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1. Desalinizarea ieftină a apei de mare.
2. Controlul simplu, eficace și puțin costi

sitor al fertilității solului.
3. Noi materiale sintetice pentru construc

țiile ușoare.
4. Mașini electronice automate pentru tra

duceri.
5. Noi transplantări de organe.
6. Previziuni meteorologice certe.
7. Stocarea centrală a informațiilor
8. Simplificarea teoriilor asupra particule

lor.
9. Organe artificiale din material plastic
10. Folosirea de substanțe chimice capabile 

să schimbe caracteristicile personalității.
11. Tehnica „laserelor*' aplicată la razele 

X și gama.
12. Energie termonucleară controlată.
13. Reconstituirea în eprubetă a unor for

me primitive de viață

I minieră a fundului ocea-

controlului meteorologic

producției economice a

14. Exploatarea 
nelor.

15. Posibilitatea 
regional.

16. Posibilitatea
proteinelor sintetice.

17. Creșterea (de 10 ori) a cazurilor de boli 
psihice — vindecabile prin terapeutică fizică 
sau chimică.

18. Imunizarea biochimică generală împo
triva bolilor provocate de virusuri.

19. Posibilitatea de a acționa asupra gene
lor în vederea controlului unor deficiențe e- 
reditare.

20. 20 la sută din hrana lumii va proveni 
din exploatarea florei și faunei oceanice.

21. Biochimia stimulează creșterea unor 
membre și organe noi.

22. Posibilitatea folosirii substanțelor chi-

mice în vederea creșterii gradului de inteli
gență.

23. Interacțiunea electromagnetică directă 
între calculatorul electronic și creier.

24. Controlul chimic asupra îmbătrînirii 
va prelungi viața cu 50 de ani.

25. Comunicarea cu ființe extraterestre.
26. Creșterea unor animale inteligente ca

pabile să îndeplinească sarcini inferioare.
27. Sinteza de noi clemente.

28. Controlul gravitației prin modificarea 
cîmpului gravitațional.

29. Învățămîntiprin înregistrarea automată 
a informațiilor pe creier.

30. Comă de lungă durată permițind o for
mă de călătorie în timp.

31. Folosirea telepatiei în comunicații.
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„De sub vălul de uit 
din ăst haos blasfei 

Naște-o nație cu viață, > 
și aceeași;

A vechimii, a puterii, nt 
Juna Românii

Versurile acestea sînt ros 
de personajul Cirlova, fig 
centrală din piesa union: 
„Viitorul României", scrisă 
actorul patriot Mihai Pasc 
în 1859, personaj introdus si 
bolic în piesă, întrucît Cîrl< 
era unul dintre primii p< 
români care cîntaseră viito 
de glorie al neamului și 
țării.

De la scenete și dialog 
mai timide, în care idealul 
unire între românii din toi 
provinciile era abia prefigur 
pînă la scrieri de atitudine i 
exprimată, surprinzătoare 
neori prin îndrăzneala me 
jului lor unionist, literati, 
dramatică din deceniul 185C 
1860 numără pișe ca „Cin, 
cinei" de V. Alecsandri, „Pac; 
și Tindală", de același aut, 
„Trîmbița Unirii" de C.D. Ai 
cescu, „O noapte pe ruine 
Tîrgoviștei" de P. Grădiște 
nu, „Cornetul sau astronom 
voiajor" de Iorgu Caragiai 
„Biciuirea cornetului" de Co 
tache Caragiale, a căror v. 
loare constă în faptul că ag 
tau în epocă ideea de unita 
națională, de la înălțimea 
prestanța tribunei pe care 
reprezenta scena teatrului.

în dialogul politic „Păci 
lă și Tindală", Alecsand 
stigmatiza partida retre 
gradă, conservatorismul . 
îngust, rigid, poziția ant 
unionistă a unei părți di

(Continuare în pag. a 11-a)
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Traian Herseni

Artistul poporului

GRIGORE VASILIU-BIRLIC

Colegii mei la lucru.,.

MORALITATEA
INTERVIURI - întrebă
rilor puse de cititorii 
noștri răspund, in con
tinuare, personalități ale 
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Am arătat, împreună cu 
Mihai Ralea, în cartea noas
tră Sociologia succesului 
(București, Editura Științifi
că, 1962), că în limba noastră 
cuvîntul succes are trei în
țelesuri corelate dar relativ 
independente : cel de reușită. 
de rezultat favorabil al unei 
acțiuni; cel de izbîndă, de 
victorie față de un adversar 
(într-o competiție, concurs, 
dispută, rivalitate etc.) ; cel 
de recunoaștere publică a 
unui merit (real sau imagi
nar), deci de recompensă.

In cazul special al reușitei 
în viață, despre care aș dori 
să fac aici cîteva considera
ții etice, succesul are de obi
cei toate cele trei semnifica
ții arătate, pentru că orice 
om avansat își desfășoară 
viata ca pe o acțiune, urmă
rind în cadrul ei anumite 
scopuri de afirmare sau rea
lizare. fiecare ajunge, mai 
curînd sau mai tîrziu, în com
petiție cu alte persoane care 
tind spre aceleași scopuri, 
și toți primesc în urma acti
vității, după cum sînt luate 
în seamă și apreciate, dife
rite recompense, o recunoaș
tere publică a meritelor sau 
a ceea ce* se consideră ca 
fiind merite. Deci, e nece
sar să analizăm lucrurile în 
perspectiva complexității 
reale.

Ultimele generații ale 
toriei universale asistă la 
nomenul impresionant 
„desacralizării" universului, 
a ..demitologizăril" sau „des- 
divinizării" lumii • și vieții, 
inclusiv a sufletului, ceea ce 
înseamnă o mare eliberare 
de semnificații magico-reli- 
gioase, metafizice, intrate în 
conflict cu rezultatele știin
ței. Procesul continuă și se 
extinde treptat pretutindeni. 
Ceea ce afirmăm cu privi
re Ia destin se leagă de acest

(Continuare In pag. a V.-a)
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marea Intre zăpezi 
foto-reportaj in care fiorul 
nostalgic pentru zilele de 
vară va fi compensat cu... 
eterna frumusefe a mării

SUMAR
CĂLCIIUL LUI 
ACHILE. Patru 
umoriști serioși vă 
invită să meditați
asupra unor pro

bleme... grave
(pag. a 6-a)

„STUDENT - CLU
BUL" văzut, după 
prima sa seară, 
de scriitori, re
porteri și foto- re

porteri 
(pag. a 7-a)

GENERAȚIE NELINIȘTITĂ"

O secțiune î-n viața studerr

ților de pe meridianele oc

(pag. a 4-a) cidentului (pag. a 8-a)
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Narcis, fiul regelui Cephius și al nimfei Siriope. Narcis era un 
tînăr frumos care, deși iubit de multe fete tinere și de nimfe, 
disprețuia dragostea. Drept pedeapsă Nemesis l-a făcut să se uite 
o dată într-o fîntînă și văzîndu-și chipul în apă, să se îndrăgos
tească de propria-i înfățișare. Cucerit de imaginea tinărului fru
mos pe care-1 vedea, dar pe care nu-1 putea ajunge, Narcis s-a 
stins în cele din urmă de durere. Pe locul unde a murit neferi
citul tînăr a răsărit o floare — narcisa.

cum — cel puțin cronologic 
— Narcis ar putea fi consi
derat patronul egoiștilor de 
ieri și de azi. Amatorii de 
melodrame au substanțializat 
tragedia anticului efeb în 
imaginea unei delicate și plă
cut mirositoare flori. Este e-

atîtea ipostaze, din multe al
tele, în care se manifestă e- 
goismul.

LUPUL CU GLAS DE 
CAPRA

Vă. amintiți capra cu trei

EGOIȘTII
Dincolo de tragedia tînă- 

rului frumos, antichitatea ne 
transmite prima imagine a 

■ egoistului: omul incapabil de 
dragoste față de semenii săi, 

| îndrăgostit numai de propria

sa persoană. Fabulația antică 
ne transmite, totodată, și 
compasiunea pentru destinul 
nefast al omului îndrăgostit 
de imaginea sa răsfrîntă în- 
tr-un ochi de apă. Dar ori-

goismul tot atît de inofensiv 
și omenesc atribut care poa
te înfrumuseța propria noa
stră existență ? Vă ofer aici 
trei cazuri care semnifică, 
mai mult sau mai puțin, tot

iezi ? Povestea este simplă ca 
și morala ei. Lupul cu poftă 
de prospătură pîndește ple
carea caprei de-acasă și, as- 
cuțindu-și vocea răgușită, in-

tră în casa cu trei iezi devo- 
rindu-i. Există o variantă mo
dernă a străvechii povești a 
cărui deznodămînt l-a semnat 
nu prea de mult un complet 
de judecată al Tribunalului 
raional Nicolae Bălcescu. 
Lupul, Zeleniuc Vasile, de 
profesie operator chimist, din 
cartierul Berceni, era în bune 
relații cu locatarii unui apar
tament din același bloc cu el, 
cu al cărui chiriaș era coleg 
de serviciu. Intr-o noapte, ve
nind din tură și știind că în 
apartamentul al cărui prag îl 
trecea deseori a rămas doar 
M. P.; și-a dres glasul 
într-unul de tenor, liric și 
și-a încercat șansele. Pretex
tul mai banal chiar și decît

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare tn pag. a Vl-a)
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boierime. Ridicolilor opozanți, 
reprezentați în piesă prin 
Tîndală, care nu înțelegeau ni
mic din evenimentele istorice 
de la Jumătatea secolului tre
cut și vedeau în Unire primej
duirea meschinelor lor inte
rese, Alecsandri le adresa cu 
vehemență această diatribă, 
din care reproduceam un frag
ment i

ca supus orbirii unui 
mlrșav interes, 

vrei a înțelege lucru 
lesne de-nțeles : 

Că-n Unire stă puterea! Că 
la oricare nevoi 

De cit a fi unul singur, e mai 
bine de-a fi doi!“

«Și de

Să nu

Majoritatea textelor aminti
te «înt prezentate publicului 
din București, dar agitația u- 
nionistă prin mijlocirea tea
trului nu se mărginește numai 
la perimetrul Capitalei, ci tre
ce și dincolo, ecourile ei ajun- 
gînd în orașe și tîrguri ca Ga
lați, Pitești, Cîmpulungul Mus
celului. Trupe profesioniste, 
cum erau cele ale lui Matei

Millo, Mihai Pascaly, Iorgu și 
Costache Caragiale, sau în
jghebări ocazionale de ama
tori, ca cele conduse de C.D. 
Arieescu și N. Rucăreanu con
tribuie la formarea unei opinii 
favorabile Unirii, la cristali
zarea unei atitudini de protest 
față de abuzurile cîrmuirii.

Versurile înflăcărate, piesele 
patriotice ori scenetele satirice 
scrise în această perioadă 
poartă de la inima autorului 
și actorului la inima spectato
rului din sală, la inima mulți
mii, chemarea istoriei, a celor 
mai luminate spirite pentru 
înfăptuirea Unirii prin voința 
și lupta tuturor.

Știrea alegerii lui Alexandru 
loan Cuza ca domn al Mol
dovei și Munteniei și a consti
tuirii unui guvern național, 
„de la care toți așteaptă cu în
credere legalitatea și progre
sul", este salutată cu entu
ziasm de actorii bucureșteni. 
In cadrul unei seri teatrale 
festive, în care se joacă „Ghici 
ghicitoarea mea" și „Corbul 
român" de V. Alecsandri, spec
tatorii au prilejul să asculte 
și un imn închinat lui Cuza, 
versurile fiind scrise de Matei

Millo, iar muzica de I. Wach- 
mann ; reprezentația se în
cheie cu „Hora Unirii". Ziarul 
„Dîmbovița" descrie astfel fi
nalul cald, sărbătoresc, apo
teotic al spectacolului : „Artiș
tii jucau hora strigînd Urrra ! 
Trăiască Unirea ! Trăiască 
Prințul Cuza ! Publicul raș

țăranul deputat Mirea Mălăe- 
ru. In drum spre București are 
loc un incident între țăranii 
conduși de Mălăeru și subpre
fectul de Mostiștea, incident 
soldat cu arestarea a numeroși 
săteni și întemnițarea lor la 
Plumbuita și în alte închisori

I

Un nume nou

Cenaclul tinerilor 

artiști plastici
Pe firmamentul 

noutăților a apărut 
joi seara un nume 
nou : Cenaclul tineri
lor artiști plastici, 
care și-a ținut prima 
ședință de lucru — 
festivă — la sediul 
Uniunii Artiștilor 
Plastici. Cei cîțiva 
zeci de tineri plasti- 
cieni s-au bucurat de 
prezența în mijlocul 
lor a criticilor de ar
tă N. Arginteseu-Am- 
za și Adrian Petrin- 
genaru.

-* Dorim — spune 
pictorul I. Sălișteanu 
ca cenaclul să devină 
o rodnică confruntare 
de puncte de vedere 
ale plasticienilor ti
neri și eventual și un 
mijloc de punere în

circullație a unor ta
lente deosebite. Do
rim să purtăna dis
cuțiile nu întrAin ca
dru rigid de ,ședință 
ci într-o atmosferă 
caldă și deconectantă, 
singura prielnică 
creării unui climat 
artistic creator.

— Dorim — adau
gă Adrian Petringe- 
naru — ca prin ex
pozițiile prilejuite de 
cenaclu — numeroase 
lucrări ale tinerilor 
să treacă în cfirapul 
vizual, în vederea 
unei eventuale ieșiri 
din anonimat.
Pereții sălii — tapisați 
cu lucrări semnifica
tive din creația a 13 
plasticieni ; Dan Du
mitrescu, Gheorghe

Filipescu, Romeliu 
Copilaș. Nieolae Sava, 
Alexandru Patrichi, 
Albani Constantin, 
Gh. Pătrașcu, Filaret 
Oloier, Ghiță-Oloier 
Mariana, Rodica 
Gheorghiu, Constantin 
Maia, Nieolae Gro
za, Lucia Grigore 
Costea.

Lucrări, unele foar
te interesante. Și care 
trebuiau să suscite vii 
discuții și încrucișări 
de spade. Dialogul 
plasticieni-plasticieni, 
critici de artă-plasti- 
cieni s-a pornit apoi 
să analizeze cu vervă 
și competență lucră
rile expuse.

Seara a fost fericit 
punctată de un mo
ment poetic. Poetul

Vintilă Ivănceanu a 
citit din volumul său 
recent apărut cîteva 
poezii de o forță și o 
vibrație cu totul deo
sebite.

— în ședințele ce
naclului — ne-a spus 
Radu Var ia, unul din
tre organizatorii lui 
,— nu ne vom rezu
ma la discuțiile de 
specialitate. Cenaclul 
are un scop mult mai 
larg — consolidarea 
culturii estetice a 
plasticienilor tineri. 
De aceea, în viitoa
rele ședințe ale cena
clului vor ține confe
rințe esteticieni, re
gizori, scenografi, 
scriitori etc.

M B.

prin aplaudări, acla- 
strigăte de entuziasm, 
în acea seară repre-

pundea 
mări și 
Teatrul 
zenta sensațiunea țării".

