, unghiilor, o- 
braztdui și ochilor într-un mi
nut yi mă fac în care nuanță 
preferi tu.

— Lasă, Tanțo, rămîi așa 
originală, cum erai la Lehliu, 
om simplu, provenit din stră
moși, că tot așa era una la 
noi la servici care într-o zi 
și-a făcut unghiile cu vopsea, 
în altă zi și-a vopsit părul, 
în alfa ochii, cu pină la urmă 
s-o dea exemplu în ședință 
că și-a părăsit bărbatul în fa
voarea responsabilului cu 
pompierii voluntari. Eu știu 
o vorbă sfintă: mai bine na
tural, dar corect. Hai să mer
gem.

Cei doi pleacă braț la braț 
prin oraș, in căutarea unei 
distracții. In oraș, o lume și 
o îmbulzeală de nu te poți 
deplasa lejer nici un metru. 
Tanța și Costel încep să se 
mire simultan și pe bună drep
tate.

— Ce-o fi, Tanțo, cu în
ghesuiala asta, de aleargă lu
mea ca la un meci de fotbal 
cu Rapidul în deschidere ?

— Nu știu, Costele, dar ob
serv și eu cu ochiul liber că 
fiecare e cu pachete în brațe 
și damigene în mîini. Să nu 

■ se împartă ceva pe gratis un
deva și noi să nu știm nimic.

— Ia întreabă tu, Tanțo, 
pe cineva, că ești mai socia
bilă.

Tanța se apropie de o fe
meie cu aparență onorabilă 
și se informează pe scurt de 
situație.

— Costele, tu poate n-ai 
să mă crezi, că știu cît ești 
de ateu dar în seara asta e 
revelionul.

— Cum revelionul, Tanțo ?
— Așa cum mă vezi și mer

gem noi pe stradă în neștire 
de cauză.

— Păi, bine, mă Tanțo, de 
ce nu m-ai anunțat din timp 
de eveniment, că doar toată 
ziua stai acasă și altă misiune 
n-ai decît sg te uiți pe calen
dar și să-l rupi filă cu filă ?!

— Iartă-mă, Costele, eu cre
deam că decembrie e o lună 
mai durabilă, dar vezi și tu 
cum trece timpul de repede 
și de regretabil în ultima 
vreme. Mai bine spune tu ce 
facem acum și unde mergem 
noi să ne distrăm.

— Tanțo, dacă e vorba de 
distracție alt loc mai bun ca 
la „Cireșica" nu există pe 
lume. Acolo sînt eu client de 
bază și responsabilul mă ser
vește pe loc cu orice produse 
preparate.

— Bine, Costele, hai acolo, 
că mă simt bine și intimistă 
ca la mama acasă.

Cei doi iau un tramvai din 
mers și ajung la „Cireșica". 
Aici petrecerea e în toi, or
chestra în program și solista 
pe planșeu. Costel ia contact 
cu responsabilul și acesta, bă
iat serviabil, îi atașează la o 
masă mai retrasă și mai in
timă cu încă 70 de persoane.

—- Tanțo, bine că ai avut 
tu memoria să-ți aduci aminte 
de revelion 1 Să vezi tu ce-o 
să petrecem acum. Ia și con
sumă piftie, ia și consumă sar
male, simte-te cît mai festivă 
sufletește și hai să ciocnim, 
c-așa e obligația.

Tanța ia paharul în mină 
și se emoționează subit.

—J^or.oc’ Costele, și iar
tă-mă că vărs o lacrimă pe 
obraz și față de masă, dar de 
cite ori ciocnesc cu tine parcă 
te văd în gară la Medgidia 
cum^ te apropii de mine, cum 
mă întrebi cît e ceasul și cum 
niă inviți să servesc mici și 
bere...

Copleșită de amintiri și tre
cut, Tanța izbucnește în plîns; 
Consumatorii de alături se se
sizează și-l privesc pe Costel 
cu un fățiș reproș, iar un in
divid cu figură de responsa
bil cu problemele sociale în 
sindicat îi și zice vreo două 
vorbe solide, învățate dintr-o 
rubrică pe aceeași temă. Și, 
vorba unui proverb din po
por, Costel o cam bagă pe 
mînecă.

— Tanțo, stăpînește-te că 
ăștia își închipuie că tu plingi 
de vreo durere fizică și nu 
din sentiment, și ne ia în dis
cuție. Taci și ciocnește, fii 
veselă și ține fericirea în tine, 
la cu sarmale I

Tanța își șterse lacrimile și 
se transforma în același om 
așezat și normal pe care îl 
știm.

— Costele, e foarte minu
nat aici și mă simt mai mult 
ca-ntr-o imaginație. Tu bea 
și mănîncă și simte-te ca deo- 
bicei, că eu prefer să mă uit 
la oameni și figuri că așa pe
trecere selectă n-am văzut nici 
la Lehliu, cînd se făcea cher
meze. v

Niciodată nu trece timpul 
mai nesimțit ca la revelion. 
Abia te-ai așezat la masă și 
se și stinge lumina : ora zero. 
Întuneric beznă, pupături, u- 
rări. Precaut, Costel o prinde 
pe Tanța în brațe și o trage 
deoparte.

— Tanțo, stai rezervată aici 
lingă mine că văd că s-a de
fectat lumina și ăștia au în
ceput să se repeadă unii la 
alții mai ceva ca-n Cișmigiu 
și nu cumva să te confunde

de-al nostru sănătos din Bă
răgan, ca să punem intr-un 
colț și o brazdă de mărar și 
pătrunjel, să avem de-o le
gumă în casă.

— Tanțo, leguminoasele ca 
leguminoasele, că e plante mi
nore și se dezvoltă pe toate 
drumurile, dar eu nu mă las 
pină nu plantez aici pe bal
con și niște viță de vie cu 
boltă, ca să fie din punct de 
vedere estetic pentru umbră 
și pentru ca să mă simt și 
eu toamna producător.

— Costele, dm partea mea 
poți să sădești aici și o li
vadă cu vișini, dar pină la 
urmă găsește o soluție pen
tru găina asta porumbacă, să
răcuța, care e așa de inteli
gentă și de atașahilă, că azi- 
dimineață, mi-a ouat în brațe, 
pentru că nu are și ea un 
sediu al ei unde să-și de
pună produsele.

— Lasă, Tanțo, că fac eu 
rost de niște lăzi de Pepsi
Cola sau poate le amenajez 
chiar un pom artificial, ca să 
se culce și ele la o altitudine 
mai înaltă.

— Nu e nevoie de pom, 
Costele, că s-au obișnuit să 
se odihnească foarte confor
tabil pe antena de televizor 
a vecinului, care însă nu știu 
ce are nevastă-sa cu cocoșul 
nostru, că cică i-a cîntat la 
fereastră toată noaptea de n-a 
putut bărbat-su să-și odih
nească astenia.

Lui Costel îi sare deodată 
țandăra. Niciodată n-a supor-^ > 
tat să vadă sau să audă pe 
cineva persecutind un animal, 
dar mi-te o pasăre.

— Ce vorbești, dragă, a-n- 
drăznit să se lege de cocoșul 

' nostru ?!
Și ca să lămurească lucru

rile pe loc, se și adresează 
respectivei vecine :

— la ascultă, măi cetățean- 
co, da voi cînd ați făcut za
iafetul ăla onomastic de-a(i 
jucat numai brîulețe și hore 
stocate în creștetul meu pină 
în zori de zi, eu m-am legat 
de cocoșul vostru ?

Tanța intră în panică.
— Costele, liniștește-te, că 

nu vreau să mă cert cu ve
cinii, că am și eu un presti
giu de onoare în cartierul 
ăsta și-i păcat că mi-l pătezi.

— Lasă-mă, Tanțo, să mă 
răcoresc, că în casa și balco
nul meu sint stăpîn și fac ce 
vreau. Dacă am chef orga
nizez și un cor de cocoși pe 
patru voci, mai ceva de fi
larmonic ca „Madrigalul". Ia 
uite, domnule, vasăzică dună 
ce mă chinui eu cu bietul 
cocoș și-i dau lecții de canto 
ca să mă trezească la timp 
și în mod plăcut, vine vecinii 
și-i persecută talentul, care ta
lent tu știi foarte bine că dacă 
nu-l posezi în tine natal, geaba 
te mai străduiești.

— Costele, tu te înfierbînți 
prea repede cînd vorbești în 
public, și știi cît îți dăunează, 
de visezi urît toată noaptea 
cu ochii deschiși.

—Tanțo, nu-mi răpi plă
cerea de a mă certa și eu 
măcar o juma de oră pe zi 
cu vecinii, că nu vezi că e 
unii care se poartă mai rău 
ca preistoricii — ăia din ca
vernele de altădată ?!

Tanța este o femeie de ca
racter și de calm, dar cînd 
n-are încotro, pune mina yi 
acționează cu forța fizică. Ast
fel, în cazul de față, ea îl 
înșfacă de guler pe Costel și-l 
introduce in casă dintr-un sin
gur brînci.

— Tanțo, acum m-am răco
rit mai rău decît dacă aș fi 
făcut un duș fierbinte scoțian. 
Pot să mă culc liniștit 1

La care Tanța sare pină la 
tavan.