In 1862, împlinindu-se trei 
ani de la Unire, se organizează 
în București o manifestație de 
simpatie pentru Cuza și pen
tru cauza Unirii, la care este 
atrasă și țărănimea. Cel care 
răscolește comunele să-i aducă 
pe săteni spre Capitală este

unde sint supuși la tratamente 
inumane. Se inițiază o campa
nie de ajutorare a celor în
chiși și a familiilor lor. Prin
tre cei care dăruiesc bani sau 
obiecte se află Elena Cuza, 
Ana Ipătescu, M. Kogălnicea- 
nu. Cezar Bolliae, Nieolae Fi- 
limon.

Actorii susțin și ei această 
subscripție patriotică. Th. 
Theodorini, directorul Teatfu-

lui Național din Craiova, or
ganizează o seară teatrală al 
cărei venit de 12 napoleoni îl 
trimite la București. Trupa ro
mână la Iași, condusă de ac
torul C. Bălănescu și bucu- 
rîndu-se de concursul lui M. 
Pascaly, dă un spectacol „în 
beneficiul acelorași săteni". 
Puternice sentimente de soli
daritate pentru cauza unității 
naționale leagă pături din ce 
în ce mai largi ale populației, 
înfrățind laolaltă tîrgoveți, ță
rani, meseriași, actori din toa
te provinciile românești.

în propagarea idealului de 
Unire în perioada premergă
toare ei, sau în lupta pentru 
consolidarea actului istoric o- 
dată împlinit, un rol important 
i-a revenit teatrului. Merite 
patriotice în această epocă de 
mari frămîntări ți de amplu 
răsunet istoric se cuvine a fi 
recunoscute nu numai autori
lor de texte dramatice dar și 
actorilor care le-au rostit cu 
patos la lumina lămpilor de 
scenă. Poate nu vor fi nicioda

tă cunoscuți cei care și-au dă
ruit energia și talentul, în 
templul Thaliei, pentru cînta- 
rea Unirii țărilor române. VcA 
rămîne în veci neștiuți cei 
care ridicau și coborau corti
na, cei care aprindeau și stin
geau luminările sau lămpile 
de la rampă, cei care ajsăreau 
în „țărani, țărănci, oșteni, po
por" și atîția alții. Au ajung 
pînă la noi, alături de numele 
profesioniștilor fruntași citați 
mai sus, si numele unor dile- 
tanți ca Ovid Rudeanu, G Slă- 
niceanu. Elena Albescu, C. Me- 
culeseu, Fotiniță Stoenescu etc.

Și unii și alții au meritul 
de a fi înțeles un mare adevăr, 
acela că actorul nu este uji 
„saltimbanc", o „paiață", ci un 
om, un dascăl, un cetățean La 
postul lor, și fiecare după pri
ceperea și taiențui său, autorii 
și actorii Unirii au militat cu 
ardoare, alături de celelalte 
pături ale populației, pentru o 
cauză care era a poporului în
treg : crearea statului național 
unitar și așezarea lui pe baze 
trainice de prosperitate și pro
gres.• ••••••• ••

Ilustrațiile pe care Ie reproducem în acest număr au fost se
lecționate dintr-un volum de „GHICITORI" pe care Editura Ti
neretului îl va oferi celor mai mici cititori ai săi în realizarea 
grafică a lui V. MĂRGINEANU și T. BOGOI. Imaginile care 
vădesc fantezie și gust pentru metafora de subtilă și delicată 
poezie și o cromatică imposibil de transcris (din păcate) în alb- 
negru au fost create pentru următoarele texte-ghicitori, după 
cum urmează î 1. „Vin oile / De la munte / Cu steluțele / în 
frunte" (Zăpada), 2. „Cîmpul alb / Oile negre / Cin’le vede / Nu 
le crede / Cin’le paște / Le cunoaște" (Scrierea), 3. „Nici afară / 
Nici în casă / Nici în cer / Nici pe pămînt" (Fereastra).

Surp

e d i t o

„GRAIUL FORME
LOR OMENEȘTI"

Activitatea maestrei de balet Floria Capsali a deschis cu 
ani în urmă, primul drum al baletului românesc, pentru a-1 
încununa astăzi, după o prodigioasă carieră artistică.

I-am adresat, pentru cititorii ziarului, cîteva întrebări.

— Cunoscută fiind tuturor 
înclinația dumneavoastră spre 
transpunerea scenică a dan
sului popular, ce ne puteți 
spune despre folclorul nostru 
coregrafic și despre condiții
le obligatorii cerute celor ce-1 
abordează ?

— Spre deosebire de fol
clorul multor țări care se a- 
nemiază, la noi acest tezaur, 
ai cărui fericiți posesori «in
tern, își păstrează toată pros
pețimea. La fel de inspirat 
ca toate producțiile poetice, 
el reproduce în desenul său 
armonia lentă sau agilitatea 
dezlănțuită a naturii. El tre
buie să rămină sîmburele in
spirației noastre, al creatori
lor, care trebuie să cunoască 
obligatoriu și știința coregra
fică cu regulile sale, determi
nate internațional, și să a-

riale

vem reale, profunde cunoș
tințe asupra dansului folclo
ric, asupra tuturor creațiilor 
populare cu poetica lor.

— Trebuie sau nu prelu
crat folclorul coregrafic ?

— Folclorul trebuie inter
pretat, conceput și reconceput,

Interviu cu
FLORIA CAPSALI

ESEIUIOU ÎN TUI 

de NEAGU RÂDULESCU 

O carte nouă
„FRIG" de D. Țepeneag

înzestrat cu o mare putere de 
exprimare, păstrind un stil 
propriii. Atît în formă cit și 
în fond el trebuie înălțat pe 
treptele prelucrării pînă la 
gradul de sinteză. Legat de 
muzică prin cele mai subtile 
fibre, dansul conceput de 
creator trebuie să răspundă 
cu obligativitate la gradul de 
prelucrare al muzicii, iegînd 
organic pașii și formațiile de 
ritmul și melosul popular.

— Ce reprezintă coregrafia 
în sine ?

— Coregrafia e o parte din 
totul culturii noastre. Ea dă 
măsura concepțiilor de viață 
spirituală, dezvăluind sinteza 
poetică a poporului nostru și 
gradul de cultură la care a

ajuns. în ce privește defini
ția dansului, cred că cea mai 
frumoasă a dat-o Arghezi : 
„Poate fi ceva mai frumos ca 
graiul formelor omenești ridi
cate ca un talaz de sine stă
tător și călătorind pe lumina 
undelor, încovoiat, grațios, 
pitit, răsculat, oblic, tangent, 
spiritual cu toate aceste miș
cări și cu altele indefinite, 
împreunate și laolaltă".

— în încheiere, ce măsuri 
credeți că ar fi salutare pen
tru dezvoltarea rapidă a co
regrafiei românești ?

— Este nevoie de o îndru
mare morală, spirituală și 
practică, de un local unde un 
cerc al adepților acestei arte 
alături de profesioniști să-și 
poată schimba ideile, invitînd 
poeți, muzicanți, actori, oa
meni ce slujesc arta pc toată 
întinderea ei. Astfel cresc 
ideile novatoare sau se opu
ne rezistență r~isei valori. 
Presa ar trebui su susțină a- 
ceastă mișcare, să susțină tra
ducerea de materiale istorice, 
tehnice, estetice și biografice 
ale marilor figuri din trecut 
și prezent ale dansului. Cei 
ce se dedică acestei arie nu 
trebuie să se preocupe r amai 
de întreținerea condiției lor 
fizice. Coregrafiei îi trebuie 
această ambianță organizată 
a trăirii superioare, ca arta 
cea mai umană, ce prezintă 
unite spiritul ți trupul în ser
viciul frumosului.

IOANA-MIORIȚA VUȘDEA
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O viitoare premieră teatrală
IONA de Marin Sorescu
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Vom expune săptămînal Ia 
această rubrică ceea ce ni s-a 
părut fapt cultural întristător 
în săptămîna cultural-artisti- 
că precedentă.

începem cu ;
O OPINIE IRITATA...

„Ne supără trivialitatea 
celor ce ne înconjoară cu 
atenția lor... Redactorul șef 
al „Luceafărului" e făcut 
praf (sublinierea noastră) 
de „Scînteia tineretului", de 
către prietenii autorului ce
lei mai scurte capodopere 
din luate : Mă, ce !“.

(„L“ — probabil inițiala

revistei al cărei redactor- 
șef este Eugen Barbu — în 
„Luceafărul" nr. 2 din 13 
ianuarie 1068).

...ȘI ORIGINILE EI:

„Eugen Barbu, atît de is
cusit în mediile convenabi
le, face eroarea de a crede 
că poate scrie despre ori
ce. Cîteva romane par stră
ine de spiritul autorului 
lor, iar alte două cărți 
(Jurnal și Măștile...) repre
zintă o siluire a acestui spi
rit constrîns a se apropia 
de ceea ce nu-i priește".

(C. Stănescu — Croni&a

la „Măștile lui Goethe" de 
Eugen Barbu, în „Scînteia 
tineretului" nr. 5746 din 
11 noiembrie 1967).

„Nimic nu sugerează în 
această piesă pasiunea, 
consumul, vreo sacră furie 
sau vreo afecțiune, sau mă
car — redueîndu-ne aștep
tările la nivelul farsei — o 
nevoie și o plăcere a rîsu- 
lui... E cert că genul de im
postură pe care și l-a ales 
pentru a-1 satiriza Eugen 
Barbu e de prea multă vre 
ine clasat etic și epuizat 
umoristic".

(Ilina Grigorovici — Cio- 
nica la „Sfîntul" de Eugen 
Barbu, în „Scînteia tinere
tului" nr. 5798 din 12 ia
nuarie 1968).

P. S. Citat din aceleași o- 
pinii semnate „L“ :

„Am putea să amintim că 
orientarea deschisă a re 
vistei noastre a permis să 
se afirme multora chiar în 
condițiile cele mai grele

într-o selecție duminicală

VĂ RECOMANDĂM ACESTE FILME
CEI ȘAPTE SAMURAI 

— rulează la Central (bd. 
Gh. Gheorghiu-DeJ nr. 2) 
(în programul viitor).

CAPCANA — rulează la 
Patria — b-dul Magheru 
nr. 12—14 (în programul 
viitor) Festival (b-dul Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 14) orele 
8,45 ; 11.15 ; 13.30; 16;
18,30 ; 21 (în programul vi
itor).

RĂZBOI ȘI PACE. Seri
ile I și TI — rulează la 
Miorița (cal. Moșilor nr. 127) 
orele 9,30, 18,30 în conti

nuare. Seria II — rulează 
la. Capitol (bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 16) orele
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45. Seriile III și IV — 
rulează la Patria (b-dul 
Magheru nr. 12—14) orele
10 ; 16,15 ; 20.

DRAGOSTEA UNEI 
BLONDE — rulează la 
Crîngași (șos. Crîngași nr. 42, 
orele 15,45 ; 18 ; 20) (pî- 
nă la 24 ian.). Viitorul 
(str. M. Eminescu nr. 127) 
orele 15.30; 18; 20,30 ;
de la 25 ian.).

Marin Sorescu încercînd marea dramaturgiei 
cu undița

Un nou film romanesc

DE TREI ORI BUCUREȘTI (autori Mihai lacob. 
Horea Popescu, și Ion Popescu-Gopo)

Televiziune
9,10 Teatru pentru copii și 

tineretul școlar. „Luceafărul din
spre ziuă" de Rodica Nicolescu ; 
10,45 Emisiune pentru sate; 
12,30 Concert simfonic ; 16,15 
Caleidoscop sportiv în imagini ; 
17,15 Muzică populară româ
nească. Orchestra condusă de 
Ionel Budișteanu; 18,00 Curie

rul artelor — emisiune de actua
litate teatrală, muzicală și plasti
că ; 18,30 Magazin 111 ; 19,30 
Telejurnalul de seară ; 19,50 De
sene animate ; 20,00 Documen
tar : Mihail Kogălniceanu ; 20,10 
De toate, pentru toți... meloma
nii 1 ; 20,45 Din arenele corridei; 
21,15 Film artistic : „Tinerii" cu 
Cliff Richard ; 22,55 Telejurnalul 
de noapte.

BUCUREȘTI

BUCUREȘTI

Unde-s trei puterea crește
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Mult mai avantajos în privința ran
damentului energetic apare însă reac
ția de fuziune a nucleelor ușoare ea»* 
se găsesc în natură așa încît după pă
rerea mea problema producerii pe scară 
mare a elementelor transuraniene nu 
se va pune în viitorul apropiat

Conf. dr. ing.
FLORIN ZĂGĂNESCU

Forțele gravitaționale abia sesizabile la 
scara submicroscopică fiind de 10 la pu
terea 40, ori mai slabe decît forțele me- 
ionice nu au permis fizicienilor încă pă
trunderea în intimitatea lor. S-a stabilit, 
printre altele, că în fenomenele submicro- 
seopice apare clar, participarea forței gra
vitaționale, particulele cu masă de repaus 
oricît de ușoare ar fi sint accelerate sau 
frînate în cîmpurile gravitaționale. Au a- 
parut ipoteze asupra naturii ondulatorii a 
forțelor gravitaționale (Ivanenko etc.) sau 
chiar strict corpusculare. Au fost făcute și 
încercări de demonstrare a existenței sau 
variabilității presupuselor unde gravitațio
nale (Alain, Braghinschi, Weber). Posibi
litatea acționării în viitor asupra cîmpu- 
lui gravitațional implică cunoașterea natu
rii gravitației. Se presupune că pînă la 
sfîrșitul acestui secol vor fi cunoscute a- 
cele particularități încă nedescoperite ale 
substanței care determină forțele gravita
ționale. O ipoteză : antisubstanța ar pu
tea avea alte proprietăți față de cîmpu
rile de atracție, ar putea „levita" expli
carea antigravității — care probabil va fi 
găsită în procese încă necunoscute — și 
folosirea acesteia pentru zboruri interga- 
lactice, ar putea constitui o activitate a 
anilor 2050—2100.

Dr. ing. MARIANA BELIȘ 
■șef de lucrări la 

Institutul politehnic

O primă etapă de automatizare a învă- 
țămîntului — și ca urmare un progres 
față de etapa actuală — este aceea a 
învățămintuiui programat, el constînd in 
interacțiunea intre omul care învață și 
mașina care-1 ajută să învețe, aceasta din 
urmă fiind un calculator programat cu o 
serie de reguli necesare „învățării

Etapa următoare în care se vor putea 
înregistra direct informațiile în creierul 
omenesc este, după părerea mea, o etapă 
destul de îndepărtată, avînd în vedere 
stadiul actual al cercetărilor în acest do
meniu.

Invățămîntul prin înregistrarea auto
mată a informațiilor pe creier ar însemna 
transmiterea directă de la sistemul „profe
sor" (automat tehnic) la sistem receptor 
(creier omenesc) a informațiilor într-un 
anumit domeniu.

O primă etapă ar fi acumularea unei 
cantități de informații pe care omul ar 
urma apoi s-o sintetizeze. O etapă și mai 
avansată ar consta în transmiterea și în
registrarea directă a informațiilor puse 
direct sub forma inductiv generalizată.

Oricît de utopic ar părea în prezent 
■cest obiectiv am certitudinea că putem 
spera că în primele decenii ale veacului 
21 ele pot deveni realitate, trimițînd la 
muzeul istoriei sistemele actuale de în- 
vățămint.

De ce s-o fi înfrățit marea 
cu viatul ? Poate pentru că 
vîntul se naște din mare, sau 
poate pentru că moare în 
mare. Cînd eram copil și 
înălțăm smee de fiecare dată 
mi se rupea sfoara și pier
deam smeul. Cînd am cres
cut și vorbeam cu o fată, 
la un moment dat baticul fe
tii a început să zboare și 
pentru că ziua era limpede și 
ne aflam pe malul mării, la 
A gigea, am văzut cum a fost 
înghițit de valuri și am înțe
les că în mare trebuie să-mi 
caut smeele. Acum, în ianua
rie, am găsit-o liniștită, cu o- 
chii pe mal, se juca molcom 
cu fiii și fiicele ei, viaturile, 
valurile, țeseau dantelă pe ur
zeala nisipului.

Cu răbdare și ingeniozitate 
încrustează în gheață platoșe 
și sulițe. Pare că înarmează 
uscatul și se înțeapă, și se 
izbește de propriile ei platoșe 
fi sulițe și le exagerează, le 
retoarnă și apoi iar le încrus
tează și le dă forme definiti
ve. Se amuză și se odihnește 
marea. Valurile ei întîi și în 
larg ca linii subțiri de spume, 
se amplifică, se adună și 
prind putere și se izbește 
crunt de ascuțișurile tăiate de 
ea și se înfurie și le distruge. 
Și apoi iar de la capăt. Acum, 
în ianuarie, am găsit-o li
niștită, cu ochii pe mal. Pri
vea la unduirea trestiilor și 
macaralelor și nu se mira, 
rămînea liniștită. Privea prin

tre trestii statuile ridicate de 
mina omului și nu se mira.

Orele treceau și prins in 
fascinația mării rătăceam so
litar și încălzit, btibîiam la 
marginile înțelegerii, mînuiam 
cu teamă și precauție- apara
tul fotografic și nu reușeam 
să optez. Și nu era prea 
multă liniște, dinspre Manga
lia — Nord ajungea pînă la 
mine uruit de macarale și 
strigătele constructorilor. Pri
veam vilele yi hotelurile cu
noscute și mi se părea că asist 
la completarea unei danturi, 
unei splendide danturi marine. 
Auzeam zvon de glasuri dar, 
nu puteam scăpa fi nu mă pu
team smulge de sub presiunea 
dorinței de a-mi regăsi sme
ele copilăriei.

Foto reportaj 
ION CUCU

Deloc aspră, mîngîia cu 
fiecare val malurile. Deloc 
albastră și nici de smarald, și 
nici de topaz, lipită cu ori
zontul de buza cerului, semă
na cu o scoică cu carapacele 
deschise. Și pe o carapace 
pescărușii haotici țipau și pla
nau alandala. Și pe cealaltă 
carapace vapoarele din port 
și din așteptare aduceau cu 
niște lișițe negre și fixe. Fără 
maluri, adică cu maluri greu 
de delimitat, marea în pei
sajul iernii poate fi identi
ficată după cu totul alte de
talii decît cele ale verii, știu
te, simțite, dorite.

Dar să revin, e ianuarie 
și marea se curăță, nu țese 
numai dantele. Cu palme moi 
scoate la maluri scoici și mi
dii, alge și căișori de mare.

Prof. univ. dr. docent 
EMIL REPCIUC

Din statul major al armatei a 3-a sovietice care a participat la asaltul Berlinului făcea 
parte și Elena Rjevskaia în calitate de traducător militar. Ea a însoțit grupul care a avut sar
cina de a intra primul în bunkerul lui Hitler. Notele sale au o importanță deosebită pentru 
cunoașterea ultimelor zile ale regimului hitlerist.

Statul major al lui Hitler se afla într-un adăpost situat sub cancelaria Reichului. Adă
postul avea 50 de camere, majoritatea cămăruțe mici. Tot aici se afla și un centru de comu
nicații ramificat, rezerve de alimente, bucătăria. Adăpostul era legat de un garaj subteran. A 
ajunge în subteran era posibil numai dinspre curtea interioară a cancelariei Reichului și din 
vestibul, de unde ducea în jos o scară destul de largă. Coborînd pe scară, ajungeai de îndată 
într-un coridor lung, cu numeroase uși. Din grădina interioară se ajungea direct la „Fiihrer- 
bunker“, care avea două etaje și se afla la o adîncime mai mare decît adăpostul situat sub 
cancelaria Reichului, iar acoperișul din beton și fier era mult mai gros.

Oprirea pe loc a proceselor vitale 
pentru a le da posibilitatea ulterioară 
să fie reluate este o problemă care pen
tru animalele superior organizate, 
constituie încă o ecuație nedezlegată. 
Dificultatea constă în aceea că creierul 
animalelor și al omului are nevoi nu
triționale foarte ridicate, spre deosebire 
de bacterii sau de semințe de plante. 
Chiar in timpul hibernării aceste nevoi 
ale creierului trebuie satisfăcute, fapt 
care face ca celulele nervoase cel puțin 
să imbătrînească repede. încetinirea a- 
cestui proces, in special pentru celula 
nervoasă, este o problemă de viitor. 
Dezlegarea ei in timp este totuși posi
bilă avind in vedere că celulele nervoa
se ale embrionilor au nevoi nutrițio
nale mult mai mici.

Fără îndoială că mai există o alter
nativă de ordin tehnic, aceea de a spori 
foarte mult viteza navelor cosmice..

Conf. univ. dr.
P. POPESCU NEVEANU

Avem la ora aceasta certitudinea exis
tenței obiective a fenomenului telepatiei. 
Nu cunoaștem încă natura sa. Știm însă 
ce este un fenomen foarte selectiv în 
sensul că emisiunea și recepția se JFoduc 
numai în anumite momente și numai între 
anumite persoane.

Consider că avansul științific în dome
niul cercetării telepatiei depinde mai mult 
de fizică decit de psihofiziologie, iar va
loarea următoarelor descoperiri va fi mai 
degrabă de ordin teoretic decît practic. 
Pentru ca relația telepatică să fie utili
zată în mod curent ar fi necesare modali
tățile de amplificare a emisiunii și de 
recepție, deci utilaj tehnic.

Noi dispunem de mijloace de comunicare 
la nivel psihic și tehnic normal.

Nu cred deci că fenomenul telepatiei 
va fi trebuit să fie vreodată folositor co
municațiilor interumane din spațiul plane
tei noastre. In relații interplanetare pro
babil că-și va găsi un sens practic.

Anchetă realizată de: 
I. SAVA, P. JUNIE, 

I. VĂDUVĂ

Elena Rjevskaia notează în 
însemnările sale: „Mi-aduc 
aminte de ultimele momente. 
Schimb de focuri în vestibul, 
cu rămășițele pazei. Coborî- 
rea. Din coridoare, din că
măruțele subteranului au în
ceput să iasă militari și ci
vili cu mîinile ridicate în sus. 
In coridoare zăceau numeroși 
răniți. Pretutindeni auzeai ge
mete. Aci, în subteran, și la 
etajele cancelariei Reichului 
din nou a început un schimb 
de focuri. Trebuia să te o- 
rientezi imediat, să cauți toa
te ieșirile din adăpost, să le 
blochezi, să-ți dai seama de 
situația existentă și să cauți.

Apartamentele Iui Hitler e- 
rau pustii. Pe perete atîrna 
un portret al lui Frederick 
cel Mare, în dulap un trenci 
al Iui Hitler, pe spătarul 
scaunului o altă uniformă ce- 
nușiu-închisă".

GOEBBELS 
NOTEAZĂ...

Detașamentul sovietic a in
trat în posesia a numeroase 
documente aflate în bunker. 
Printre ele : rapoarte despre 
luptele de stradă, ordinele de 
zi ale naziștilor din care re
ieșea impasul total al Berli
nului, lipsa de muniții, des
compunerea în rîndul solda- 
ților, corespondența lui Bor
mann, hîrtiile personale ale Iui 
Hitler.

Toate hîrtiile găsite în do
sare erau bătute Ia mașină cu 
majuscule. Secretara Iui 
Hitler, Gertruda Junge, rebă- 
tea toate documentele desti
nate acestuia la o mașină spe
cială. Din considerente de 
prestigiu, Hitler nu dorea să 
poarte ochelari.

Una din descoperirile im-

A R H I V E 

SECRETE (II)

portante au fost jurnalele Iui 
Goebbels. Zece caiete groase, 
scrise cu litere drepte și apă
sate, care se încălecau și e- 
rau deseori neinteligibile. Pri
mele caiete ale jurnalului se 
refereau Ia perioada anului 
1932, înaintea venirii fasciști
lor Ia putere, ultimul se ter
mina la mijlocul anului 1941.

în acele zile de mai 1945, 
parcurgerea jurnalului nu a 
fost posibilă. De abia după 
20 de ani jurnalul lui Goeb
bels păstrat în arhiva sovieti
că a fost descifrat.

Iată ultimul caiet — mai, 
iunie, începutul lui iulie 1941. 
El reflectă faptele și atmosfe
ra pregătirii războiului.

Goebbels afirmă cu insis
tență : „Am ordonat**, „Am 
pus capăt", „Am intervenit e- 
nergic**, „Am relatat**, „Am 
prevăzut", „Protestez ener
gic". Cu un sentiment de 
mulțumire de sine el își elo
giază în jurnal articolele pe 
care le publica in presa na
zistă. „Ce bine a ieșit!“, 
„După stil va fi ușor de ghi
cit cine este autorul". Despre 
culegerea de articole și cu
vin țări militare el scrie : „Este 

I
o culegere bună și eficientă. 
Titlul probabil «între ziua de 
ieri și de miine». Ce muncă 
uriașă este cuprinsă în cartea 
asta ! în doi ani de zile scrii 
și vorbești multe", „Articolul 
meu despre Creta este stră
lucit".

Iar cînd una din emisiuni
le sale radiofonice eșuează, 
pietatea fiihrerului este sacri
ficată mîndriei lui Goebbels. 
El scrie: „Eu nevinovatul 
trebuie să fiu țapul ispăși
tor...".

Fostul șef al propagandei 
naziste nu emite judecăți des
pre viață, reflecții. Viața sa 
spirituală este primitivă, lip
sită de modulări și nuanțe. 
Triumf sau depresiune, bucu
rie sau apatie, lauda extraor
dinară sau o ură de moarte. 
„Stafia bolșevică va dispare 
în curind Urmează imediat 
un raționament ca de obicei 
categoric despre „aliații" ita
lieni. „Cred că italienii sînt 
în momentul de față poporul 
cel mai urît din întreaga Eu
ropă" (12 iunie).

După vizionarea unui film 
despre viața culturală a A- 
mericii el scrie : „Ce porcă

rie ! Asta nu’ este o țară, ci 
un pustiu al civilizației. De- 
altminteri, înalta noastră mi
siune culturală constă in a-i 
învinge pe americani" (27 
mai).

Goebbels este credincios 
suzeranului său, lui Hitler, 
face totul pentru a-i culege 
laudele și aprobarea. în ace
lași timp privește cu o gelo
zie plină de ură asupra fie
căruia care ar putea să se a

E
propie de stăpînul său, să-I 
supraliciteze. Din acest punct 
de vedere, cele zece caiete 
ale fostului șef al propagan
dei naziste sînt edificatoare 
pentru lupta intestină care s-a 
dus în vîrfurile regimului hi
tlerist. Pretutindeni, Ribben
trop, Ley, Hess, Bormann, toți 
sînt încondeiați.

Acestea nu reprezintă sim
ple documente personale. A- 
flăm amănunte pline de sem
nificație asupra felului în 
care era „prelucrată" opinia 
publică internă și externă in 
momentele în care războiul 
se apropia cu pași gigantici.

★
Goebbels se număra prin

tre puținii inițiați în legătură 
cu operația Barbarossa. „Ard 
de nerăbdare — scrie el la 5 
iunie. De abia aștept ziua în 
care se va dezlănțui furtuna. 
Operațiunea Barbarossa se 
dezvoltă. începem prima o- 
perațiune de învăluire. Este 
mobilizat întregul aparat de 
stat și militar. Adevărul îl cu
nosc doar cîțiva oameni. Iar 
întregul minister trebuie să-l 
orientez pe o cale falsă...".

Și astfel, la cîteva zile îna

intea atacării Uniuni! Sovie
tice, propaganda hitleristă 
Iasă să se întrevadă cît se 
poate de clar posibilitatea a- 
plicării „operațiunii Seelowe" 
— invadarea Angliei. „Tre
buie să dezvoltăm tema inva
ziei — notează Goebbels. Vor 
fi folosite în mod intens emi
siunile în engleză, detașa
mentele de propagandă sînt 
puse la punct. Totul pentru 
două săptămîni".

Acțiunile inițiate de Goeb
bels în această privință se în
scriu în obișnuitele metode 
ale propagandei hitlerisle. 
Goebbels se întâlnește, în pre
zența lui Hitler, cu membri 
ai O.K.W.-ului. Planul este 
următorul: El urmează să 
scrie un articol pentru „Vol- 
kischer Beobachter" intitulat 
„Insula Creta ca exemplu". 
Tema articolului — pregăti
rea invaziei împotriva An
gliei. Articolul urmează să fie 
tipărit, iar apoi ziarul confis
cat. „Londra — scrie Goeb
bels — va afla despre acest 
lucru după 24 de ore, prin 
intermediul ambasadei ame
ricane. Acesta este sensul ma
nevrei... Confiscarea va avea 
Ioc noaptea**.

La 13 iunie, articolul Iui 
Goebbels este tipărit în „Vol- 
kischer Beobachter". El „ac
ționează ca o bombă". Totul 
se desfășoară după planul 
pus la punct: în cursul nop
ții tirajul ziarului este con
fiscat, făcînd prin aceasta să 
se acorde o atenție și mai 
mare respectivului aivicol. 
„Posturile de radio engleze — 
scrie Goebbels — afirmă că 

de fapt ne pregătim să Inva
dăm Anglia...".

Goebbels recurge la o a 
doua manevră. în cursul u- 
nei emisiuni în limba engleză 
a postului de radio Berlin, 
crainicul se referă de aseme
nea la invazia în insulele bri
tanice. Brusc, emisiunea se 
întrerupe, la mijloc, ca și 
cînd ar fi intervenit cenzura 
în direct.

15 iunie. Duminică. Goeb
bels notează în jurnalul său : 
„După masă, fiihrerul mă 
convoacă la cancelaria Rei
chului. Trebuie să intru prin 
ușa din spate pentru a nu fi 
observat de nimeni. Wilhelm- 
strasse se află sub observația 
permanentă a ziariștilor și de 
aceea este necesară precau
ția. Articolul meu a dat fii
hrerului o mare satisfacție... 
Operația este pregătită cît se 
poate de bine. Un eșec este 
imposibil. Nu este vorba de 
o limitare la spațiul geogra
fic".