— Așa, Costele, culcă-te, că 
pe mine nu m-ai mai scos la 
o distracție de la prima se
mestrială, că uneori parcă a- 
nume nu-ți faci planul la tau
rine, ca să nu mai ieși cu 
mine în exterior, iar eu să 
stau toată ziua în casă și să 
vizionez cu imaginația pe pe
reți amintirile noastre din tre
cut și să plîng cu lacrimi cu
rate I

Costel își dă seama pe loc 
că problema e gingașă și că 
trebuie tratată ca atare. Adică 
cu tact.

— Bine, Tanțo, uite în seara 
asta te scot la local și te dis
trez, ca să nu zici că mă 
comport cu tine ca un soț de 
altă dată. Imbracă-te cît mai 
elegantă, că te duc la ceva 
de lux.

Tanța e plină ochi de feri
cire.

— Costele, dacă vrei să fiu 
cît mai corespunzătoare po
sibil, atunci merg așa cum 
sint: în pantaloni și pulover.

— Perfect, și eu tot în pu
lover merg, că e de lină.

—Stai să-mi dau cu ceva pe 
la ochi și pe la buze.

Tanța se instalează în fața 
oglinzii, scoate din poșetă 
niște cutiuțe, niște creioane și 
pensule și începe să se pic
teze cu o dexteritate care ar 
face cinste oricărui membru •
al Fondului Plastic. Costel o ‘
urmărește fascinat cîteva clipe, 1
după care se întristează sin- 1
cer și i-o spune franș : <

— Tanțo, iartă-mă că sînt 
dintr-o bucată, dar eu cînd 1
te-am cunoscut în gară la 1
Medgidia tu aveai ochii al- < 
haștri spre verde, că de-aia c 
m-am și atașat așa de sufle

vreunul cu nevastă-sa și să te 
sărute„ să-ți strice vopseaua 
de pe față, doamne ferește, 
că iau mesele și le pun cu 
picioarele în sus și fac și-o 
crimă de drept comun.

— Costele, fii și tu odată 
sensibil și urează-mi ceva în 
clipa asta solemnă și neilu
minată, ca să țin minte tot 
anul.

—■ Tanțo, ce să-ți mai urez, 
că au reparat deja curentul 
și ne vede lumea. Lasă că 
mai e timp pină la ziuă. Mai 
întîi mîncarea Și pe umțp u- 
rarea.

Petrecerea continuă, iar ve
selia crește năvalnic. Costel 
a rezolvat deja porția de sar
male a lui și a Tanței, plus 
două baterii cu vin, drept 
pentru cure se lasă din ce în 
ce mai stăruitor cu capul pe 
umerii nevestei.

— Costele, văd că toată lu
mea e veselă, fii și tu mai 
nebunatic nițel. Uite ce fru
mos se joacă ăia cu becurile 
colorate din tavan și cum le 
nimeresc ei cu paharele și 
cu sarmalele.

— Tanțo, oamenii se dis
trează, dar și plătesc. Treaba 
lor.

Intr-adevăr, unii consuma
tori se distrează dar se și în
trec cu gluma. Căci peste 
citeva clipe Tanța scoate un 
adevărat răcnet de spaimă.

— Costele, mi-a căzut o 
.sarma în cap l

Costel se înfurie și urlă 
ca o fiară.

— Mă 1 Mă care aruncați 
cu sarmale, că chem bucăta
rul 1

Bineînțeles, nimeni nu-l ia 
în seamă. Petrecerea selectă 
de la „Cireșica" capătă un 
nou avînt: începe dansul. O 
horă stocată cuprinde tot lo
calul, după care orchestra 
lansează „Perinița". Mesele 
sînt aruncate pe lingă pereți, 
ca să fie spațiu. Cine nu dan
sează, rămîne în picioare și 
privește.

— Tanțo, dacă nu-mi ui
tam batista acasă, că așa ai 
tu obiceiul, te sărutam și eu 
pe tine acum.

— De, Costele, n-am avut 
noroc.

Se trece apoi la tangouri. 
Și 'astfel se întîmplă eveni
mentul : un individ cu per
ciuni se apropie de Tanța 
(Costel fiind tocmai în clipa 
respectivă într-un dialog pe 
bază de „Cotești" cu respon
sabilul) și o invită cu un gest 
languros să facă cu el un pas 
argentinian. Tanța acceptă in
vitația, care-i amintește de mi
nunatele seri petrecute lu ba
lurile din Lehliu, Dar n-a
pucă să facă nici doi pași 
și o întoarcere, căci Costel a 
observat mișcarea, vine, îl ia 
pe perciunist de guler și-l a- 
runcă foarte simplu în stradă. 
Acesta se întoarce, fluieră scurt 
din dește, alți zece perciu- 
niști apucă sifoanele de 
creste și ies pe ring. Nu ști
au însă naivii cu cine au de-a 
face, nu știau ei ce antrena
mente mult mai grele avusese 
Costel în cariera lui de a- 
chizitor de taurine și că toți 
chelnerii și responsabilul erau 
de partea lui. Din fericire, 
scandalul nu a durat decît o 
oră, căci a intervenit bucă
tarul, care, mînuind cu dex
teritate mașina de tocat și 
polonicul, i-a culcat pe sub 
mese pe toți perciuniștii. Or
chestra a intonat o nouă Peri- 
niță și petrecerea și-a reluat 
cursul ei normal și trepidant. 
Costel respiră ușurat.

— Tanțo, de-abia acum 
simt și eu chef de petrecere, 
așa că luăm două baterii la 
noi, mergem acasă, ne cul
căm, și le beau eu mîine cînd 
mă scol, că acum e tîrziu. 
Hai acasă că ne-am distrat 
destul.

— Costele, nici nu mă gîn- 
desc să plec de-aici pină nu 
se servesc potroacele, că alt
fel nici nu simt că am făcut 
petrecere.

Dar pînă la potroace se 
mai întîmplă un mic eveni
ment : cineva, simțind plă
cere pentru un gest demons
trativ, se urcă pe masă, vrea 
să zică un toast, dar se îm
piedică de o mină, cade și 
intră în comă. Răcnete și 
spaime. Vine din fericire re
pede „Salvarea", îl ia pe tar
ga pe toastist și petrecerea tot 
nu se strică. Costel simte 
insă că nu mai poate întinde 
ața. A mîncat, a băut, a făcut 
și un scandal, adică exact 
ce-i trebuie omului pentru 
un revelion complet, așa că 
se poate retrage.

— Tanto, hai și noi cu 
„Salvarea asta că tramvaie 
nu mai avem și ne lasă in 
drum chiar acasă, am aranjat 
eu cu șoferul.

— Bine, Costele, că și eu 
simt că ne-am distrat prea 
arhisuficient.

Deci, repede în „Salvare". 
In cinci minute cei doi sînt 
acasă. Costel adoarme încă de 
la ușă, cu cele două baterii 
în brațe ca un tată de ge
meni. Tanța îl culcă, îmbră
cat, ca să nu-l deranjeze.

Blocul urlă de cîntece și de 
strigăte, tavanul dîrdîie, gea
murile zdrăngăne. Tanța vrea 
Și ea să doarmă, dar cum? 
Iese pe balcon și strigă indig
nată : „Mă, mai terminați o- 
dată cu gălăgia și cu petrece
rea voastră că vă reclam la 
adimistrator 1 Ce v-o fi apu
cat ?“

După care se culcă în pat 
imediat și (scuzați amănuntul) 
adoarme. Ceasurile arată o- 
rele zero și treizeci de minute. 
Noapte bună I
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DOSLOVIE COPIII
. aceasta binecuvîntată-ntre case 
un om gospodar și o femeie înaltă 
e pe toate le știe după măsură — 

i născut aici pe colină dintr-un dor 
j cerească putere și dintr-o cinste 

. lumii fără de care iarba n-ar crește, 
floarea n-ar fi floare, omul n-ar muri ; 
Buruieni nenumărate s-ar așeza 
Peste credința ogorului său plin de rod. 
Dar casa aceasta in care rid la ferestre 
Copiii, casa pe care lei de argilă 
Țin soarele pe limbă, — e cea mai vrednică 
Memorie a cuvintelor mele.

Fantastic și fierbinte. 
Curge un fior pe vîrfuri 
Și mierlele-au trecut 
în alte vîrfuri să-și alcătuiască 
Pe măsura clipei trilul. Noi am venit 
Să răsădim un măr, să mai săpăm 
tn liniștea grădinii o fintină 
Spre care se vor apleca -nsetați, copiii 
Și vor socbi in zori adine 
Cinstindu-ne.

ÎNVĂȚĂTURILE

PRAVILI TATĂLUI CĂTRE FIU
Căpriorul casei răspunde în rîu, 
Lemnul dă muguri ; la fiecare streașină 
Ghicim un cuib de pasăre măiastră; viața 
își urmează fiorul aici după alte — 
Nebănuite pravili. Copiii cresc într-o zi 
Cum n-au crescut părinții intr-un an 
Și n-au știut ce-i legea care poartă 
In miezul ei un luminat destin ;
Copiii fac roată în jurul pomului 
Smulg barba părintelui lor, barba de vată, 
Ii dau flacără albă și cîntă

Fiindcă ești un om tînăr și vrei 
Rîul și ramul, piatra și soarele 
încă o dată să le măsori. 
Hotărăște o clipă 
Eu, marele meșter 
Eu marele, tainicul 
Căutam de hulub
Aerul și aurul puterii domnești. 
Eu, prea cinstitul Mihai voievod — 
Am adunat țara românilor. 
Eu. prea tînărul, sfătuitorul acestui ogor 
I-am dat glas să rodească.

și spune :
am. pictat Voronețul 
meșter, la Argeș 
să măsor

IUBIRE
Din dureri de-ar fi să mă ridic 
Lut de soare logodit în spic — 
Pentr-un glas tn odă recules, 
Te-aș iubi cu-același înțeles ;
Cum privighetoarea casei zborul, 
Drumurile lumii călătorul, 
Cimpul cu porumb vecinii mei, 
Gînditorul codrul de idei. 
Cerbul ager muntele sălbatec, 
Oțelarul cimpul de jăratec, 
Te-aș iubi cu-același înțeles.

NUNTA

VĂD ÎNTINERIND

O FAMILIE
Pîinea e caldă, în aburii ei 
închipuim icoane străvechi ; femeia tînără 
Frămintâ la ziuă aluatul, împletindu-I 
în patru și-n șase și-n opt.
Mă uit într-un bob de grîu 
Ca-ntr-o poveste mă uit.
Griul nostru e copt.
Mă uit într-un bob de grîu 
Și văd întinerind o familie.

Acesta e mirele cu steaua în frunte. 
El vine din munte pe soare 
Printre umbra de mioare
Și din fluiere de pomi începe să cînte : 
Unde ți-e nunta, baciule. tîntule. 
Unde ți-e dorul și oaia
Năzdrăvana, cu o mie de rădăcini strigătoarei® 
Unde Sînt luna și pădurile iarna 
Și acel sobor de privighetoare 
Și valurile de mare care 
Să izbească în soare ?
Mireasă, mireasă, crăiasă nuntită
Peste munți pețită
In ziua de sîmhătă. ziua cea mai lungă, 
Iată mirele tău. iată bucuria ta ;
Muntele l-a lăsat să te ajungă 
Și copacii i-au dat fluierele 
Și noi i-ăm pus în gură vorbele 
Și în creștet rouă florii ;
Bucură-te, mireasă
Și la poartă și la nuntire acasă, 
Acesta e mirele tău cu steaua în frunte, 
Cel izvorît din piatră
Și însuflețit de pămînt și de cer,
De soarele semincer

DEPRIND MESERIILE

CUVINTE

OAMENI PE COLINE

ClNTEC ÎN PRAGURI

Foto: SORIN DAN

plăieși 
haiduci 
s-au numit 
panduri

Tirziu — 
casei 
se adună

Iată, frații mei deprind 
Meseriile pămintului.
Cele grele, cele și mai grele.
Cele în care brațul e certat cu odihna, 
Pleoapa certată cu somnul.

noi care-am ieșit o dată pe cimpuri 
de unsprezece mii de ori.

noi cei care-am cîntat acel cîntec 
curat.

sufletul în arderi noi se țese 
Cînd toate fetele devin mirese.

Legendă nouă murmură copacii. 
Dau lumile în zvon de violină. 
Izvoarele s-aprind în rădăcină 
Ca-n vremi, pe cînd, statornici, geto-dacii 
Vedeau în orice fiică o regină.

FRAȚII MEI

Iată cum frații mei 
își destăinuie la Vadul Vieții visul 
Cu credința care-i face să rămină 
Apropiați aceleiași vetre — 
La durere și la suferință ; ochii lor 
Adulmecă aburii lutului primăvăratec 
Petrecindu-se-n muguri. 
Ține sobor în preajma 
Fiica florii-soarelui, de 
Mirîndu-se vecinele
Că floarea-soareiui știe o limbă tainică 
Pe care doar frații mei o înțeleg. 
O fintină vie pe toți ne leagă 
Dindu-ne străvechile înfățișări 
Ale celora crescuți pe-aceste obcine: 

s-au numit 
s-au numit 
voievozi ei 
s-au pumit 
ne-au numit pe noi.

Soarele ca un cocoș de munte 
S-a arătat peste casă. Ușile 
Au luat focul veșnic și l-au închis în lemn. 
Oamenii atunci au ieșit și-au cîntat s 
Iată soarele nostru și cimpul nostru. 
Lingă casă noi așteptăm zeii tineri 
Să miște sevele-n spic.
Copiii alergau, se aureau fructele 
Și copiii cîntau lingă soarele-nchis 
în semințele unui deal plin de copaci ;
Și iar era dimineață și-o tihnă adincă 
A soarelui care vine să acopere țărîna. 
Oamenii plecau pe coline
Să aplece pină la inimă, pină la ferestre 
Toată puterea închisă în roade.
Atunci ne bucuram .și strigam către soare — 
Cocoșul acela roșcat care adormea în munte.

Și de buzele
Și de fluierele
Mioarei care știe
Unde-i oaia năzdrăvană, zicătoare 
De cuvinte și de vorbe de durere 
Și de vorbe de cinstire
Pentru mireasă și mire.

grele izvorîte din popasul
CÎNTEC

Douăzeci de poeți, douăzeci de marinari, 
Douăzeci de muncitori, douăzeci...
Numărul acesta multiplicat, cuvintele tari, 
Fulger rostite pe unde să treci,
Peste apele-inchise în glasul luminii, 
Peste tot ce e trup și fierbinte și bun. 
Peste popoare de grine și liniștea plinii — 
Unde e țărm și răcoare și cald 
Și munții-așteptind în poporul român. 
Fierbinți îs cuvintele celor douăzeci 

de milioane 
Tinere, drepte ca un arc în sclipire; 
Glasuri cutremură stinca și viața și ard 
Peste pagini fără măsură ; în fire 
Mari sărbători ; douăzeci de poeți, 
Douăzeci de..., douăzeci de muncitori 
Spun la virstele țării ce bun e pămîntul. 
Cite culori și nectar așteaptă în flori, 
Rodul cinstește cuvintul, și cimpul 
Trece in aburi de profunde cîntări. 
Dați-mi în această zi, eu strigam. 
Văile și munții, colina și șesul...
Toate erau atît de aproape, ramuri de ram — 
Și știam cit de mică podoabă e versul.

Pentru atîta cinstire și slavă
Pentru eroii casei noastre și pentru 
Toate vorbele bune rostite,
Pentru cei care s-apleacă și sorb 
Cîntecul privighetorii spre zori.
Pentru părinți, pentru vecinii mei tineri, 
Pentru liniște și pentru surori
Se cuvine un cîntec de dragoste mare,
De sete mare, de cunoaștere-a celui ce cîntă 
Pentru
Și-apoi
Pentru

casa noastră mereu,
casa vecinului, pentru casa celor care

Pentru
Pentru
Au cărat la țărmul nostru de viață 
Sacii grei ai înțelegerii noastre. 
Să ne putem bucura, să cîntăm 
Tineri și vîrstnici deopotrivă în praguri 
— Bună dimineața, patrie tinără 1

Ci dacă suflă vîntul dinspre munți 
Avem in patrie mai multe nunți

Solemnitatea înmînărn

unor decorații PA T R IEI
In cursul zilei de sîmbătă a 

avuuloc în Capitală solemnitatea 
conferirii de ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, 
acordate prin Decret al Consiliu
lui de Stat, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării 
Republicii.

La solemnitatea care a avut loc 
dimineața, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, distincțiile au 
fost înmînate de tovarășul Emil

INFORMAȚII
Colectivul Operei Române a 

• îzentat sîmbătă seara premie
ra operei „Apus de soare" de 
Mansi Barberis. Libretul este 
semnat de George Teodorescu, 
după cunoscuta piesă -a lui Dela- 
vrancea. Conducerea muzicală a 
aparținut dirijorului Paul Popes
cu, regia lui Jean Rînzescu, iar 
scenografia lui Ion Ipser.

Rolul lui Ștefan cel Mare, a 
fost deținut de Octav Enigărescu, 
alături de care în spectacol au CINEMATOGRAF E*

Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

In cadrul unei alte solemnități 
care s-a desfășurat la amiază, tot 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale, distincțiile au fost înmînate 
de tovarășa Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Solemnități de înmînare a 
distincțiilor au avut loc și în alte 
orașe din țară.

. (Agerpres)

mai apărut Teodora Lucaciu, Va
lentin Teodorian, Iulia Buciucea- 

nu, Jean Hvorov și alți interpreți 
valoroși.

★
Ploiești — Cu spectacolul pre

zentat sîmbătă seara la Buzău, 
ansamblul popular mongol și-a 
încheiat turneul în regiunea Plo
iești. Timp de cinci zile, oaspeții 
au oferit spectatorilor un program 
bogat, alcătuit din piese din fol
clorul mongol.

TELEVIZIUNE •
JH

31 DECEMBRIE 1967

10,00 — Pentru copii : Poftiți 
la circ ; 10,40 — Să rîdem cu 
Stan și Bran ; 11,05 — Cîntec 
nou de bucurie — muzică popu
lară românească ; 11,40 — Con
cert simfonic. In program : Con
certul pentru pian și orchestră 
nr. 5 în Mi bemol major de 
Beethoven. Interpretează orches
tra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu". Solist : Radu 
Lupu. Dirijor : Mircea Basarab. 
Concertul pentru vioară și or
chestră în Re major, opus 77 de 
Brahms. Interpretează Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. So
list : Isaac Stern — S.U.A. Di
rijor : Iosif Conta ; 13,20 — în
chiderea emisiunii de dimineață ; 
21,30—4,30 — Program special : 
„REVELION 1968".