în apartamentul lui Goeb
bels, în afara celor zece ca
iete amintite, s-au mai găsit 
cîteva scenarii pe tema „vic
toriei hitlerismului". în plus, 
hîrtiile personale ale lui Mag
da Goebbels, constînd mai a- 
les din inventarierea bogății
lor jefuite din teritoriile o- 
cupate. Printre acestea, o notă 
despre un „proroc nazist" în
tărită cu ștampila partidului 
hitlerist adresată Magdei 
Goebbels. Cităm : „în aprilie 
1942, el prevestea o debar
care a aliaților pe litoralul 
francez și faptul că luptele 
vor fi încordate. La mijlocul 
lui iunie 1944, nemții vor fo
losi un nou mijloc aerian care 
va pricinui distrugeri îngrozi
toare, în special în Anglia. 
Faptul va duce la complicații 
politice interne în Anglia și 
va frîna invazia ulterioară a 
aliaților. Lupte înverșunate 
vor avea loc din august pînă 
în noiembrie 1944 și la în
ceputul lui noiembrie aliații 
vor suferi cea mai mare înfrîn- 
gere din tot războiul... în a- 
prilie 1945, Germania își va 
trimite toate forțele sale de 
asalt pe frontul răsăritean. In 
15 luni, Rusia va fi defini
tiv cucerită".

SERGIU VERONA
(Va urma)



1 Conf. univ. dr.
0. RADOVICI 

director adjunct al Centrului 
de chitnie-fizică al

Academiei

Știința contemporană a intrat în etapa 
rezolvării problemei desalinizării apei de 
mare. Se cunosc deja numeroase metode 
de desalinizare, urmînd ca viitorul să 
desemneze pe aceea care va prezenta 
maximum de eficacitate și de rentabili
tate.

După părerea mea, una dintre cele mai 
bune metode este electro-dializa, metodă 
folosită deja cu rezultate remarcabile in 
țările unde disponibilitățile de curent 
electric sînt mari. Cred că în deceniul 
1970—1980, datorită dezvoltării bazei elec- 
tro-energetice pe plan mondial, această 
metodă are mari șanse de răspîndire.

Dr. ing. V. CUCUTĂ 
de la catedra de pedologie 

a Institutului
Agronomic-București

Utilizarea sclului ca principal mijloc de 
producție în agricultură și controlul ferti
lității lui impun cercetătorilor inventarie
rea cantitativă a fondului funciar, caracte
rizarea solurilor, stabilirea —pe această ba
ză — a celor mai adecvate cul
turi agricole și a celor mai indicate me
tode și tehnici ameliorative agrotehnice și 
agrochimice specifice. După părerea mea 
această fază a fost deja începută. Direc- 
file de cercetare sînt cunoscute în prezent. 
Perspectivele care se deschid în urma re
zolvării acestor probleme sînt încă nebă
nuite. Intr-adevăr, în condițiile unei agri
culturi intensive, prin corelarea chimizării 
intense a procesului agricol cu reducerea 
numărului de operații agricole, prin apli
carea lor concomitentă, în condițiile posi
bilității combaterii efectului de secetă sau 
a excesului de umiditate, va fi posibilă în
registrarea unei creșteri încă Imprevizibil 
de mari a productivității solului și a pro
ducției agricole.
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lector univ. I. V. IONESCU
Facultatea de chimie-

București

în domeniul construcțiilor, s-au înregis
trat în ultimii ani progrese remarcabile, 
datorită — în bună măsură — pătrun
derii pe scară din ce în ce mai largă a 
materialelor polîmere sintetice. Au apărut 
o serie de polimeri noi, născuți din nece
sitatea de a pune la îndemîna omului ma
teriale în special cu deosebită stabilitate 
termică la temperaturi de 300—1 000 gra
de C și peste, care în același timp să aibă 
densitate mică, să aibă proprietăți elec
tro și fonoizolante, stabilitate dimen
sională și foarte bune rezistențe mecanice. 
Perspective largi, probabil nebănuite în 
prezent, deschid cercetările efectuate pe 
plan mondial în domeniul polimerilor e- 
lemento-organici, caracterizați printr-o 
deosebită stabilitate. Mari speranțe se pun, 
de asemenea, în polimerii anorganici.

Pentru Viitorii 10—15 ani, dat fiind că 
temperaturile înalte nu mai reprezintă o 
îngrădire în extinderea polimerilor sinte
tici, ne putem aștepta la cele mai senza
ționale aplicații, ale acestor produse.

4 Prof. univ. dr. S. MARCUS
Facultatea de matematică

București

Cercetările de traducere automată 
dintr-o limbă în alta au trecut printr-o 
perioadă de entuziasm juvenil între anii 
1956—1964,

Se credea atunci că doar cițiva ani ne 
despart de realizarea pe scară indus
trială a traducerilor cu mașina electro
nică de calcul. Se credea că traducerea 
automată este in primul rînd o proble
mă cu caracter practic. In ultimii ani 
insă, s-a constatat că baza teoretică a 
traducerii automate este încă insufici
entă. ,

Preocupările de traducere automată 
au acum un pronunțat caracter teoretic, 
ele impulsionează dezvoltarea seman
ticii logice și a semanticii lingvistice 
Probabil că peste cițiva ani experimen
tele de traducere automată se vor in
tensifica, dar este greu de prevăzut 
peste cit timp anume traducerea cu ma
șina ar fi suficient de ieftină și sufici
ent de bună pentru ca ea să poată fi 
practicată pe scară industrială.

Dr. DAN GAVRILIU

Transplantarea de organe a înregistrat 
tncă de pe acum numeroase succese : mă 
refer la numeroasele grefe de rinichi, la 
reușita transplantării ficatului, și, mai 
recent, la senzaționalele experimente chi
rurgicale de transplantare a inimii.

Grefa organelor va tinde să devină un 
mod general de tratare a unor boli incu
rabile a unuia sau a altuia din organele 
vitale ale omului.

Prin această metodă se va putea valo
rifica „zestrea" de organe sănătoase ale 
unor indivizi nerecuperabili, organe in
dispensabile pentru supraviețuirea altor 
bolnavi aflati în stări critice.

Intr-un viitor foarte apropiat vor fi re
zolvate complet și în amănunțime proble
mele de imunologie care vor face posibilă 
evitarea, reacțiilor de respingere a organu
lui grefat de către organismul-gazdă. De 
altfel, încă de pe acum, mă refer la lucră
rile de specialitate, publicate în ultimele 
șase luni — s-au conturat perspectivele 
rezolvării acestor probleme.

O altă problemă care se ridică în acest 
domeniu este cea a conservării organelor, 
care se va putea realiza fie prin interme
diul unui organism-gazdă — grefa provi
zorie pe animale — fie prin crearea pe 
cale artificială a unor condiții similare 
celor din organism.

NICOLAE TOPOR
meteorolog

Tehnicile noi introduse în meteorolo
gie (radio, rachete, sateliți, calculatoare 

electronice) ca ți metodele noi (ca nu
merică ți matematică) contribuie și vor 
contribui in anii ce urmează la amelio
rarea considerabilă a prognozelor de 
timp de 1—3 zile, la extinderea interva
lului pînă la 5 zile- Controlul și cunoaș
terea exactă și simultană a stării at
mosferice din regiunea de formare și 
migrare a fenomenelor meteorologice ca 
și posibilitatea de a calcula rapid cel 
puțin 7 ecuații ce privesc 7 mărimi 
care definesc vremea, vor elimina pînă 
în 1975 actualele eșecuri ce se mențin 
în prognozele meteorologice de peste 
100 de ani.

Prognoze perfect exacte pentru un te
ritoriu cit relief eterogen (cum este țara 
noastră) nu pot fi rezolvate încă din 
cauza insuficiențelor existente in anu
mite compartimente ale matematicii 
care nu pot prinde in ecuație relațiile 
de interdependență intre landschaft 
(peisaj) și fenomenele atmosferice. In 
acest caz se pleacă de la stări aproxi
mative care nu pot da decit rezultate 
cu aproximație. In prognoze de lungă 
durată dificultățile sînt mai mari iar a- 
plicarea legilor de termodinamică și 
hidrodinamică este iluzorie. De aceea 
aici nu se poate vorbi decit de prog
noze calitative și nu cantitative.

In concluzie, după părerea mea, me
teorologia va evita în viitor marile 
eșecuri din prognozele de scurtă durată 

STIINTA
dar nu va elabora prognoze perfect 
exacte pentru regiuni cu o horografie 
perfectă.

Acad. A. AVRAMESCU

Problema stocării generale a informa
țiilor și posibilitatea accesului rapid la 
aceste informații va putea fi rezolvată, 
după părerea mea, încă înainte de anul 
1980. Cind spun acest lucru, mă gîndesc 
mai ales la ritmul de dezvoltare al calcu
latoarelor, care vor înregistra o creștere a 
vitezei operațiilor de aproape 1000 de 
ori pînă în anul 1975. De asemenea, se 
constată o tendință accentuată de scădere 
a prețului calculatoarelor — în fiecare an 
prețul lor scade la jumătate.

Datorită acestor fapte, consider că, dacă 
se vor concentra suficiente eforturi pen
tru analiza și sinteza informațiilor, din 
punct de vedere al realizării echipamen
tului, problema este soluționabilă încă 
înainte de sfîrșitul deceniului următor.

REALIZAREA ACESTOR DEZIDERA
TE VA FACE POSIBILA AUTOMATIZA
REA REGĂSIRII PE TEME A INFOR
MAȚIILOR SOLICITATE.

Lector univ.
C-TIN VREJOIU

Facultatea de fizică

O teorie a particulelor elementare tre
buie să fie cuantic-relativistă, adică să 
realizeze o îmbinare fericită a postula
telor teoriei cuantice cu cele ale teoriei 
relativiste

încercările de realizare a unei astfel 
de teorii care să descrie satisfăcător lu
mea particolelor elementare întilnesc 
dificultăți importante, și pînă astăzi au 
putut fi formulate doar teorii care să 
descrie parțial unele clase ale fenome
nului. In prezent se depun mari eforturi 
în această direcție, fizica și teoria par
ticolelor elementare fiind în plină dez
voltare ; nu se poate spune însă că sin
tem aproape de realizarea unei teorii 
într-adevăr consecvente a particolelor 
elementare în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului.

In momentul în care va fi realizată 
teoria unitară s-ar putea obține expli
cația cel puțin a fenomenelor cunoscute 
pînă in momentul respectiv. Realizarea 
acestei teorii poate fi făcută în cițiva 
ani, dar ea poate să fie realizată și 
după anul 2000.

Prof. dr. docent 
P. VANCEA 

membru corespondent al
Academiei

La Montreal în pavilionul tematic 
„Omul ți sănătatea" am admirat re
cent modul în care se face dovada stă
rii de sănătate a omului contemporan 
și speranțele pe care le nutrește în vii
tor cu privire la prelungirea vieții ac
tive, prin cele mai diverse mijloace, 
printre oare și folosirea unor organe 
confecționate din diverse materiale 
plastice și elemente electronice.

Problema, foarte mult discutată, a 
transplantării de organe se află pe un 
drum bun dar se impun încă rezerve 
cu privire la rezultatele îndepărtate, 
în ceea ce privește oftalmologia, pen
tru viitorul nu prea îndepărtat se pre
vede o mai bună cunoaștere a meca
nismului de producere a bolilor cu lar
gă răspîndire în masă și îmbogățirea 
arsenalului terapeutic cu noi remedii 

pentru cele,mai frecvente dintre bolile 
care produc orbirea.

Problema transplantării de ochi nu 
poate fi rezolvată după părerea mea în 
viitorii 50—100 de ani, deoarece actul 
vederii este extrem de complex, iar în
cercările de protezare a nervului optic 
atrofiat efectuate în unele țări s-au sol
dat cu eșecuri deoarece s-a pierdut din 
vedere tocmai această complexitate a 
funcționalității retinei, adică a membra
nei nervoase a ochiului.

Dr. C. MAXIMILIAN
Institutul de Endocrinologie

Sperăm cu toții că prin eforturile 
conjugate ale geneticii, biochimiei, bio
fizicii și ale altor științe să modificăm 
codul genetic așa cum vrem.

Probabil, datorită unor metode pe 
care încă nu le cunoaștem, o mamă își 
va putea alege sexul viitorului copil ; 
mai mult decit atît, ea își va putea a- 
lege o fată înaltă și suplă sau un băiat 
înalt și puternic. Evident, toți vor fi 
foarte inteligenți, deoarece tulburările 
mintale de origină genetică vor dis
pare, toți vor avea capacități pe care 
copiii de astăzi nu le pot avea Sintem 

convinși că în același timp tulburările 
de origină ereditară vor dispare. Este 
greu de spus dacă aceste speranțe se 
vor îndeplini în anul 2 000 sau puțin 
mai tîrziu, dar este cert că într-o bună 
zi visul de secole al biologilor, contro
lul eredității, va deveni o realitate.

Prof. dr. docent
I. AGÎRBICEANU

membru corespondent al
Academiei

Este evident de mare interes să se ex
tindă tehnica laserilor din domeniile 
infraroșu și vizibil în domeniile ultra
violetului, al razelor X și gama. în primul 
rînd, deoarece pentru același număr de 
fotoni emiși stimulat, puterea ar crește 
cu trei pînă la patru ordine de mărime și 
chiar mai mult pentru razele X și gama 
din cauza frecventelor foarte mari ale 
acestor radiații. Ar rezulta și alte avantaje 
evidente din cauza lungimilor de undă 
foarte mici ale acestor radiații, fapt ce 
ar permite o cercetare la scară atomică 
a substanțelor.

Teoria arată însă că pe măsură ce 
frecvența crește, emisia spontană — „zgo
motul" — crește și ea foarte mult reducînd 
puritatea radiațiilor emise. Din acest mo
tiv pînă în prezent nu există nici o reali
zare demnă de semnalat în domeniul ra
zelor X și gama în materie de emisie sti
mulată. Personal nu văd nici o posibilitate 
de schimbare radicală în acest domeniu 
în următorii 5—10 ani.

Prof. univ.
FLORIN CIORĂSCU

membru corespondent al
Academiei

„Energia termonucleari controlată", va 
fi rezolvată după părerea mea pînă în 
anul 2 000; înainte de această dată con
trolul nuclear va intra în exploatare cu
rentă, realizîndu-se stabilitatea regulată a 

proceselor de plasmă care conduc la 
reacții termonucleare.

Perspectivele care se vor deschide prin 
obținerea curentă a reacțiilor termo-nu- 
cleare vor fi de-a dreptul extraordinare ; 
dacă reacțiile se vor obține cu deuteriu 
din apă. atunci în mod concret se poate 
spune că problema sursei de energie, atît 
de necesară pentru progresul civilizației 
contemporane poate fi considerată ca re
zolvată definitiv.

Acad.
EUGEN MACOVSCHI

Progresele pe care le realizează bio- 
chimia contemporană sînt atît de im
presionante, iar descoperirile în dome
niul ei sînt atît de multe, și adesea atît 
de neașteptate, îneît este greu de pre
văzut performanțele acestei științe care 
vor fi realizate pînă în anul 2000. Se 
poate întimpla ca înaintea acestui ter
men să putem obține acele substanțe 
care vor fi capabile să se autorepro
ducă. Se știe doar că și acum cunoaștem 
procese biochimice care ne permit să 
obținem în eprubetă — deci fără aju
torul vieții — cele mai felurite substan
țe proteice inclusiv enzimele ; mai mult: 
avem posibilitatea să realizăm sinteza 
acizilor nucleici, substanțe atît de im
portante din punct de vedere genetic. 
Deci, nu este exclus ca într-un viitor 
apropiat să fim în posesia acelor mole
cule care vor fi capabile să se autore
producă. Se pune însă problema dacă 
procesul de autoreproducere al unei 
substanțe organice, reprezintă un pro
ces al vieții. Conform concepției pe care 
o dezvolt în ultimul timp, viața este 
legată de existența unei structuri supra- 
moleculare eu totul speciale, care este 
singura purtătoare a însușirilor viului.