1 IANUARIE 1968

18,00 — Moș Gerilă ?... Pre

zent 1 Emisiune de Erica Petrușa 
și Tatiana Sireteanu. Versuri și 
muzică de Nina Căssian ; 19,00 
— Interpreți preferați de muzică 
populară ; 19,30 — Telejurnalul 
de seară ; 19,45 — Teatru în 
studio : „Cerul nu există" de 
Al. Mirodan ; 20,15 — Filmul
artistic : „Vacanța" — produc
ție a Studiourilor engleze cu 
Cliff Richard ; 21,35 — Selecți-
uni din programul de Revelion
(I); 23,50 — Telejurnalul de ® 
noapte; 24,00 — închiderea e- 
misiunii. A

2 IANUARIE 1968

18,00 — Cînt și joc în toată 
țara. Muzică populară româ
nească ; 18,30 — Film pentru
copii : „Vacanța lui Bonifaciu" ;
18,50 — De la Revelionul ti- W
neretului. Reportaj filmat; 19,30
— Telejurnalul de seară ; 19,45
— După Revelion. Emisiune de 
varietăți. Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radiotele
viziunii. In pauză : — Desene a- 
nimate ; 22,15 — Selecțiuni din
programul de Revelion (II) ;
23,15 — Telejurnalul de noapte ; £
23,30 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. l-a)

— jarul din vatră — cit în
cape în fiecare suflet din ja
rul fi din focul depus de-a 
lungul veacurilor. Patria — 
Mama lui Stefan cel Mare, 
mama destinului nostru as
pru, de apărători, la răscru
cea furtunilor — mama lui 
Ștefan cel Mare — nu crudă, 
nu cumplită, nu trimițîndu-ne 
la moarte — dar aspră, severă, 
iuhindu-ne fierbinte și cu 
glas fierbinte trezindu-ne la 
realitate, făcînd apel la for
țele din noi, glasul de care 
ascultăm, înțelepciunea fi 
dragostea și severitatea și do
goarea, fi lacrimile fi ocroti
rea și demnitatea de care as
cultăm fi în care recunoaș- 
tem mama noastră vefnică, 
atotputernică — Mama lui 
Ștefan cel Mare — nu trinti- 
țîndu-ne la moarte, dar trimi
țîndu-ne la școală fi amintin- 
du-ne de marile noastre în
datoriri, mîndrindu-se cu bi
ruințele noastre.

Pe măsură ce Patria devi
ne mai puternică, mai fru
moasă, mai fericită, prin ope-, 
ra minții și a brațelor noastre
— trăim în adorație pentru 
ea, o iubim mai mult, trăim 
mai fericiți, avem sentimentul 
împlinirii noastre în ea fi 
prin ea. Cu cit Patria este 
mai puternică — cu atît sîn- 
tem noi mai puternici, perso
nalitatea noastră dobîndefte 
fi se consolidează o nouă di
mensiune : profundul, caldul 
umanism capabil să îmbrăți
șeze toată umanitatea. Încape 
tot pămîntul în inima noas
tră, iubim întreaga suflare 
omenească, sîntem solidari cu 
întreaga lume — fi șîntem 
așa pentru că un colțișor din 
lume — aici între Dunăre fi 

Mare fi salbe de rîuri curate 
— întocmai ca o mamă, pe 
vatra munților ei — ne-a 
crescut astfel, ne-a format 
astfel, a făcut din noi, în 
două mii de ani, astfel de 
oameni.

Patria — focul din vatră 
al soldaților fui Decebal, al 
marilor Domni ai pămintului, 
focul din inimile comuniștilor, 
steagul roșu al Pa’tidului Co
munist Român — can
titatea de foc fi de lu
mină, cantitatea de oțel fi 
cantitatea de piatră înălța
tă spre cer, cantitatea de 
floare și de fructe și de la
nuri ; etajele și ferestrele 
largi la care privesc copiii, 
cantitatea de substanță cenu
șie activă, cantitatea de înal
tă calificare, cantitatea de 
știință de măiestrie și de 
competență, gradul de eficien
ță a eforturilor — gradul de 
progres, gradul de umanitate 
atins, cucerit, depășit. In fie
care dintre not este Patria — 
ca o lege a legilor, ca o esen
ță cosmică și ca o rațiune su
premă. Patria — cadranul 
solar — stinca si soarele — 
inima rămasă adînc sub Sar- 
misegetuza continuînd să 
măsoare veșnicia noastră; 
Patria — revărsările de pri
măvară, triunghiurile și stri- 

* gafele cocorilor, rîndunelele 
sub streașini, cîrdurile de 
crapi fulgerînd pe sub ape. 
imensele revărsări de floare, 
esența munților de brazi. Pa
tria — Ciobanul Mioriței și 
Meșterul Manole, mutîndu-se 
din balade in- laboratoare, 
mutîndu-se pe zidurile mînă- 
stirilor. pe baraje și pe Hidro
centrale, pe schelele Româ
niei moderne, pe platformele 
oțelăriilor, în sălile de coman
dă automată a uzinelor, ace

lași Meșter Manole tn noi toți, 
sfărîmînd munți, topind 
munți, înălțînd civilizația so
cialistă, înălțînd flacăra uma
nismului socialist.

Patria — vînturile au smuls 
de-a lungul lumii înțelesul 
acestui cuvînt, l-au schilodit, 
l-au împrăștiat Gingașul, 
uriașul conținut a rămas ade
sea îngropat sub ruinele unor 
catastrofe sociale.

Patria visată — Patria mult 
visată, Patria prin care a 
pulsat sîngele a două mii de 
ani — și de atîtea ort a fost 
jertfit I Astăzi o sărbătorim 
noi, o cinstim noi, liberă, pu
ternică, demnă, strălucitoare, 
în plină desăvîrșire.

Am văzut Patria într-o 
noapte de decembrie, cu 
douăzeci de ani în urmă. 
Plouase mărunt, o burniță 
lungă cenușie, și îngheța
se și dealurile se acope- 
riseră cu o coajă groa
să de gheață grea, tare și pă
durile, grădinile trozneau în
cet sub o coajă groasă, sti
cloasă de gheață care lucea 
stins și mort sub lumina unei 
așchii de lună. Tot pămîntul 
era atît de împovărat și stins 
în coaja de gheață și copacii 
încărcați de gheață — îneît 
un vînt de-ar fi pornit ar fi 
năruit totul, cu un strigăt 
uriaș de păduri sfărîmate, de 
grădini desperate. Dar n-a 
pornit vîntul, decît mai tîr- 
ziu. A început să se încăl
zească, și apoi a suflat și vîn
tul, întîi ușor, apoi în rafale 
mai tari și au început să se 
audă pîrfiturile, plesniturile 
gheții, poleiului curgînd, sfă- 
rîmîndu-se, răspîndindu-se, 
ușurind pădurile, grădinile, 
pămîntul. Am auzit atunci 
pădurile răsuflînd ușurate și 
pămîntul respirînd și el, ușu

rat. Și tot tn noaptea aceea 
am știut că multă vreme și 
de pe tot trupul țării vor con
tinua să curgă, să se împrăș
tie cu un zornăit lung de 
ghețuri și de lanțuri, toate 
ghețurile și poverile — pînă 
cînd Țara va intra în primă
vară și va înflori și se va 
înălța.

Sînf multe — fi vor fi me
reu din ce în ce mai multe 
— împrejurările în care noi 
vom putea exclama: „Iată 
Patria !“, „Aceasta-i Patria 
Vom spune mereu așa, — 
trecîna prin lanurile sau prin 
podgoriile Dobrogei, sau tre- 
cînd pe Litoralul Mării Ne
gre, sau vizitînd Porțile de 
Fier, sau Combinatul Side
rurgic — Galați, sau Hidro
centrala de pe Argeș sau 
Craiova, printre constelațiile 
Brașovului sau Hunedoara, 
sau încă atîtea locuri care 
vor scoate din sufletul nostru 
cuvintele înecate de emoție: 
„Iată Patria!“, „Asta-i Pa
tria I".

Am privit Patria într-o 
podgorie, apoi într-o grădină 
de piersici, apoi într-un lan 
de grîu, apoi într-o singură 
piersică dintr-o grădină a Do
brogei. Pe chipul splendid al 
unei piersici am admirat lu
minile, forța, măreția, viața, 
geniul, strălucirea țării în
tregi. Un singur fruct, o pier
sică în coloritul cărora se în- 
tîlneau soarele și furnalele și 
electricitate și laboratoarele 
și combinate chimice, și iri
gații, și știința si conștiința 
și — țara întreagă privea lu
minoasă, robustă, plină de 
forță și de seninătate, plină 
de înțelepciune și de frumu
sețe prin obrajii unei piersici. 
Și am spus: „Asta-i Patria..."

UN BARBAT și o femeie 
rulează la Patria (orele 9;
11.30; 14; 16,30; 19; 21.30).

ESCROC FĂRĂ VOIE .
rulează la Republica (orele 
8.30; 10,30; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Gloria (orele 9 ; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).
Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16: 18,30: 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Festival (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21). Mio
rița (orele 9; 1115; 13,30; 16;
18,15 ; 20.30). Modern (orele 
9.30; 11.30; 13,30: 18; 18,15:
20.30) .

REGINA DE ZĂPADA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 

Arta (orele 9—16 în conti
nuare 18,15; 20.30).

MANUELA
rulează la Lumina (orele 9,30;
15,45 în continuare 18,15; 
20,301.

PROGRAM PENTRU COPII — 
dimineața

rulează la Doina (orele 9—10 
—11) și TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE (orele 12; 14; 
16; 18,15; 20,30).

LOANA
rulează la Union (orele 15,30;
18: 20,30, duminică ora 10), 
joi și sîmbătă ora 18 •— Dese
ne animate. Munca (orele 16 :
18,15 ; 20.30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21). Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13: 15,30; 18; 20,30). 

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 13; 20 - luni, marți,
sîmbătă, duminică). Drumul 
sării (orele 15; 17,30; 20, du
minică ora 11), Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ALO. JAPONIA !
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21).

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Crîngașl (orele

15,30; 18; 20,15. De la 4 ianua
rie RĂZBUNĂTORII, (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Cosmos (o-
rele 14,30 ; 16,30.; 18,30 ; 20,30). 
De la 4 ianuarie FANFAN LA 
TULIPE (orele. 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30).

REPUBLICA SKID
rulează la Grivița (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9—16 în conti
nuare : 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30 — 2 și 7 ianuarie 
matineu ora 11). Lira (orele 
15,30; 18; 20,30).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

Profesorul distrat
rulează lă Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

O FATĂ FERICITĂ
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30, duminică ora

(orele 15; 17; 19;

CONTRA SCOT-

Viitorul (orele

16,15 ; 18,30 ; 20,45).

11), Popular
21).

FANTOMAS
LAND YARD

rulează la _
15,30 ; 18 ; 20,30). De la 4 Ia
nuarie ZECE NEGRI MITI
TEI (orele 15,30 ; 18 ; 20.30). £

SPARTACUS 
ambele serii — 
rulează la Colentina (orele 15 ; A 
18,30. duminică ora 9.30).

OCOLUL
rulează la Volga (orele 9,30 ; A 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). w

ZOSIA
rulează la Floreasca (orele 9 ; A
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). w

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Rahova (orele A
15,30 ; 18 ; 20,30. Duminică ora w
10.30) .

VULTURII ZBOARĂ DEVRE- A 
ME w

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). De lă 4 ia- a 

nuarie OPERAȚIUNEA CRO- W
SSBOW, (orele 15,30 ;
20.30) .

FARAONUL
— ambele serii —
rulează la Pacea (orele
16.30 ; 20,15). De la 4 ianuarie 
ZECE NEGRI MITITEI (ore
le 15,45 ; 19 ; 20,15).

SUBTERANUL
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbătă și dumini
ca.

18 ;

13 :
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cuvîntătoare și mai bătrîni cu un 
mare gînd decît tot universul.

Ah, nimic, niciodată nu ne va 
tulbura mai mult decît venirea 
fiecărui an nou, și pentru entu
ziaști Anul nou va părea un an 
într-adevăr nou, iar pentru cei 
„sceptici" Anul nou va părea 
mereu același an care vine și 
solicită din nou un efort care 
nu s-a dăruit întreg în anul 
vechi. Nu vi se pare uneori că 
vine mereu același an și că in
diferent de rațiune exact același 
an nou îl trăim din copilăria 
adevărată și pînă în copilăria 
spirituală ? Nu vi se pare că 
ninge la fel, nu vi se pare că 
nu îmbătrînim ?

Dar iată cifrele .neconsecutive 
ale calendarului 1, 9, 6,. 8, for
mează împreună ANUL 1968, an 
în care se vor întîmpla atîtea și 
atîtea, an în care primăvara va 
cunoaște o expansiune formi
dabilă, an în care cineva va 
împlini 25 de ani, an în care vor 
fi realizate importante obiective 
naționale, an în care poezia cuiva 
va cîștiga în paloare romantică, 
an în care surlele vor anunța că 
mai sînt 32 de ani nînă în anul 
de rotundă grație 2000. Semnele 
bune ale anului viitor rodesc și

SEMNE BUNE ANUL ARE
cresc fără margini din istoricul 
eveniment al partidului, al în
tregului popor, al țării noastre : 
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român.

Și iată Neamul meu, prin 
poeții și prin copiii săi, cîntă 
zilele acestea cîntecele vîrstelor 
lui și de peste tot, din colinde și 
din respirații, din scîncete și din 
viscole, versul românesc al încre
derii bărbătești în ceea ce se va 
întîmpla mîine trece maiestos și 
limpede : semne bune anul are....

O, nu vă fie teamă, aceste 
semne nu vin de la sine, nu feri
cesc și nu apasă de la sine, le 
trebuim, da, le trebuim. acestor 
semne bune ale anului. Și ascul
tați felul de a fi al viitorului la 
noi I Nu e o încredere oarbă în 
viitor, noi nu credem tn viitor 
pentru că nu avem în ce șă cre
dem, noi nu ne refugiem cu în
credere cu tot în piitor pentru 
că n-am avea trecut și prezent, 
ci pentru că viitorul eșțe ema
nație și în fiecare dimineață, tn 
România, țăranul își duce mîna 
streașină la Ochi și ochii lui simt 
că ziua nouă e puțin altfel decît 
ziua veche. Măcar un somn, o 
odihnă le desparte, măcar cîteva 
vise și întotdeauna între prezen
tul care trece și viitorul, care 
vine să treacă, sînt visele.

Vasăzică, a crede aici în viitor 
înseamnă a crede totodată în 
caracter, și-n caracterul istoriei 
noastre, în tăria ei de caracter, 
în detenta ei impresionantă, în 
răbdarea de a găsi pe locul ei 
fixat ziua de mîine și pe pămîn
tul nașterii tale, Anul nou.

Legendele, sau tratatele de 
specialitate — cine mai știe 
exact ? — povestesc despre exis
tența în unele limbi a numai 
două timpuri, trecut și prezent. 
Iată, așa dar, că sînt limbi pe 
pămînt care nu-și pot conjuga 
verbele decît la trecut și la pre
zent, probabil un prezent extins 
și imprecis. Pe de altă parte sîpt 
ființe incapabile de amintire, 
frustate de timpul trecut. Ce 
fericire și ce miracol să-ți poți 
conjuga verbele la toate timpu
rile : trecut, prezent și viitor. 
Numeroasele feluri ale trecutu
lui, singurul fel de prezent și 
cele două feluri ale viitorului din 
limba română dovedesc tipul de 
repartiție al acțiunilor, al contem
plărilor, al însăși existenței la noi, 
unde cinstirea trecutului ocupă 
spații laigi' și fixe, unde prezen
tul impresionează prin dinamică, 
iar viitorul prin precizia celor 
două unice feluri ale sale. Nea
mul nostru resimte conjugîndu-și 
verbele, adică povestind, trăind 

și prevestind toată psihologia sa, 
și cîntă despre trecut frumos, 
despre prezent dinamic iar des
pre viitor — încrezător.

Dar iată, sînt lumini la toate 
ferestrele, se nasc copii în țara 
aceasta a noastră și abia în 
durerile facerii acelor mame pă
mîntul nostru își înțelege desti
nul și trecerea, dar iată pe Munții 
Carpați ninge, dar iată piatra 
aceasta împlinește, o zi (căci pie
trele au alt calendar) și cîinele 
din curtea alor mei împlinește 
80 de ani (căci cîinii au alt calen
dar) și ciocîrlia ce nu se aude 
iarna împlinește o mie de cîntece 
și colindele nasc ciocîrlii și de o 
sută și de două sute de ori su
fletul meu pleacă cu plugușorul 
și cu buhaiul și colindă la feres
trele caselor țării și la ferestrele 
neamului meu...

Și iată că țara noastră care ca 
toate țările lumii a avut trei cio
bani și doi dintre ei l-au ucis pe 
al treilea, are (câte mai sînt oa ea 
pe lume ?) curajul să spună în 
„Miorița" că ciobanul ei, al 
treilea, a fost ucis.

Semne hune anul are... Și 
semnele se văd peste tot și sînt 
existență, miracol, adevăr, can
doare, cîntec, bătaia de foc a pri
mei secunde a Anului nou.
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Răsfoind, la sfirșit de an, paginile ziarelor și revistelor, 

efectuind o succintă retrospectivă a impresiilor oaspeților 

care ne-au vizitat țara, a opiniilor despre România expri

mate pe cele mal diferite meridiane, de personalități poli

tice, oameni de cultură, ziariști cu renume, găsești un punct

comun, o idee prezentă pregnant: aprecierea și stima de

care se bucură pretutindeni România socialistă. Găsim în

toate aceste aprecieri și mărturii o reflectare grăitoare

a ecoului mondial al realizărilor înfăptuite pe mul

tiple planuri de poporul nostru sub conducerea Partidului

Comunist, al afirmării demnității naționale, al politicii de 

pace, bună înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii.