Or, sinteza vieții înseamnă obținerea 
in vitro a acestei structuri supramole- 
culare și odată cu apariția ei apar toate 
însușirile specifice viului. Din acest 
punct de vedere, obținerea unor sub
stanțe capabile să se autoreproducă în
seamnă realizarea unui model capabil 
să ne ajute în interpretarea fenomene
lor care se produc în organismele vii, 
dar asta nu va însemna realizarea sin
tezei vieții.

14 Prof. univ. dr. docent
D. GIUȘCĂ 

membru corespondent al 
Academiei

Cercetări recente au arătat existența 
unor mari depozite în fundul mărilor 
cuprinzînd mangan, nichel și alte ele
mente.

Se pare insă că în anumite zone a- 
ceste concrețiuni nu sînt destul de im
portante ca lumea științifică să vadă in 
aceste depozite o sursă viitoare pentru 
obținerea acestor metale.

Pe măsură ce cunoștințele în acest 
domeniu se vor preciza, iar nevoile in 
aceste metale vor crește mult peste po
sibilitățile resurselor cunoscute pe pă
mânt, se întrevede posibilitatea punerii 
lor in valoare. Sînt de așteptat și sur
prize plăcute dacă s-ar putea găsi mij
loace de extracție foarte ieftine.

Ținînd seama de creșterile foarte 
mari în consumul tuturor metalelor 
este de așteptat ca punerea în valoare 
a bogățiilor din fundul oceanelor să fie 
pusă pe ordinea de zi în următoarele 
decenii.

15 ANDREI DONEAUT
director adjunct

al Institutului meteorologic

Pînă în momentul de față a existat un 
sistem de telecomunicații care a permis 
un schimb de informații între centrele de 

prevedere meteorologice, organizat pe baza 
aparaturii de telecomunicații existente. Cu 
acest sistem se obțineau informațiile de pe 
o emisferă sau o zonă, reprezentînd un 
continent (o regiune), cu întîrziere de cî- 
teva ore, ceea ce îngreuna elaborarea 
prognozelor de timp. Acestea pot fi ela
borate cu un grad de preciziune, cu atît 
mai mare, cu cît informațiile pe care se 
bazează sînt mai recente, iar timpul ne
cesar pentru prelucrarea lor mai scurt. în 
acest sens organizația meteorologică mon
dială a întocmit, începînd din acest an, un 
plan al veghei meteorologice mondiale, 
care va da posibilitate tuturor țărilor mem
bre să obțină date brute și prelucrate, în
tr-un timp mult mai scurt. Această im
portantă acțiune nu se poate realiza de- 
cît prin folosirea noilor mijloace tehnice. 
Dar și cu aceste puncte de vîrf ale tehnicii 
noi încă nu se poate ajunge în următorii 
ani la creșterea substanțială a exactității 
prognozelor de timp, îndeosebi pentru in
tervale mai lungi. în următorii zeci de ani, 
odată cu perfecționarea calculatoarelor e- 
lectronice, a sateliților meteorologici, e de 
așteptat ca gradul de precizie a prognoze
lor de timp să se îmbunătățească sub
stanțial.

Conf. univ. IOSIF TRIMUȘ

Producția mondială de petrol atinge 
2 miliarde tone pe an. Aproximativ 8 pro
cente din ea se compune din hidrocarburi 
liniare, materie primă pentru biosinteza 
unei cantități de proteine sintetice sufi
cientă să satisfacă necesitatea de hrană 
a întregii omeniri. In ce mă privește nu 
doresc să mă hrănesc niciodată cu carnea 
animalelor care la rîndul lor au fost 
hrănite cu astfel de proteine.

De sute de mii de ani oamenii au ca 
hrană proteinele naturale. Schimbarea lor 
ar putea avea efecte nocive în timp asu
pra generației care le folosesc sau asu
pra generației viitoare. Agricultura in
tensivă și extensivă poate realiza, la ora 
actuală, deficitul mondial de proteine din 
hrana oamenilor. Toată Africa centrală, 
întreaga regiune a Amazoanelor și multe 
alte regiuni sînt rezerve neexplorate încă 
de agricultură. In plus, irigarea stepelor 
argentiniene ar da recolte pentru citeva 
miliarde de oameni.

Folosirea proteinelor sintetice este un 
lucru posibil dar într-un viitor mai de
părtat. S-ar putea vorbi de o astfel de 
hrană abia peste 100 sau 200 de ani. A- 
ceasta pentru că este nevoie mai întîi ca 
știința să pătrundă în mecanismele intime 
ale vieții și să poată prevede și exclude 
tocmai eventualele reflexe nocive asupra 
oamenilor.

Dr. I. VIANU 
asistent la catedra de 

psihiatrie

Ultimele patru decenii ale secolului 
nostru se caracterizează prin importanța 
unor noi metode terapeutice în bolile 
psihice. Acest domeniu constituia, altă
dată, din punct de vedere terapeutic, o 
adevărată terra incognita. Mai mult decît 
atît, foarte timide erau încercările de a 
influența aceste suficiențe, altfel decît cu 
mijloace „morale".

Astăzi, se cunosc citeva sute de 
molecule „psihotrope" care influențează 
în mod evident comportamentul anormal 
al bolnavilor mintali. Dar, pentru că 
este vorba aici de perspective, trebuie să 
spunem că starea actuală a problemei nu 
ne autorizează să o considerăm rezol
vată. Această afirmație poate fi justificată 
prin aceea că, terapiile despre care vor
bim sînt simptomatice și nu ating nucleul 

fundamental al bolii. Explicația constă în 
aceea că este vorba de terapii empirice, 
de descoperiri mai mult sau mai puțin 
întîmplătoare, care ignoră mecanismele 
fundamentale biologice și biochimice ale 
bolilor psihice. Este de așteptat ca de
ceniile următoare să aducă un progres 
considerabil în cunoașterea acestor meca
nisme. In acel moment se vor putea 
prepara substanțe a căror acțiune să nu 
fie întîmplătoare, ci dirijată într-o le
gătură imediată cu cauzalitatea internă a 
bolilor despre care vorbim.

Dr. ION ADERCA
Institutul de 

Inframicrobiologie

Cercetările actuale ale biologiei molecu
lare, genetiea și chimia profilaxiei aplicate 
in studiul relațiilor virusuri-celule gazdă 
promit intr-adevăr rezolvarea încă înainte 
de anul 2000 a trei probleme majore ale 
biologiei și medicinii.

Prima problemă va fi sinteza unor 
virusuri complexe derivate din hibridarea 
dirijată și condiționată biochimic a mai 
multor tipuri virale (virusuri) cu care se 
va putea obține o protecție plurivalentă 
dintr-o singură doză dc vaccinare.

A doua problemă va fi blocarea infec
țiilor virale prin unul sau mai mult* 
agenti biochimici ce vor acționa direct in 
celula infectată.

Ultima problemă, dar și cea mai impor
tantă va fi deci descifrarea transformării 
celulei normale în celulă canceroasă cu 
posibilitatea de a acționa atît preventiv 
cit și curativ în intimitatea celulei prin 
agenți chimici sau biologici.

19 Conf. univ. dr.
PETRE RAICU

Cercetările recente de genetică umană 
au demonstrat că peste 1 000 de maladii 
au un caracter ereditar. De curînd, s-a 
demonstrat că sinteza moleculei de he
moglobina umană este controlată gene
tic de două gene. Aceste cercetări fruc
tuoase poate că într-un viitor apropiat, 
(pronosticăm în jurul anului 1980) ne 
vor da posibilitatea să intervenim în 
macromolecula de ADN, care conține, 
codificată biochimic, informația gene
tică necesară sintezei hemoglobinei.

Și alte maladii metabolice ereditare, 
pentru a căror profilaxie și terapeutică

există în prezent o serie de premise de măsuri eficace, vor fi, ca să spunem așa... corectate de omul de știință.
Prof. TEODOR BUȘNIȚĂ 

membru corespondent al 
Academiei

Oceanele ocupă 3/4 din suprafața glo
bului pământesc. Rezervele de hrană 
provenite din continentul albastru sînt 
foarte mari, de-a dreptul fabuloase. A- 
ceste rezerve, exploatate pot să a- 
sigure aproape 20 la sută din hrana 
lumii, contribuind direct la lichidarea 
subalimentației. In ultimul secol pro
ducția mondială de pește marin a cres
cut de la 1 miliard de kilograme la 42 
miliarde de kilograme. Și este vorba 
doar de exploatarea peștelui. Toate a- 
ceste considerente ne fac să credem că 
spre sfîrșitul mileniului, oamenii vor 
face din mări și oceane adevăratele 
„cîmpii cu hrană".

Dr. E. PĂUȘESCU
Laboratorul de 

patologie experimentală de la 
Spitalul clinic „Fundeni"

Biochimia — știință de răscruce — a 
pătruns astăzi în genetică, imunologie, 
și oncologie, și fără îndoială, datorită 
acestui fapt, într-un viitor apropiat se 
vor descoperi substratul material, bio
chimic al legilor genetice, structura 
antigenelor celulare și a anticorpilor 
anti-țesut, precum și mecanismele creș
terii tumorale. Aceste descoperiri vor 
avea consecințe practice importante ca 
prevenirea malformațiilor congenitale, 
abrogarea incompatibilității tisulare în
tre indivizi diferiți ai aceleiași specii 
sau din specii diferite, posibilitatea 
transplantării organelor și țesuturilor 
fără riscurile actuale, prevenirea sau 
tratamentul creșterii tumorale.

Putem considera că în următorul de
ceniu aceste deziderate vor deveni re
alitate și că oamenii nu vor mai fi 
„sclavii" unei inimi bolnave, al unui 
plămîn sau ficat „ruginit" de boli.

Conf. univ. dr.
CLAUDE NICOLAU

directorul Centrului de 
radiobiologie și biologie 

moleculară

Nu știu dacă poziția pe care mă situez 
este unanim acceptată, dar cred că 
se vor putea realiza (în jurul anului 2 000 
poate chiar ceva mai devreme) substanțe 
care să mărească capacitatea de asimi
lare și memorizare, dar nu cred că aso
ciațiile de idei care constituie, după pă
rerea multor psihologi, esența inteli
genței vor fi mai complexe, mai profunde, 
mai rodnice.

Avînd în vedere progresele făcute în 
studiile privind aspectele chimice ale 
memoriei, cred că se vor putea îmbu
nătăți mult procesele de memorizare și 
învățare, dar continui să cred că inteli
gența este ceva dificil de „fabricat", este 
rezultatul complex al condițiilor genetice 
și ale unui întreg ansamblu de factori 
psihici și educativi.

Cum în momentul de față psihiatria este 
în mare măsură empirică, sînt convins 
că cercetările de biochimie și fizică vor 
reuși, la sfîrșitul secolului, să aducă o 
nouă lumină și date cantitative asupra 
substratului material al personalității u

mane și, în felul acesta, să găsească com
pușii capabili să amelioreze în anumite 
limite diferitele trăsături ale acestei per
sonalități.

Prof. univ.
ED. NICOLAU

După părerea mea comunicația în
tre calculator și creier este posibilă. Cer
cetările pot să înceapă și in 1968 dar 
vor continua cu siguranță mult după 
anul 2000. Din punct de vedere practic 
multă vreme va fi mai sigură și prac
tică comunicarea creier — mușchi — 
calculator.

24 Prof. dr. ANA ASLAN

Cercetările românești din cadrul lnstitu- 
tului de Geriatrie au demonstrat că orga
nismul pe cale de a îmbătrini poate fi 
modificat cu ajutorul unor substanțe 
chimice.

Ritmul de regenerare a celulelor rege
nerabile se accentuează.

După cum vedeți încă de pe acum, prin 
contribuția chimiei, reușim să prelungim 
durata medie a vieții.

Mergînd mai departe pe acest drum, 
prin cunoașterea mai aprofundată a me
canismului, am certitudinea că încă 
înainte de anul 2 000 vom reuși ca prin 
controlul chimic al îmbătrînirii și cu aju
torul îmbunătățirii continue a condițiilor 
sociale să prelungim cu 50 de ani dura
ta medie de viață, spre viața potențială a 
omului.

Conf. univ. ing.
ION PASCARU

Sînt ferm convins că într-o zi oamenii 
vor veni în contact cu ființele înzestra
te cu rațiune de pe suprafața altor 
insule cosmice, similare Pămîntului. 
Din această confruntare vor rezulta co
losale binefaceri pentru existența în 
continuare a omenirii.

Dar, s-ar putea ca această confrun
tare să aibă și aspecte dramatice fie nu
mai și dacă ne gîndim la invazia unor 
ființe ce ne-ar fi superioare. Intr-un 
asemenea caz, poate că nici nu ne-am 
putea înțelege cu astfel de „musafiri", 
în ipoteza că am încerca doar să ieșim 
din „încurcătură" prin „diplomație".

Cind ar putea avea loc un contact, o 
întîlnire, o confruntare cu extratereștii?

Din inițiativă externă, ne putem aș
tepta în orice zi.

Din inițiativa noastră, în cel mult o 
jumătate de veac. Ne-o promite explo
zia în lanț a progresului cuceririlor ști- 
ințifico-tehnice contemporane. Poate că 
tocmai acesta e un semn că nu sintem 
singurii care ne gîndim la alte ființe 
gînditoare și la intilnirea cu ele. Căci 
potrivit experienței ce o avem, o anu
mită preocupare nu apare nici o dată 
într-un singur loc. Cel puțin in citeva 
locuri în care condițiile devin coapte 
cam în același timp. Aceasta, cred că 
se întimplă și la scara Universului din 
a cărui familie face parte și planeta 
Pămînt.

Dr. C-TIN BĂLĂCEANU
neurolog, 

membru în Societatea 
internațională de cibernetică 

medicală

Progresele mari ale biologiei și dis
ciplinelor ei ajutătoare au permis des
coperirea unor performanțe comporta
mentale necunoscute la o serie de specii 
cum ar fi sistemul de orientare spațial 
al liliecilor sau delfinilor. De asemenea, 
procesul de învățare sau de dresură se 
perfecționează din ce în ce mai mult 
prin dezvoltarea unei teorii abstracte a 
instruirii. în felul acesta se schițează 
perspectiva folosirii de noi specii ani
male care să ajute omul în domenii 
foarte diferite. Realizarea practică a 
acestui scop o văd posibilă în viitorii 
25—30 de ani.

27 Dl MIRCEA CRISTU
doctor în fizică, cercetător 

— laboratorul de fizică 
teoretică al Institutului de 

fizică atomică

Problema realizării pe cale artificia
lă a elementelor are două aspecte : unul 
teoretic și altul economic. Elementele 
create artificial prin bombardarea altor 
elemente cu particule nucleare se obțin 
deja de mai multe zeci de ani și repre
zintă produsele reacțiilor nucleare care 
se studiază la acceleratoarele de parti
cule sau reactoarele nucleare.

Scopul acestor studii a fost cunoaș
terea mai profundă a structurii nucleu
lui atomic. O bună parte din acest stu
diu a fost consacrat producerii în același 
scop a elementelor transuraniene care 
fiind instabile nu se găsesc pe pămînt 
și care reprezintă deci elemente noi.

Pleiada elementelor transuraniene este 
principial limitată numeric, iar crearea 
lor nu pune în față probleme principia
le ci doar de perfecționare tehnică a 
acceleratoarelor cunoscute în prezent.

Din punct de vedere economic impor
tante pot fi atît nucleele elementelor cu
noscute cît și elementele transuraniene.

Producerea pe scară mare a elemen
telor cunoscute prin reacții nucleare nu 
pare însă în primul rînd practic posi
bilă căci aceasta ar presupune accele
ratoare care să furnizeze fluxuri de 
particule cu 5—10 ordine de mărime 
mai mari decît cele disponibile azi, iar 
în al doilea rînd pare cel puțin neren
tabilă deoarece ar cere investiția unor 
uriașe forțe tehnico-științifice pentru 
producerea unor elemente care pot fi 
obținute prin mijloace mult mai ieftine 
din natură.

Producerea pe scară largă a elemen
telor transuraniene instabile ar avea 
sens economic doar dacă s-ar descoperi 
între timp o nouă reacție a cărui ran
dament să fie mult superior randamen
tului energetic al reacțiilor de fisiune 
pe bază de uraniu sau plutoniu folo
sit în prezent în producerea de ener
gie și care ar justifica eforturile de 
producere a lor.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Dialogul tinerilor cu personalități din dife

rite domenii, care răspund la întrebările puse

de ei prin intermediul „SCINTEII TINERETU

LUI", va continua și în numerele noastre din

duminicile viitoare.

Invităm pe cititorii noștri să formuleze în

continuare, pe adresa ziarului, întrebări pri

vind problemele care-i preocupă, menționînd și 

numele personalității (sau al personalităților)

Recrudescența actuală a 
umorului negru se cere ex
plicată întrucît este un fapt 
de continuitate în evoluția 
umorului în genere. Su
perfluă, ironia își depășește 
ipostazele uneori prin auto- 
raportare, ultimele ei mani
festări fiind de fapt o su
prastructură clădită pe 
cîteva axiome durabile. Is
toria genului este tocmai 
istoria acestei suprastruc
turi fastuoase în contextul 
căreia umorul negru reven
dică un loc din ce în ce mai 
pregnant. El reprezintă prin 
excelență ramura antidog
matică a genului ,dacă prin 
autoraportare înțelegem 

' autocontrol, posibilitatea 
rară de a evita rutina.

într-o lume clădită pe 
convenții înflorește desigur 
cultul convențiilos ținta pre-

Cu 
ti nărui 
scriitor

UMORUL
ferată a umoriștilor — un 
viciu străvechi care numai 
în aparență poate fi deza
vuat prin simpla denun
țare a tranzacției originare 
care l-a întemeiat. A încer
cat să procedeze astfel 
Aristofan și a eșuat. Tre
buia de fapt pipăit chiar 
mecanismul intern al tran
zacției, trebuia dezvăluită 
precaritatea acestui meca

nism și lucrul acesta nu-1 
puteau săvîrși decît umo
riștii dotați cu un profund 
spirit mimetic, capabili să 
creeze convenții noi, aro
gante, agresive, care să se 
impună și să doboare fără 
a înlocui. în plus, aceste 
convenții noi trebuiau să 
nu fie artificiale.

Astfel, cel care afirmă că 
vioara este „un instrument

MIHAI 
PELIN 

despre

mod plăcut urechile prin 
frecarea unor mațe de cal 
pe măruntaie de pisică" în
trunește cel puțin două ca
lități fundamentale: în 
primul rînd înțelege că ra
ționamentul prin absurd 
nu se realizează progresiv, 
treptat, ci brutal și în al 
doilea rînd cunoaște precis 
distanța dintre nivelul la

care se declanșează această 
reducere și nivelul la care 
ea trebuie strunită pentru 
ca rezultatul să nu se opună 
scopului. El nu substituie, 
opune numai nivelele din
tre care cel superior este 
convenția pe care o atacă, 
iar cel inferior noua con
venție pe care o propune. 
Or, acest ultim nivel nici 
măcar nu este absurdul 
presupus de raționamentul 
.utilizat. Absurdul e sus, se 
numește convenție și. o dată 
încheiată demonstrația, de 
ce să n-o spunem, e deose
bit de plăcut să ne învîrtim 
într-o lume eliberată subit 
de convenții.

Epocile de recrudescență 
a umorului negru se supra
pun evident epocilor de 
insuportabilă tiranie a con
vențiilor de orice fel. El 
este un antidot, binevenit

al senzației d* sufocare^ 
diurnă. Dar. ca Price anti-j 
dot, se cere îngurgitat cui 
măsură, în doza calculatei 
al căror cuantum’ putem fi| 

■liniștiți, _&e reglează in-l 
dependent de Aoința saul 
dorințele noastre. El scade | 
sau crește în raport cu lo-î 
gica internă a genului pen-f 
tru că umorul în generali 
și umoriștii în speciali se 
auto-observă de fapt. Ex- . 
ploziiile lor se declanșează 
după îndelungi perioade în t 
care ei nu fac altceva decît
să-și contempleze neliniști
tul suflet.' Istoria umorului 
este, cu alte cuvinte, alcă
tuită din istoria vieților 
celor care revendică un loc 
în ea. Dar acest fel de a 
vedea lucrurile este, bine
înțeles, o gftmă.

a cărei opinie doresc s-o afle.

Ă PRIN L ZIARULUI

Cu compozitorul 

DORU POPOVICI

despre

DODECA-
wagneriene, în concepția com
pozitorilor s-au cristalizat două 
diferite modalități componisti
ce — modalismul și dodeca- 
fonismul aparent radical di
ferite ; prima cu un aspect 
mai spontan dar care în cele 
din urmă a putut fi expusă 
cu o mare claritate teoretică, 
cealaltă speculativ-teoretică 
găsind totuși aplicații convin
gătoare în marea practică 
muzicală a ultimelor decenii.

Mussorgski, Debussy, Skria- 
bin, Messiaen și în general 
școlile naționale au reluat cu 
noi sensuri vechile moduri. 
Compozitorul vienez Arnold 
Schonberg a propus o soluție 
de o natură mai teoretică, 
considerînd sunetele ca egale 
intre ele și avînd fiecare din
tre ele o valoare expresivă 
proprie, nesupusă unui cen
tru și unor funcțiuni tonale.

Chiar dacă unele aspecte 
apar contradictorii și simplis
te, soluția a dat roade incon
testabile. Sub acest raport, 
înlăturind tonalitatea și cen
trul tonal, soluția a făcut în
tr-un sens o reconsiderare a 
întregului discurs muzical. 
Soluției i s-a dat titlul de do- 
decafonie prin faptul că lu
crează cu toate cele 12 sune
te fără un centru tonal după 
anumite reguli asupra cărora 
nu putem insista în spațiul 
acestui răspuns de interviu.

Apariția artei dodecafonice 
este legată de o expresie ro
mantică tîrzie din care va 
lua naștere expresionismul 
muzical.

Teoretizat de A. Schon
berg, sistemul de construcție 
dodecafonic a fost preluat de 
îndată de Alban Berg și An
ton Webem. Berg descinde 
ca și Schonberg din creația 
tîrzie wagneriană oscilînd ca 
și profesorul său între un 
sistem sever și altul mai liber 
conceput. Webem dimpotri
vă, în lucrările sale cele mai 
reprezentative, a pledat pen
tru un sistem riguros bazat pe 
serie.

Lucrările celor trei compo
zitori (printre piesele lor am 
aminti la Schonberg „Varia- 
țiunile pentru orchestră", „Pie
rrot lunaire", „Supraviețuito
rul din Varșovia", la Berg, o- 
perele Wozzek și „Lulu“ 
și Concertul pentru vioară la 
Webem — cantatele, Simfo
nia și liedurile) au intrat în 
repertoriul tuturor marilor or
chestre ale lumii.

In ultimele decenii, școala 
dodecafonică a exercitat o 
fascinantă atracție asupra 
multor spirite muzicale, năs- 
cînd lucrări de certă valoare 
a unor creatori ca Strawinski 
(în ultima fază creatoare), 
Dallapicolla, Bonlez, Nonno, 
Stockhausen.

Pornind de la experiența 
școlii dodecafonice, muzicie
nii veacului nostru au făcut 
tot felul de experiențe. Une
le mai reușite, altele mai pu
țin convingătoare — prin îm
binarea dodecafonismulut cu 
mijloace de expresie tipice 
neoclasicismului și neobarocu- 
lui, cu ale impresionismului, 
cu ale jazzului și ale modalis- 
mului.

— Cititorii se Interesează 
cum ați ajuns la o asemenea 
măiestrie artistică ? ,

— Eu personal nu pot 
spune că am ajuns la o mă
iestrie deosebită, nu-ml dau 
seama de aceasta. Singurul 
In măsură să aprecieze măies
tria unui interpret este pu
blicul.

— Cîte ore exersați pe zi 7
— Pînă cînd simt că totul 

merge așa cum trebuie. Nu 
am ore fixe de studiu. Sînt 
zile cînd lucrez de diminea
ța pînă seara și a doua zi o 
iau de la început.

— Ce probleme de inter
pretare ridică muzica clasică 
unui interpret modern ? Dar 
muzica modernă ?

— Repertoriul clasic este 
piatra de încercare pentru 
orice interpret modern. Un 
instrumentist care nu știe 
să interpreteze un concert 
de Bach sau de Beethoven 
nu poate fi numit artist.

Problema principală care 
stă înaintea fiecărui inter
pret este mai ales respectarea 
stilului în care a fost scrisă 
cpera, interpretarea trecînd 
însă neapărat prin sensibili
tatea si personalitatea artis
tului. Tehnic vorbind, muzi
ca modernă este mult mai 
greu de interpretat. Există 
multe lucrări de valoare dar 
prea puțin cunoscute de pu
blic, Misiunea noastră este 
tocmai aceea de a o popu
lariza, de a obișnui publicul 
cu un stil nou, cu efecte so
nore speciale, cu noul mod 
de gîndire muzicală.

— De cit timp concertați ?
— De 26 de ani.
— Cum considerați că a 

evoluat publicul românesc 
în tot acest timp ?

— Exigența publicului nos
tru a crescut, dar, ciudat, 
numărul de auditori din săli
le de concert a scăzut. Ge-

Cu violonistul

ION VOICU

despre

pus o suită de piese scurte 
pentru vioară solo sau pen
tru vioară și pian. Mai am 
în minte o mulțime de idei 
muzicale și regret că timpul 
nu-mi permite să le aștern 
pe hîrtie.

— Ce concerte aveți In 
proiect în viitorul apropiat 7

— Săptămîna viitoare 
pleca în Grecia pentru o 
rie de patru concerte și 
citaluri la Atena. Voios 
Salonic. Apoi voi trece 
Austria unde voi da patru 
concerte, voi pleca în R.F.G., 
mă voi întoarce din nou la 
Viena și de acolo voi merge 
în Iugoslavia, la Belgrad și 
în cîteva orașe de provincie. 
Mă voi întoarce în țară pen
tru scurt timp în luna fe
bruarie. Voi începe apoi un 
turneu în Japonia care va 
dura de la jumătatea Iurrii 
martie pînă la 1 mai. Voi da 
17 concerte în majoritatea 
orașelor mari : Tokio, Osaka. 
Reîntors în tară voi pleca, 
însoțit de data aceasta de 
fiul meu Mădălin. în Israel, 
unde vom interpreta îmnreu- 
nă dublul concert pentru 
două viori si orchestră de 
Bach. între aceste turnee voi 
reveni în tară și voi cînta la 
Cluj, Sibiu. Tg. Mures.

— Ce veți cînta în toate 
aceste concerte ?
r — în recitaluri voi cînta 
sonate de Mozart. Beethoven, 
Prokofiev. Debussy și piese 
de virtuozitate. în concertele 
simfonice voi interpreta : 
Concertul de Beethoven cu 
cadența de Kreisler. Max 
Bruch și în Japonia Concer
tul nr. 1 de Paganini.

— Care este cea mai mare 
ambiție artistică a dv. ’

— Să apar întotdeauna 
pregătit în fața publicului, 
să-mi desăvîrșesc continuu 
arta de interpret.

viață

C. DANTEȘ
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nerația tînără care se alătură 
an de an melomanilor mai 
în vîrstă, este tot mai exi
gentă și mai categorică în 
exprimarea opiniilor despre 
un interpret sau o bucată as- 
cu’tată. Tinerii sînt cei că
rora ne adresăm în special 
atunci cînd introducem în 
repertoriul nostru piese noi, 
de factură modernă. In acest 
sens, consider foarte bine ve
nite concertele lunare J.i’e 
de Filarmonică pentru stu- 
denti. Ei sînt publicul nostru 
de mîine.

— După ce criterii vă al- 
cătuiți repertoriul ?

— Cînd stabilesc progra
mul unui recital trebuie să 
respect mai întîi o anumită 
psihologie a ascultătorului. 
Iată de exemplu programul 
ultimului meu recital : 
prezentat în prima parte 
sonată de Mozart și una

Beethoven, iar cînd în partea 
a II-a am oferit o Sonată de 
Darius Milhaud, compozitor 
foarte modern, mi-am dat 
seama că publicul a accepta
t-o cu plăcere. în final, So
nata de Debussy a făcut ca 
atît exigențele publicului ca 
și dorința mea de a imprima 
recitalului o anumită ținută 
artistică să fie satisfac ite.

— Pentru formarea perso
nalității unui interp ■; t so
cotiți necesare contactele eu 
școlile străine ie muzică ?

— Fără îndoială Cred însă 
că un artist trebuie să intre 
în contact cu alte curente și 
școli străine numai după ce 
și-a format personalitatea.

— Am ascultat la un con
cert ca supliment oferit de 
dv. o compoziție proprie...

— Da. e vorba de piesa 
„Dimineața după nuntă". Era 
de fapt o încercare. Am com-• • O • •

(Urmare din pag. I.) 
mare eveniment spiritual, 
care demonstrează in chip 
neîndoielnic că stă în putin
ța oamenilor să acorde sau 
să refuze, după concepția lor 
despre lume și viață, după 
filozofia lor, anumite sem
nificații sau valori realități
lor pe care le întîlnesc și 
trebuie sa le înfrunte.

Pe poziția aceasta nouă, 
singura științifică, este lim
pede că succesul nu depinde 
de destin, deci nu aceasta 
este cauza celor ce ni se în- 
tîmplă. Avem sau nu succes 
în viață în funcție de împre
jurările reale, unele obiec
tive, altele subiective, de 
care sînt responsabili, în cea 
mai mare parte a lor. chiar 
oamenii. Succesul in ' 
implică responsabilități per
sonale și colective grave și 
inevitabile. Individul se naș
te, se dezvoltă și moare în 
societate. Curba lui de evo
luție se împletește sau se 
întretaie cu numeroase curbe 
individuale șl se integrează, 
cu voie sau fără voie, con
știent sau inconștient, în 
curba societății din care faceCĂLĂTORULE,

Aici, la Poiana Uzu
lui, cel mai interesant și plin 
de semnificații eveniment 
nu-l constituie înălțarea 
uriașului baraj într-o for
mulă inedită, unică în țară 
și repetată de numai cîteva 
ori în lume. Aici se află lo
cul unde se nasc drumurile. 
Cele 
întîi,

Dar 
altfel de drumuri. O mie opt 
sute. Da, una mie opt sute 
de drumuri, de destine, de 
deveniri. Pentru că acesta 
este numărul constructorilor 
din Valea Uzului, care ve
nind să umanizeze locurile, 
se transformă pe ei înșiși, re
nasc pe drumuri noi spre alte 
piscuri biografice.