Firește, n-am putut înmănunchea aici decît un foarte mic

număr de opinii și impresii. Ele ne oferă, însă, o imagine

a prestigiului României pe arena internațională. Parcurgîn-

du-le, Încercăm un justificat sentiment de mîndrie pentru

ceea ce am reușit să realizăm în anii construcției socialiste, 

pentru urcușul nostru continuu spre culmile progresului și

civilizației, pentru locul pe care-1 ocupă astăzi patria noa

stră in concertul mondial.

Republica Socia
listă România în
treține în prezent re
lații diplomatice cu 
77 de state, cu 45 mai 
multe decît în 1955 
(dintre acestea, cu 
72 la rang de amba
sadă). Repartizate pe 
continente, statele 
cu care avem relații 
diplomatice aparțin 
următoarelor zone : 
26 în Europa, 22 în 
Asia, 20 în Africa, 
9 în cele două Ame- 
rici.

Suleyman Demirel, primul 
ministru al Republicii Tur
cia : „Bucureștiul cu piețele 
și bulevardele sale largi, cu 
clădirile sale impunătoare, cu 
parcurile sale frumoase, este, 
fără îndoială, unul din cen
trele importante ale Balcani
lor, din toate punctele de ve
dere. De asemenea, vreau să 
subliniez că ne-a plăcut mult 
Constanța, care are rolul u- 
nei artere principale în ce 
privește comerțul exterior al 
României. Construcțiile tu
ristice de aci constituie ex
presia cea mai frumoasă a 
eforturilor depuse de țara 
dv. în acest domeniu. In 
locurile pe care le-am vizi
tat am văzut națiunea româ
nă muncind cu entuziasmul 
care o caracterizează, am a- 
vut prilejul să constat efor
turile deosebite depuse pe 
drumul industrializării țării**.

Giovanni Pieraccini, minis
trul bilanțului și al progra
mării economice al Italiei : 
„Am fost frapat de marele 
efort pe care-1 depune po
porul român pentru a con
strui o economie modernă, 
cu o industrie multilateral 
dezvoltată, efort pe care 
l-am văzut reflectat pretu
tindeni în înfăptuirea preve
derilor planului dv. cinci
nal**.

U THANT, secretar gene
ral al O.N.U. : „România 
este membră a O.N.U. înce- 
pînd din 1955 și și-a ciștigat 
din ce în ce mai mult res
pectul comunității interna
ționale datorită sprijinului 
pe care l-a acordat princi
piilor Cartei O.N.U. și preo
cupării sale active pentru 
cauza păcii1*.

TORSTEN NILSON, mi
nistrul de externe al Sue
diei : „România joacă un 
rol foarte activ în dezvol
tarea relațiilor dintre Est și 
Vest și părerea noastră este 
că această politică este 
foarte importantă**.

PAUL MARTIN, minis
trul de externe al Canadei : 
„Guvernul canadian apre
ciază alegerea noului pre
ședinte (al Adunării Gene
rale a O.N.U.) ca o recu
noaștere a contribuției de 
seamă pe care o aduce Ro
mânia în problemele inter
naționale**.

ÂHMED EL-BISHTI, mi
nistrul afacerilor externe al 
Libiei : „Această alegere (a 
reprezentantului român ca 
președinte al Adunării Ge
nerale a O.N.U.) este o 
mărturie a respectului deo
sebit pe care organizația

noastră il are față de țara 
prietenă România și un 
semn de bun augur pentru 
promovarea înțelegerii și 
cooperării între sisteme cu 
concepții politice și ideolo
gice diferite**.

THE TIMES : „La Națiu
nile Unite, prestigiul româ
nesc nu a fost niciodată 
atît de mare și delegația 
României s-a bucurat de 
cea mai mare atenție**.

G. I. BRANKOV, Pre
ședintele Comisiei perma
nente pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare 
a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria : „în cursul 
vizitei am luat cunoștință 
în mod direct de transfor
mările istorice uriașe pe
trecute de la instaurarea 
puterii populare în Româ
nia. In acest timp s-a con
struit mult, dar mai im
portant este că ritmul creș
te de la an la an. Convor
birile pe care le-am avut 
ne-au întărit, totodată, con
vingerea că năzuințele po
porului român sînt îndrep
tate spre dezvoltarea atît a 
colaborării dintre țările 
noastre, cît și în direcția 
extinderii colaborării cu ce
lelalte țări balcanice".

Ansamblul „Ciocirlia** pe scena Teatrului Paladium din Londra.

Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia : „Prima 
impresie după vizită este op
timismul, încrederea în for
țele proprii pe care le-am în- 
tîlnit pretutindeni în țara dv. 
Ceea ce am văzut în între
prinderile de la București, 
Borzești, Orașul Gheorghe 
Gneorghiu-Dej, Constanța, 
ceea ce am auzit despre re
zultatele foarte bune (înce- 
pînd cu datele despre reali
zarea planului anual de dez
voltare a economiei dv.) a- 
testă că optimismul acesta 
are o bază reală. Pentru mi
ne a fost într-adevăr o mare 
plăcere să văd la fața locu
lui dezvoltarea puternică a 
industriei chimice și petro
chimice românești. Pe orice 
prieten al țării dv. acest lu
cru nu poate decît să-l 
bucure'*.

Jaime Nebot, președintele 
Juntei de planificare din E- 
cuador : „Am avut diferite 
contacte, am vizitat între
prinderi industriale, cu care 
prilej am putut cunoaște rit
mul înalt de dezvoltare al ță
rii, progresul înregistrat în 
ultimii ani de toate ramurile 
economiei românești. O serie 
de convorbiri cu oficialități 
din țara dumneavoastră au 
avut ca obiect nu numai ex
tinderea legăturilor economi

ce, ci și dezvoltarea, în ge
neral, a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare**.

Ahmed al Sayed Hammad, 
ministrul comerțului și apro
vizionării al Sudanului : 
„Știm că România posedă o 
experiență toarte buna din 
punct de vedere industrial, 
mai cu seamă în ce privește 
industria petrolieră și cea 
constructoare de tractoare. 
De altfel, noi am și văzut 
unele mașini și utilaje folo
site în aceste sectoare cu pri
lejul vizitelor la uzinele 
„Tractorul" și „Steagul roșu** 
din Brașov și „1 Mai" din 
Ploiești. Impresiile noastre 
sînt excelente. Dorim să uti
lizăm în economia sudaneză 
experiența țării dv., mai ales 
în aceste domenii, spre avan
tajul atît al Sudanului, cît și 
al României".

Helena Leflerova, vicepre
ședinte al Adunării Naționa
le a R. S. Cehoslovace : „De
legația noastră se înapoiază 
în patrie cu cele mai plăcute 
amintiri din vizita făcută în 
frumoasa și ospitaliera dv. 
țară. Deși vizita a fost scurtă, 
am avut posibilitatea să cu
noaștem direct multe succese 
importante ale harnicului 
dumneavoastră popor ; pre
tutindeni ne-a întîmpinat o 
prietenie sinceră și ne-am 
bucurat de o primire cor

dială. Plecăm cu cele mai 
bune impresii și vom vorbi 
despre ele acasă".

Wataro Kanno, ministrul 
comerțului internațional și 
industriei al Japoniei : „Pă
răsesc România cu convin
gerea că poporul ei, harnic și 
priceput, care muncește cu 
avînt pentru dezvoltarea con
tinuă a resurselor țării sale, 
va face mari progrese în în
florirea economiei șl culturii 
românești".

Ardeshir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe al Iranu
lui : „Deși citisem și auzisem 
multe despre progresele rea
lizate de țara dv., cele văzu
te acum mi-au lăsat o im
presie intr-adevăr admirabi
lă. Deși șederea mea în țara 
dumneavoastră a fost scurtă, 
am avut posibilitatea, grație 
bunăvoinței și spiritului de 
colaborare al gazdelor, să 
văd numeroase locuri și să 
cunosc aspecte diferite ale 
activității dumneavoastră. 
Am fost foarte impresionat 
de progresele realizate în
tr-un timp scurt atît în ca
pitala țării dumneavoastră, 
cît și în celelalte orașe și 
centre pe care le-am vizitat. 
Am cunoscut, atît cît am a- 
vut posibilitatea în cîteva 
zile, minunata dumneavoas
tră țară și poporul dumnea
voastră. atît de simpatic".

Vizitatori la ștandul românesc din cadrul Tirgului internațional de la Hanovra (R.F. a Germaniei)

în ceea ce privește acor
durile și convențiile înche
iate de România în ultimii 
trei ani, ele indică o lărgire 
continuă a legăturilor cu 
diferite țări de pe toate 
continentele. Astfel, în 1965 
au fost încheiate 118 acor
duri, în 1966 numărul lor 
a fost de 137, iar în 11 luni 
din acest an s-au semnat 
140 de instrumente bilate
rale, politice, economice, 
culturale, tehnico-științifi- 
ce, turistice.

în centrul politicii noas
tre externe stau relațiile 
frățești și alianța cu toate 
statele socialiste, ceea ce 
determină ca un mare nu
măr dintre acordurile Ro
mâniei să fie realizate în 
lumea socialistă. Intre 1 de
cembrie 1965 și 1 decem
brie 1967 au fost încheiate 
peste 120 de acorduri și 
convenții cu toate statele 
socialiste.