Încercăm cîteva escale pe 
itinerariile acestor oameni si 
locuri

din loc tn loc de puntea 
aceleiași dragoste de muncă, 
efort și victorii, dăruire. Trei 
drumuri în continuă deve
nire...

care 
la 
de

se nasc, mai 
modul pur fizic, 
aici pornesc și

Noaptea 
încercărilor

Noiembrie 1966. Prima ză
padă a coborît de mult, a 
căzut și a doua si acum 
geruiește. Liniște. Deodată, 
ieșit din dunga de sud a văii 
— zgomot. Surd, de roți. 
Două ceasuri de larmă — si 
din nou liniște.

Peisajul suferea, însă, 
prima modificare. Cîteva ma
șini poposiseră aici. Dintr-un 
vagon — dormitor pîlpîia o 
lumină. Flăcăruia a stăruit 
pînă noaptea tîrziu. In „casa 
pe roți" se făcea o ultimă 
identificare, pe hartă, a tere
nului.

Noaptea de încercare a 
fost aceea, prima, din 15 
spre 16 noiembrie. A fost 
noaptea nemaipomenitei în
cleștări, a dialogului profund 
interior, cînd oamenii puși 
în fața dimensiunilor reale 
a ceea ce îi aștepta, trebuia 
să hotărască. Pe unii, urmă
toarea noapte nu i-a mai 
prins acolo. Plecaseră. Dar 
cei mai mulți au rămas.

...Ion Sofronie, Constantin 
Curcă, Ion Ciobanu. Trei din
tre cei care au învins noap
tea încercărilor. Care de a 
doua zi au primit „botezul" 
Uzului. A trecut, de atunci, 
un an și ceva. Un an dens. 
Plin de învățări, de renun
țări și eforturi, de luptă cu 
tine însuți, din care cei trei 
au ieșit totdeauna învingă
tori.

Cei trei maiștri mecanici 
(la început fără nici o mese
rie) zîmbesc astăzi, peste 
timp, amintirilor. $i fără să 
vrem, avem imaginea a trei 
drumuri paralele, traversate

Cercuri în 
trunchiul faptelor

Redăm strict statistic :
Locul : punctul de maximă 

apropiere a celor doi versanți 
ai Văii Uzului.

Cota : cu 150 de metri mai 
înaltă decît Bicazul.

Barajul : un uriaș lung de 
800 metri și înalt de 48 de 
staturi de om. Volum : circa 
800 000 metri cubi beton.

Lacul de acumulare : 90
milioane metri cubi de apă, 
desfășurați pe 12 km.

Longevitate : minim 80-100 
ani.

Cantitatea de idei consu
mată : incalculabil.

...Cifre. Cifre care mar
chează cotele muncii, efor
tului, împlinirilor. Cifre, ase
menea unor nervuri roșii în 
trunchiul faptelor. Asemenea 
unor cercuri concentrice, me
reu împlinindu-se, prefigu- 
nnd altele. Căci fiecare cifră 
este un cerc în „trunchiul" 
realizărilor din Valea Uzului. 
Și fiecare cerc, nu este alt
ceva decît un drum rotund 
mereu dar altfel — repetat, 
ajutînd, din interior, crește
rea arborelui.

Aveam, așadar, ceva expe
riență. Și, totuși, am trăit 
impresia că o iau de la capăt, 
începutul a fost greu aici. 
Poate ca orice început..."

Omul din fața noastră, 
incredibil de tînăr pentru o 
așa bogată biografie 
muncă și răspunderi, 
absolvent al facultății 
de șase ani. Sase ani 
muncă și viață, de fapte și 
întimplări, de înfrîngeri și 
victorii, de continuă învăță
tură la școala aspră a șan
tierelor, de continui adăugiri 
a puterilor sale la trunchiul 
faptelor. Șase ani de implicite 
transformări sufletești.

„Eram la început un pumn 
de oameni. Acum sîntem o 
familie mare. Avem locuințe 
care rivalizează cu aparta
mentele : încălzire centrală, 
duș, televizor. Avem club, 
cinematograf, școală. învață 
în ea 300 de copii ai construc
torilor statorniciți aici. Si 
satisfacții zilnice, bucurii, 
uneori și necazuri. Avem, 
cum s-ar spune, de toate"...

parte, ca și în curba de an
samblu a epocii istorice res
pective. In acest înțeles, suc
cesele indivizilor sînt deter
minate, în primul rînd, de 
societate, deoarece ei găsesc, 
chiar de la naștere, un sis
tem social-istoric obiectiv de 
dezvoltare și afirmare, pe 
care nu-1 pot ocoli, nici mo
difica, decît într-o proporție 
cu totul neînsemnată. Nimeni 
nu decide asupra datei, locu
lui, familiei, poporului, țării 
și clasei sociale de naștere, 
nimeni nu poate cere să fie 
transferat în altă epocă isto
rică sau să i se construiască 
o societate după gustul și 
nevoile sale strict personale. 
Pentru o minte necultivată 
este greu să nu purceadă de 
aici un sentiment copleșitor 
de destin, dar pentru știință 
totul se reduce la un complex 
de procese legice (cosmolo- - 
gice, geologice, biologice, psi
hologice, sociologice și cul- 
turologice), iar așa-zisele „în- 
tîmplări" sau „hazarduri" nu 
sînt decît întretăieri ale a- 
cestor serii cauzale, care se 
desfășoară concomitent pe 
curbe de evoluție diferite, și, 
nu o dată, contradictorii.

In complexul acesta al for
țelor naturale, o parte acti
vă și determinantă este chiar 
omul, fiecare om în parte. 
Deci, depinde și de el, de 
modul în care acționează, de 
gradul lui de inteligentă și 
pregătire, de puterea lui de 
muncă, dacă are sau nu suc
ces în viață. Important este 
însă cu totul altceva : în cele 
mal ostile 
prejurări 
relativa 
el nu 
mai sub 
cesităților ----- ------ . „ v.
sub determinismul necesită
ților interioare, printre care 
un loc esențial îl ocupă le
gile morale. Dacă oDinia pu
blică, sau conștiința socială 
pot hotărî, într-un anumit 
fel, ce este succesul, reușita, 
fericirea în viață, opinia per
sonală sau conștiința indivi
duală pot hotărî cu privire 
Ia aceleași valori într-un mod 
cu totul diferit. Cele două 
planuri, de obicei se întretaie 
sau se suprapun, dar, în ma
terie de morală, pot exista 
indivizi imorali într-o socie
tate morală si indivizi morali 
într-o colectivitate imorală. 
Valorile etice, produse prin 
excelență ale rațiunii ome
nești, depășesc ca semnifica
ție atît indiviziii, cît și co
lectivitățile.

și copleșitoare îm- 
omul își are 

lui autonomie, 
acționează nu- 

determinismul ne- 
exterioare, ci și

Ca și „destinul", fericirea 
și succesul nu sînt un fapt, 
ci o semnificație, o valoare. 
Nu sînt fericiți și nu reușesc 
în viată decît cei care trăii.c 
o situație dată sau dobîndită, 
ca fericită și ca izbutită, cafe 
îi acordă această semnificare 
sau valoare după criterii 
strict personale sau, cum se 
întîmplă de regulă, după nor
me colective, social-ist orice 
sau social-culturale.

Condițiile acestea odată 
împlinite, criteriile morali
tății succesului apar în toată 
claritatea și precizia lor 
structurală. Există milioane 
de persoane care nu sînt 
preocupate de succese în 
sens de răsunet în o- 
pinia publică, ci de suc
cese mai adinei, de treabă 
bine făcută, de datorie în
deplinită, de sarcini duse 
pînă la capăt, cu satisfac
țiile interioare, tăcute, dar 
autentice și durabile, care 
izvorăsc de aici. Mă gîndesc. 
de exemplu, la milioanele 
de mame care-și cresc co
piii cu dragoste și abnegație, 
cu jertfe de fiecare zi. la 
milioanele de muncitori din 
fabrici și de pe ogoare care 
produc cotidian, prin munca 
lor harnică si pricepută, ba
za materială pe care se înal
tă toate activitățile umane 
creatoare, întreaga istorie ; 
la mulțimile de cadre sani
tare, didactice, științifice, 
administrative, militare care- 
și petrec viața în snitale, 
școli, laboratoare, biblioteci, 
arhive, birouri, locuri de 
pază, pentru a ela
bora factorii de păstrare și 
avansare ai dezvoltării isto
rice. Pe lîngă acestea, suc
cesele «făurite peste noante 
de cinematografe, radio, te
leviziune, revistele ilustrate 
sau de stadioane și terenu
rile sportive sînt nur si sim
plu niște nimicuri sau 
fleacuri. Afirmația poate să 
pară o cutezanță, dar în re
alitate nu e decît un act 
elementar de luciditate.

Moralitatea succesului are, 
deci, două laturi strins unite, 
dar relativ independente : 
una a moralității sociale, 
alta a moralității personale. 
Atît colectivitățile, cît și in
divizii pet obține sau acorda 
succese morale, dar si suc
cese imorale. Ca în toate 
activitățile omenești, morali
tatea derivă din relațiile țu 
valorile etice, nu din struc
tura lor existențială. Un fe
nomen este bun sau rău, 
deci, moral sau imoral, după 
cum servește binele sau răul. 
Succesele cu efecte vătămă
toare, acordate sau obținute 
cu rea credință, rea voință 
si rea intenție, fără merite 
reale, care să le justifice, 
sînt imorale. Sucesele dubi
oase, efemere, bazate pe pu
blicitate, pe aparentă și în
șelăciune, sînt tot imorale. 
Numai succesele acordate 
sau obținute cu bună cre
dință. muncă cinstită, inten
ții generoase, în folosul 
binelui obștesc, pentru pro
movarea valorilor, a oame
nilor de merit, a meritului 
însuși, sînt intr-adevăr mo
rale.

TRAIAN HERSENI

Popas la inima 
omului

Străbatem, hărțuiți de zgo
mot și iarnă, fundul viitoru
lui baraj. Buldozere, scre- 
pere, escavatoare, mașini de 
forat. Si oameni, peste tot 
oameni. Si voci, chemări as
prite de vînt, și scrîșnet de 
macara. „Mola stingă. Pozi
ția 4. Atenție !“ Si brațul 
macaralei ascultă îmblînzit 
comenzile. Se toarnă plombe 
de beton în baraj, se forează 
stînca, se fac „injecții" cu 
„lapte de ciment" la presiuni 
ridicate, pentru îngemănarea 
cu muntele. „Cupa plină". 
„Sus". „Gata".

Pătrundem, cu această 
larmă, spre „statul major" al 
șantierului. In biroul ingine
rului Ștefan Buzoianu, me
canic șef, e cald, atmosfera 
îmbietoare. Aburul unei cești 
de cafea înlesnește apropierea 
dintre noi, confesiunea.

„Fac și eu parte din gru
pul de șoc", descins aici în 
acea noapte a încercărilor. 
Vin de la Rahova și Gîrleni, 
de la Bacău 1 și Bacău 2 — 
ultimele izvoare de electrici
tate din salba de lumini 
creată în aval pa Bistrița.

AICI S-A DAT 0 LUPTĂ!
Destăinuirea continuă, în

treruptă din cînd în cînd de 
risul tonic al acestui om care 
„are de toate" și care nu 
pierde niciodată prilejul să 
glumească pe seama celor 
mai grave întimplări prin 
care el, alături de ceilalți 
constructori, trece zilnic, li 
privim atent, cu ochii minții, 
si înțelegem că rîsul la el 
înseamnă de fapt prisosul 
experienței de muncă, rodul 
învingerii momentelor grele, 
de încleștare cu sine și cu lu
crurile din jur, 
unui interior robust, 
convingerea 
nu va putea 
dată.

...„Am și-o 
șirul confesiunilor inginerul 
Ștefan Buzoianu. Abia aștept 
s-o iau cu mine prin pădure. 
Ii zicem Diana"... Și tînărul 
îndrăgostit de munți si pă
duri, atît de îndrăgostit ineît 
i-a dat fiicei numele zeiței 
vînătoarei uită că de fapt 
Diana nu va apuca să zburde 
prin pădurile Uzului pînă cît 
va mai fi tatăl aici cu treabă. 
Fetița lui are numai zece 
luni. S-a născut aici, pe șan
tier. Este cel mai tînăr lo
cuitor din Valea Uzului. Dar

faptul relevă o nouă fatetă a 
sufletului omului acestuia: 
gingășia.

în galopul Iui 
mai devreme"

echilibrul 
Trăim 

că omul acesta 
fi înfrînt nicio-

fată — continuă

„Devierea Uzului a avut 
loc cu 30 de zile înainte de 
termen"...

„Primele plombe de beton 
au fost turnate în baraj cu 
sase luni mai devreme"....

„Tot mai devreme a fost 
proiectat, construit și montat 
și complexul de sortare-be- 
tonare..."

„Lucrările întregului șan
tier se află în avans cu circa 
5-6 luni față de grafic..."

Așadar, mai devreme. Iată 
cuvîntul cu care ești întîm- 
pinat în Valea Uzului, salutul 
și blazonul constructorilor de 
aici.

Gînduri la „masa 
tăcerii"

Urcăm cea mai înaltă cotă 
posibilă a locului, trăind un 
adevărat miraj. Distanta re
duce dimensiunile, oferin- 
du-le contururi de copilărie

și basm. Întreaga Vale a 
Uzului este un meleag fru- 

~mos de-al lui Harap Alb, 
omul-simbol căruia nime nu 
trebuia să-i stea împotrivă. 
De aici, de la această înăl
țime, brațele macaralelor, 
cupele escavatoarelor nu sînt 
decît prelungirea brațelor si 
pumnii lui Păsări — Lăți- 
Lungilă aiutind fiul omului 
la izbîndi. In jur, stîncă, 
brad și cer, într-o cumplită 
îngemănare, amintind parcă 
de anii dintîi ai planetei. Și 
totuși... In fata noastră, la 
cîțiva metri, un pumn de 
oameni și cîteva utilaje îna
intează. Greu. Dar înaintează. 
Taie în această sihăstrie de 
piatră drum dur si aspru, 
nou pas de trecere spre Țara 
Ardealului. înaintează încet, 
chibzuit, definitiv, urmărind 
firul unei vechi și aproape 
incredibile cărări. Urmăresc 
de altfel vechiul drum al 
haiducilor, pe care numai 
curajul și ispita frumoasă a 

. libertății i-au putut îndemna 
pînă aici. Poposim la „masa 
haiducilor" (cum o numesc, 
în legendă, localnicii) — o 
uriașă stîncă lustruită de ape 
și vreme, căpătând forma 
unei mese pe potriva celor

care, cu sute de ani în urmă, 
își odihneau aici gîndurile, 
hrănindu-si sufletul cu noi 
lupte. Privim „masa haidu
cilor" și fără vrere gîndul se 
întoarnă în spațiu ocolind 
crestele „spre un loc unde 
munții se povîrnesc ușor pe 
dealurile Gorjului, spre o 
altă masă, și ea a tăcerii, a 
Haiducului de la Hobița. De
sigur Brâncuși cunoscuse 
multe asemenea „mese", pînă 
la cea pe care creînd-o, a 
făcut-o simbol si nemurire.