• „în timpul vizi
tei în România m-au 
interesat problemele 
privind viața și mun
ca tineretului, activi
tatea multilaterală a 
U.T.C. M-am bucu
rat de o primire căl
duroasă, frățească. 
Întîlnirile pe care 
le-am avut mi-au 
permis să cunosc atît 
problemele generației 
tinere cît și aspecte 
concludente ale dez
voltării României, 
importantele sale re
alizări" (JEAN PIE
RRE ONANGA, se
cretar al Consiliului

Central Executiv Na
țional al organizației 
Tineretului Mișcării 
Naționale a Revolu
ției din Congo-Bra
zzaville).

• „Aveți un tine
ret care poate fi in
vidiat. Tinerii din 
România au toate po
sibilitățile pentru a 
se realiza potrivit vo
cației lor, potrivit cu
noștințelor pe care 
le-au acumulat. Fa
cultățile românești 
pregătesc nu numai 
specialiști, ci și oa

meni cu un larg ori
zont, cetățeni recep
tivi la marile proble
me politice, cultura
le, sociale". (RUTH 
TJEGA, secretar ge
neral al Uniunii Na
ționale a Studenților 
din Camerun).

• „Întîlnirile cu 
activiștii Uniunii Ti
neretului Comunist 
ne-au dat posibilita
tea să cunoaștem pro
blemele actuale ale 
activității U. T. C., 
preocupările tineretu
lui român, tineret en

tuziast, a cărui pre
zență în efortul co
tidian am remarcat-o 
pretutindeni în vizita 
noastră prin Româ
nia" (LENNART 
INGBERC, vicepre
ședinte al Ligii tine
retului de stînga din 
Suedia).

• „Avem un pu
ternic sentiment de 
stimă și admirație 
pentru tinerii noștri 
prieteni din Româ
nia. Ceea ce mi s-a 
părut cel mai semni
ficativ a fost spiritul

accentuat de matu
ritate politică, de res
ponsabilitate socială 
a tinerilor, conștiința 
locului și rolului pe 
care îl au în întrea
ga dezvoltare socia
listă a țării. Există în 
rîndul tineretului ro
mân o dorință și un 
efort continuu spre 
autoperfecționare ca
re iese imediat în e- 
vidență. Aceasta mi 
se pare o trăsătură 
demnă de subliniat și 
de apreciat". (FRAN
CESCO LEONETTI, 
membru al Direcției

Naționale a Federa
ției Tineretului So
cialist a Partidului 
Socialist Italian al U- 
nității Proletare).

• „Zilele petrecu
te în România au fost 
cu adevărat încîntă- 
toare, am cunoscut o 
țară frumoasă, un 
popor harnic, un ti
neret entuziast". 
(TOIVGO IDAMSU- 
REN, membru al 
Biroului Comitetului 
Central al Uniunii 
Tineretului Revolu
ționar Mongol).

• SOLIDARI CU STUDEN
ȚII SPANIOLI

La inițiativa Uniunii Na
ționale a studenților din El
veția, la Geneva a avut Ioc 
o adunare de solidaritate cu 
mișcarea studențească din 
Spania.

Intr-o declarație dată pu
blicității după încheierea a- 
dunării, la care au participat 
și reprezentanți ai organiza
țiilor studențești din Suedia, 
se afirmă solidaritatea cu 
lupta studenților spanioli 
pentru drepturi democrati
ce, împotriva represiunilor 
polițienești.

• „CEI PATRU" LA
STOCKHOLM

Patru tineri americani, 
care au dezertat din forțele 
navale ale S.U.A. pentru a 
protesta împotriva războiu
lui din Vietnam, au sosit vi
neri la Stockholm, cerlnd 
azil politic autorităților sue
deze. întrebați despre sta
rea de spirit a camarazilor 
lor din forțele americane, 
cei patru tineri — Richard 
Bailey, John Barillă, Michael 
Lindner și Craig Anderson 
— au arătat că foarte mulți 
doresc să dezerteze. „în 
condițiile actuale, dezertarea 
nu este dezonorantă", a de
clarat Bailey, iar Barilla a 
adăugat:. „Nu-mi este ru
șine să fiu numit un dezer
tor, cînd dezertarea înseam
nă că nu dorești să te aso
ciezi Ia un lucru atit de urît 
ca războiul". „Comisia pen
tru străini" din Stockholm 
a hotărît să acorde celor pa
tru mateloți americani o au
torizație provizorie de ședere 
in Suedia, pînă ce se va sta
bili dacă li se poate acorda 
azil politic.

Protocol 
româno—sovietic

La 30 decembrie 1967, la Mos
cova, s-au încheiat tratativele 
și a fost semnat protocolul pri
vind schimburile reciproce de 
mărfuri pe anul 1968 între Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. Tratativele 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate și, prietenie. 
In conformitate cu protocolul 
semnat, schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări crește în 
comparație cu anul 1967 și va 
reprezenta aproximativ 770 mi
lioane ruble. Părțile au con
venit să continue munca în 
ceea ce privește lărgirea pe 
mai departe a schimbului de 
mărfuri pentru anul 1968.

Uniunea Sovietică va livra în 
Republica Socialistă România 
utilaj de transport și de ridicat, 
utilaj rutier și de construcții, 
mașini-unelte, camioane, cocs, 
minereu de fier, laminate, bum
bac, televizoare, ceasuri și alte 
mărfuri.

Din România vor fi livrate în 
Uniunea Sovietică nave, mașini- 
unelte, utilaje electrotehnice, 
produse petroliere, țevi, produ
se chimice și de asemenea, 
mobilă, tricotaje, confecții și 
alte mărfuri.

de pești 
hotare

EVOLUȚIA CIPRIOTĂ
Președintele Ciprului, 

Makarios, a adresat o 
scrisoare secretarului 
general al O.N.U., U 
Thant, în care declară 
ca „ilegal" „guvernul 
provizoriu" constituit de 
ciprioții turci.

în scrisoare se menționează 
că acțiunea minoțrității turce 
„este în contradicție cu rezo
luția Consiliului de Securitate 
și prejudiciază bunele oficii 
ale secretarului general, ac
ceptate de toate părțile inte
resate". Agenția Associated 
Press informează totodată, că 
secretarul general al O.N.U. a 
început o nouă rundă de 
consultări cu reprezentanții 
părților implicate direct în 
conflict.

în noaptea de vineri spre.sîm- 
bătă, anunță agenția France Pres- 
se, anumite unități ale gărzii na
ționale cipriote au fost puse în 
stare de alarmă din ordinul gu

vernului prezidat de arhiepisco
pul Makarios. Această măsură a 
fost luată în legătură cu forma
rea „guvernului provizoriu" al 
Comunității turce din Cipru. Co
tidianul grec „Eleftheria" apre
ciază că guvernul din Nicosia ar 
putea să impună noi restricții ci- 
prioților turci.

Ministerul de Externe al 
Greciei a dat publicității vi
neri seara un comunicat în le
gătură cu formarea în Cipru a 
unui „guvern prbvizoriu" al Co
munității turce. „Guvernul grec, 
se spune în comunicat, așteaptă 
informații mai detailate asupra 
acestei probleme. Oficialitățile 
din Atena consideră că prin a- 
ceastă acțiune ciprioții turci ur
măresc să-și impună punctul lor 
de vedere, și aceasta, în momen
tul tn care Consiliul de Securi
tate a adresat un apel tuturor 
forțelor interesate pentru a se 
abține de la orice acțiune sus
ceptibilă să pună în pericol si
tuația din Cipru.

Mica localitate ruandeză Shingugu a dobindit la acest sfîrșlt de 
an o faimă aparte. Aici își „petrece" in captivitate revelionul grupul 
mercenarilor albi alungați acum dona luni din Congo în urma ac
țiunii energice a armatei naționale. In locul fastului fostelor reșe
dințe coloniale, ei trebuie vrînd nevrind să se mulțumească cu os
pitalitatea unui lagăr de tranzit. Vizitatorii au relatat, de altfel, că 
mercenarii se bucură de un tratament bun șî în orice caz incom
parabil cu cel aplicat populației din Bukavu și Kishangani, locali
tățile congoleze pe care le-au controlat.

După suferințele impuse congolezilor este greu de presupus că — 
în afara unor rude rămase prin vreo țară vest-europeană — s-ar 
mai găsi cineva care să lc dcplingă soarta. Este o încheiere și deo
camdată încă nu dintre cele mai triste ale activității lor. Ce le rezer
vă Anul Nou : o reîntoarcere în țările de unde au plecat sau tra
gerea la răspundere pentru cele înfăptuite în trecutul apropiat ? In 
capitalele vest-europene roata norocului se poate învirti din nou : 
una din căpeteniile mercenarilor, Mike Hoare, s-a instalat într-o 
confortabilă reședință londoneză unde a început să-și scrie memo
riile ca orice funcționar colonial care își amintește de o aventură 
demnă de a fi adusă la cunoștință cu mai multe sau mai puține 
înflorituri publicului și chiar generațiilor viitoare. Și mai există o 
șansă, dacă se ține scama că oameni dispuși la orice au totdeauna 
căutare, iar pînă la legiferarea în diferite state a interzicerii înrolă
rii de mercenari mai este cale lungă. Dar, guvernul Ruandci a anun
țat că va respecta cu strictețe rezoluțiile anterioare ale Organizației 
Unității Africane și hotăririle recentei conferințe de la Kampala 
care nu au fost încă date publicității.

Dincolo de rigorile care îi vor afecta pe cei 116 mercenari reținuți 
la Shingugu, urmează să fie adoptată o poziție de principiu față de 
organizarea și folosirea bandelor de mercenari, mergind la cererea 
ca statele de unde provin să suporte daunele materiale ale acțiu
nii mercenarilor. Declarația făcută săptămîna aceasta de președin
tele congolez Mobutu în care cerea extrădarea mercenarilor lasă 
indoieli dacă rămășițele jalnice ale acestor bande vor primi bilete 
de avion spre limanurile vest-europene.

Alungarea mercenarilor din Congo și pripasul prelungit în la
gărul de la Shingugu marchează nu numai stigmatizarea mercena
rilor, dar și compromiterea folosirii lor în urma crasei ineficiențe 
de a înfrunta un adversar organizat. După eșecul din Congo, anga
jarea de mercenari apare evident nerentabilă. Și totuși o dată cu 
acest sfirșit de an nu dispar cu desăvirșire mercenarii : prezența 
„instructorilor" străini în rindurile regaliste în Yemen și în rîndu- 
rile secesioniștilor din Nigeria arată cît de greu intră instituția mer
cenarilor cu desăvirșire in istorie.

Z. FLOREA

Ziua

națională

a Sudanului
La fiecare început de 

an, poporul sudanez sărbă
torește aniversarea inde
pendenței țării sale. în 
urmă cu 12 ani, la 1 ianua
rie 1956, scuturînd jugul 
colonial de decenii, Suda
nul s-a proclamat republi
că independentă, pășind pe 
drumul înlăturării moște
nirii coloniale.

Situat în Africa răsări
teană, între Egipt, Marea 
Roșie, Etiopia, Kenia, U- 
ganda, Africa Centrală, 
Ciad și Libia, pe teritoriul 
vechii Nubii, Sudanul este, 
cu cei circa 2,5 milioane 
km! și 15 milioane de locui
tori ai săi, unul din cele 
mai mari state ale conti
nentului.

Deși în subsolul său ș» 
găsesc numeroase bogăț 
Sudanul era, la data obț 
nerii independenței, datori
tă îndelungatei dominații 
coloniale, o țară înapoiată 
din punct de vedere econo
mic, în care industria lip
sea aproape cu desăvirșire 
și al cărei venit național, 
provenea aproape exclusiv 
din agricultură și creșterea 
vitelor — aflate și ele în
tr-un stadiu rudimentar de 
dezvoltare. De aceea, lupta 
poporului sudanez "pentru 
eliberare națională și pro
gres, a cărei primă încunu
nare a fost proclamarea in
dependenței, nu a luat sfîr- 
șit. Poporul sudanez luptă 
pentru înlăturarea grelei 
moșteniri coloniale. Forțele 
progresiste sudaneze pri
vesc ca un obiectiv de cea 
mai mare importanță con
solidarea independenței na
ționale prin dezvoltarea e- 
conomiei țării.

Poporul român, care a 
salutat cu bucurie procla
marea independenței Su
danului și stabilirea rela
țiilor diplomatice romârjo- 
sudaneze încă din primul 
an de existență a Republi
cii Sudan, urează poporu
lui sudanez noi succese în 
lupta sa pentru întărirea 
independenței și progres.

SĂRBĂTOAREA CUBEI
Începutul noului an găsește Republica Cuba în haine de săr

bătoare. 1 ianuarie marchează o dată memorabilă în istoria poporu
lui cubanez: aniversarea răsturnării regimului dictatorial al lui 
Battista. Cu 9 ani în urmă (la 1 ianuarie 1959) după îndelungate 
și grele lupte, poporul Cubei și-a cucerit libertatea.

In anii care au urmat după victoria revoluției, poporul cuba
nez, sub conducerea Partidului Comunist, a muncit cu dîrzenie, 
obținînd succese în construcția socialismului.

Profunde transformări structurale s-au realizat în toate dome
niile vieții politice, economice, sociale. Reforma agrară, industria
lizarea țării, lupta pentru lichidarea analfabetismului, construcția 
de locuințe, școli și spitale au fost doar cîteva din măsurile a că
ror aplicare au determinat schimbări înnoitoare în viața Cubei și 
a poporului cubanez. Uneltirile imperialiste, care încercau să li
chideze cuceririle revoluționare ale Cubei, s-au lovit de hotărîrea 
fermă a poporului cubanez de a lupta pentru apărarea drepturilor 
dobîndite.

Poporul român privește cu simpatie eforturile poporului cu
banez îndreptate spre progres și bunăstare și se bucură din inimă 
de realizările Cubei socialiste.

Deși situate la mii de kilometri, între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba s-au statornicit și. se dezvoltă conti
nuu relații de colaborare rodnică. Aceste relații au la bază princi
piile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Recenta 
vizită a delegației guvernamentale economice române în Cuba a 
constituit un nou pas pentru dezvoltarea relațiilor frățești tomâno- 
cubaneze, pe tărîm politic, economic, tehnico-științific și cultural.

Cu prilejul sărbătorii Republicii Cuba, poporul și tineretul 
României transmit poporului și tinerei generații din Cuba un 
călduros salut și le urează noi realizări în lupta pentru înflorirea 
continuă a patriei lor.

Școala cubaneză
In cei nouă ani care au trecut 

de la victoria revoluției, poporul 
cuban a obținut importante suc
cese în toate domeniile de acti
vitate. Remarcabile sînt realiză
rile în domeniul culturii și învă- 
țămintului. Situația moștenită de 
la regimul dictatorului Battista 
era deosebit de grea. Ca în mai 
toate țările latino-americane, e- 
xista și în Cuba un procentaj ri
dicat de analfabeți — aproxima
tiv trei sferturi din populație. 
Sistemul de învățămînt reacțio
nar, bazat pe școlile particulare 
și clădit pe interesele și mijloa
cele celor avuți, închidea drumul 
instrucțiunii și culturii pentru co
piii din popor.

Lipsa de localuri de școli și 
de cadre didactice, deosebit dc 
acută în zona rurală, completa a- 
ceastă sumbră moștenire.
. Ca urmare, lupta pentru edi

ficarea noului stat a fost înso
țită do o vastă acțiune de cultu

ralizare a maselor și de democra
tizare a sistemului de învăță
mînt. încă din primii ani ai re
voluției a inceput lupta împotriva 
analfabetismului, Ia care a parti
cipat, în deplină adeziune, între
gul popor. Au fost create brigăzi 
și s-au editat manuale speciale 
pentru alfabetizare, cu rezultatul 
că la sfirșitul anului 1961 o masă 
de aproape 5 milioane de oameni 
fusese alfabetizată și că, excep- 
tînd un procent foarte redus de 
bătrini, bolnavi și nevorbitori ai 
limbii spaniole, analfabetismul 
fusese practic lichidat, Cuba de
venind prima țară latino-ameri- 
cană fără analfabeți.

Tot în 1961 a început națio
nalizarea școlilor particulare și 
s-a introdus învățămintul gene
ral gratuit. Pentru acoperirea ne
cesarului de spațiu școlar, 'pala
tele aristocraților fugiți, de teama 
revoluției și o parte din cazăr
mile militare au fost transforma-

Studenți de la facultatea de arte plastice cu șevaletul pe stră
zile Havanei.

te în școli. Concomitent, au fost 
construite noi localuri de școli 
însumind numai în anii 1959— 
1961, 11 000 de săli de clasă.

In anii următori a fost pus pe 
baze noi și conținutul sistemului 
de invățămînt. S-a introdus în
vățămintul politehnic, au fost 
create cursuri de cultură genera
lă pentru muncitorii din între
prinderi, fără scoaterea din pro
ducție, s-a instituit rețeaua învă- 
țămintului preșcolar și un sistem 
de învățămint deschis tuturor 
copiilor din popor, cu trei trepte: 
cursul elementar primar („băși
că") cu o durată de 4 ani, cursul 
elementar secundar („segunda 
basica") cu o durată de 3 ani, și 
cursul preuniversitar, cu o durată 
de 3 ani. De asemenea, pentru 
acoperirea necesarului de cadre 
calificate au fost înființate școli

tehnice și un sistem original de 
pregătire uniformă a cadrelor di
dactice, înlocuind sistemul vechi, 
reacționar, care prevedea pentru 
învățătorii „de țară" un nivel 
mai slab de pregătire decît pen
tru cei „de oraș".

Succesele invățămintului din 
Cuba, la nouă ani de la victoria 
revoluției, sînt ilustrate și de fap
tul că în prezent, din totalul de 
7 milioane de locuitori ai țării, 
2 milioane, adică aproape 30 la 
sută, sînt cuprinși în diferite for
me de învățămînt (față de numai 
85 000 în anul 1958) și că prin 
grija statului pentru tineret, pînă 
în 1975 urmează a se construi 
numai în mediul rural școli și 
instituții preșcolare pentru un 
milion de copii.
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