Exerciții 
de fantezie

Mai întîi, ar trebui pusă 
o placă comemorativă: 
„Călătorule, aici s-a dat o 
luptă. Si au învins oamenii. 
Ceea ce vezi acum este de 
fapt o pagină întoarsă de is
torie". Pentru că turiștii, în
drăgostiți de natură și fapte, 
de patrie, străbătînd aceste 
meleaguri nu vor mai întîlni 
ceea ce astăzi, la geneză, i 
se oferă ochiului. Privirile 
lor vor poposi pe geometria 
îmblînzită a locurilor, pe 
simetria formelor. O pano
ramă armonizată de linii și 
culori îi va aștepta la întîl-

nire cu parcuri și izvoare 
ospitaliere, cu bănci de pbgas 
și arbori pentru umbră. Ei 
nu vor putea ști, și numai cu 
ochiul minții-,de vor înțelege 
truda și frământarea care au 
dăinuit aici mai mulți ani, 
încleștarea surdă de forțe, 
din care omul a ieșit biruitor.

Multe nu le vor putea ve
dea însă nici constructo. X 
Cînd lacul se va umple de 
lună și pește și iarba de șoap
te și iepuri — atunci construc
torii vor pleca chemați de zvo
nul unor noi șantiere. Vor 
pleca nu ca niște nomazi, nici 
din dorința lor intrinsecă de 
migrare, ci vrăjiți de fapt, 
de mirajul unei adinei sta
torniciri. Nici ei nu vor putea 
vedea totul. Pentru că, după 
plecarea lor, va apare aici un 
adevărat așezământ turistic. 
Hotel, restaurant, motel, și 
o adevărată baza nautică. 
Vaporașe și bărci, pînze și 
vele, camping. Si actualii 
constructori nu vor vedea 
nimic din toate acestea. Ei 
se vor afla desigur pe alte 
coordonate de muncă si viată 
acolo unde mirajul adevăra
tei lor statorniciri îi poartă. 
Înalță, de aceea, călătorule 
poposit pe locurile îmblîn- 
zite ale Uzului un gînd fru
mos, de recunoștință acestor 
demiurgi, așa cum rîndurile 
de fată nu se vor decît un 
semn de omagiu minunaților 
oameni cunoscuti în mîndra 
Valea Uzului.

I. ANDREIȚA 
I. CHIRIC
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într-o seară, un bărbat observă că sosise 
ora 24, dar soția nu. El nu se neliniști de
oarece soția era foarte recentă, în sensul 
că se căsătorise cu ea doar de o săptămînă, 
de la prima vedere, și nu-i cunoștea ha
bitudinile. Nu mult după miezul nopții, fe
meia — altfel frapantă — sosi. Ei avuse
seră în prima zi de conviețuire o discuție 
din care reieșise că ea este cam uitucă dar 
el nu luase în prea mare considerație res
pectiva lacună. Acum el o întrebă surprins :

— Dragă, nu te supăra, dar de unde 
vii tu ?

— De la o ședință.
— Și nu ți-ai 

ceva ?
— Ce?
— Păi, tu nu
— Vai, strigă 

uitat, simțeam eu că merg cam într-o parte. 
Precis l-am uitat în sală. Fug după el.

Și fuge ea pe diverse străzi, ajunge în- 
tr-un loc anume, sună la o ușă și zice în 
șoaptă :

— Puși, nu te supăra, vezi că mi-am ui
tat piciorul la tine.

—- Care ? întrebă o voce somnoroasă.

dat seama că-ți lipsește .

vezi că n-ai un picior ? 
ea. extraordinar cum l-am

de ION BĂIEȘU
In sfîrșit, altă dată ea și-a uitat buzele un

deva, altă dată sinii, pentru ca într-o bună 
zi să fie invitați la un revelion. Acolo ea 
se nimeri oarecum din întîmplare vizavi de 
un tip brunet și superb. Cu acest tip bru
net și superb ea începu să danseze la un 
moment dat și nu se mai dezlipiră unul de 
altul pină spre dimineață. In plus, șușoti
ră tot timpul nu se știe ce. Soțul fierbea 
că nu i se dă nici o atenție. Dimineața, 
cînd ajunseră acasă, el era foarte nervos și

SE
I

UITĂ“
i

ce face cu ei și la ce-i folosește. Iar dacă 
eu nu-i văd și nu sînt atent, ea îi uită.

— E adevărat, spuse brunetul oftînd 
omenește. Ochii care nu se văd, se uită.

căuta un motiv ca să se certe cu ea. La un 
moment dat o întrebă pe un ton insinuant :

— Draga mea, nu te supăra, văd că-ți 
lipsesc ochii. Nu cumva i-ai uitat lipiți de 
brunetul acela turbat ?

Ea se dezmetici brusc, se postă în fața 
unei oglinzi, probă dacă vede și văzu că 
nu vede. Era clar : îi uitase pe individul 
respectiv. Dar faptul că el, soțul, îi reproșa 
chestia asta, o enerva.

— Și dacă i-am uitat, ce ? Sînt ochii m*i 
și fac ce vreau cu ei. De ce n-ai avut grijă 
să mă faci atentă ? Ți-am spus doar că sînt 
uitucă.

— Scuză-mă, zise el umil.
— Ce să te scuz, că ești un idiot. Nu pot 

să contez niciodată pe tine.
Soția se dezbrăcă și se culcă, iar bărbatul 

se îmbrăcă și plecă. El se duse acasă la 
brunet și-i ceru politicos voie să dezlipeas
că ochii soției de pe bustul lui superb. 
Zîmbind stîngaci, el îi explică situația în 
felul următor :

— Știți, soția mea poartă cînd breton, 
cînd ochelari de soare și din cauza asta eu 
nu-i văd ochii aproape niciodată, nu știu

— Și pe mine cui mă lăsați ? 
Desene de : NEAGU RADULESCU

— Dreptul.
— Bine, zise Puși și-i înapoie piciorul
In altă seară, tot așa, vine ea acasă, iai 

bărbatul politicos, vrînd să-i facă în conti
nuare o impresie favorabilă, se repede să-i 
sărute mîinile. încearcă la dreapta, nu era. 
încearcă la stingă, nu era.

— Draga mea, zise el, dă-mi voie să te 
sărut pe obraz căci văd că-ți lipsesc 
mîinile.

Ea o ia la fugă, ajunge în Cișmigiu, se 
repede într-un boschet în care se afla un 
tip cu mîinile ei înfășurate pe după gît ca 
un fular, le ia și vine repede acasă.

FABULE
INTRE BROAȘTE

Doamna Broască și domnul Broscoi 
(Nota bene : țestoși amindoi !)

Sint in proces de divorț. Dumneaei 
A deschis acțiunea, pe temei

Că dumnealui, ființă ticăloasă.
N-o scoate nici o dată... din casă 1

INTRE PEȘTI
Doi pești, ieșind din fundul unui lac, 
S-au prezentat la marele Brotac

Cu-o jalbă lungă în care se spunea 
„Eu, subsemnatul, mă despart de ea

— încotro ?
— Vînd televizorul. Divorțez. Scap 

fi ele televizor fi de solie !
— Vezi-ți de treabă. Așa am făcut eu, 

și acum mi-e dor și de soție și de tele
vizor.

MIC TRATAT 1
Era o vreme cind 

specia profitorilor U 
se bucura de admi
rabile condiții de 
dezvoltare în țara 
noastră. Pentru a 
se încadra în acea
stă specie era sufi
cient ca cineva să 
dispună de: a) cit 
mai puțină conștiin
ță și b) cît mai mult 
capital. Din mo
ment ce îndeplinea 
cele două condiții,

de
STELIAN FILIP

Pentru motivul că de cînd trăiește
Alăturea de mine... nu-mi vorbește 1"

MORALA-i clară, dar vedeți minune 
Nici unul din cei doi n-o poate spune

INTRE FLUTURI
Zicea (dorind să-l „scuture" !) 
Un martor, despre Fluture :

— In general, cum 
E, vorba ceea, băiat

și vă spun, 
bun

O singură meteahnă are :
Prea zboară des... din floare-n 

floare !

După o oră ți jumătate 
de ceartă îndesată, o 
ceartă așa cum numai in 
filmele italiene mai intîl- 
nețti, Doina se retrase în 
bucătărie și spălă vasele 
cu propriile ei lacrimi a- 
mare de soție neînțeleasă.

Nu și-ar fi închipuit 
nici o dată că Gigei, Gigei 
cel atit de tandru pină 
azi, care-i aducea zilnic 
flori — și de abia acum 
își dă ea seama cită perfi
die se ascundea in buche
tele de frezii și garoafe 
— Gigei care o săruta 
ți nu pe frunte ! — 
plecare ți la inapoiere, 
bine, nu-și inchipuia 
acest soț despre care 
personal afirmase, nu mai 
departe decit ieri, în iata 
doamnei Tincuta de la IV 
că ar fi un soț model, 
poate să-i zică ei acele 
cuvinte de tristă aminti
re : „tacă-ți gura

Nu ! Nu mai merge a?»’ 
Pină cind să mai suporte 
ea astfel... de epitete ne
civilizate și pline de ci
nism, și de ce ? Din cau
za perdelelor pe care 
Pentru casă vrea ca să le 
cumpere, și nu să se îm
brace cu ele, deși acum 
se poartă orice și nu s-ar 
mira s-o vadă pe 
intr-o fustă de-asta 
din dantelă !

In definitiv de ce 
pune el ? Poate să fie un 
amărît de covor motiv de 
discordie intre doi soți 
din care unul să-i spună 
celeilalte „tacă-ți gura !“ 
cu un aer de enervare 
ieșit din comun chiar 
pentru un temperament 
liniștit ca al lui, fi admi- 
tind că ar avea dreptate, 
că un covor e mai necesar 
decit perdelele, ce i-a zis 
ea In definitiv T I-a zis 
pur și simplu că e cretin, 
cu alte cuvinte de ce se 
opune el unei hotăriri pe

li 
ei 
că 
ea

Coca 
mini

se o-

care ea a Inat-o pur ți 
simplu ți gata.

Doina, reamintindu-și 
tragicul episod, hohoti di
strusă și-și dădu seama 
că altă soluție nu poate 
exista ți că el trebuie să 
se despartă, viața in doi 
a devenit un adevărat 
coșmar, 
vadă in fața ochilor 
acest taler cu 
dar ce face, 
probe ?

Și atunci îți 
deodată de romanul _
de cinșpe lei și se hotări 
să procedeze ca ladi de 
Bourghshire — așa parcă 
o chema — așa că deschi
se puțin ușa dormitorului. 
Gigei, culcat, citea poso
morit o revistă, intră 
baie, strinse dinții și își 
înfipse adine unghiile în 
obraji și singele țîșni țl-i 
curse pe bărbie, dar o fe
meie poate fi bărbată da
că e cazul, și se zgirie a- 
dînc și pe brațe. Apoi 
începu să strige „aoleu, 
mă omoară, săriți, ia mi
na de pe mine, barbaru- 
le“ ! Cind Gigei, înspăi- 
mintat, ajunse la sursa 
vaietelor, toți vecinii e- 
ran în sufragerie, vuia 
blocul de o indignare co
lectivă si căinind-o 
sărmana Doina_  __ _
alai dc martori oculari se 
îndrepta spre _ 
medico-legal si în 
ceasuri __ ___
poi, cu certificatul medi
cal de 
la mină.

Și prima piesă de do
sar existind și stampilată 
fiind și avind chiar nu
măr de înregistrare. Doi
na porni acțiunea de 
„desfacere a căsătoriei" 
asistată fiind de un bun 
avocat din colegiu care 
din primul onorariu își 
cumpără un splendid co
vor ți niște perdele pen
tru sufragerie.

un
ea să nu-1 mai

pe 
două fețe, 
că n-are

aminti ea 
ăla

în

pe 
un lung

Institutul 
două 

martira era îna-

leziuni corporale

FLORIN IONESCU

33 PROFITOLOGIE

INTRODUC
profitorul putea tre
ce la desfășurarea 
multilateralei, com
plexei și rafinatei 
activități cunoscută 
sub numele 
zur, lăsînd 
ma restului 
ții o unică 
extrem de
— munca.

De vreo două de
cenii, insă, homo 
profitans intîmpină 
la noi o soartă com
parabilă cu cea a 
rinocerului alb în 
Africa și a tigrului 
de Bengal în Ben
gal : dispariția. Spre 
deosebire de cele
lalte fiare sălbatice, 
însă, profitorul nu 
a fost vînat, ci do
mesticit.

In decursul lun
gii sale existențe, 
specia a vădit o re
marcabilă putere de 
adaptare. Cînd scla
vii nu i-au mai fur
nizat o hrană con
venabilă, ea a tre
cut la alimentația 
iobăgistă, sau cind 
n-a mai putut-o 
conserva nici pe a- 
ceasta, a descoperit 
cit de nutritiv este 

proletariatul. Iată

de hu- 
pe sea- 
societă- 
sarcină, 
simplă

de ce, chiar și în 
condițiile de acum 
atit de vitrege pen
tru ele, un numai
— ce-i drept, redus
— de exemplare 
supraviețuiesc, păs- 
trîndu-și caracte
ristica fundamenta
lă a speciei — tra
iul pe seama 
homo sapiens.

Astăzi, cind de 
urma capitalului 
mai pătimesc la noi 
decit cel mult unii 
studenți în ajun de 
examen la econo
mia politică, punc
tul b, la care 
refeream la 
ceput, nu mai ser
vește evident la ni
mic, Dar homo pro
fitans compensează 
această pierdere 
prin folosirea in
tensivă a punctului 
a i in organismul 
lui are loc un pro
ces de miniaturiza
re a conștiinței pină 
la dimensiuni infi- 
nitesimale, pe care 
nu le mai poate de
tecta nici micro
scopul ultraelectro- 
nic. Liberat de ba

lastul 
scrupul,

lui

pe 
nu

ne 
in

oricărui 
profitorul

de
NICOLAE MINEI

E G OIȘ TII
(Urmare din pag. I.)

în poveste : împrumutarea u- 
nei șurubelnițe la miez de 
noapte. Fata, naivă ca un 
ied, i-a deschis ușa iar lupul, 
caie-și schimbă părul dar nă
ravul ba. și-a arătat colții. La 
început i-a dezvelit pudic in
tr-un zîmbet sfios de îndră
gostit. Chiar dacă avea ne
vastă și doi copii totuși la 
cei 29 de ani ai săi mai pu
tea fi crezut capabil de a fi 
curtenitor. Fata, deși naivă, 
l-a refuzat, apoi a încercat să 
iasă pe palier dar Zeleniuc i-a 
blocat trecerea : „ori, ori". 
Nu știm care era cealaltă al
ternativă bănuind că acest 
crai nu era și un antropofag, 
cert este însă că colții i s-au 
dezvelit de năvalnice ape- 
tiții.

...Ajuns în fața procuraturii 
Zeleniuc a recunoscut pocăit 
(prea pocăit si se va vedea

de ce) că a „păcătuit" și este 
gata s-o ia de soție. „Dar 
cealaltă ? și cei doi copii ?“ 
l-a întrebat procurorul. Po
căitul s-a mai pocăit puțin 
(de ochii lumii !) și a pro
nunțat un des invocat evri- 
ka : „divorțul l“. Dar cu nai
vitatea fetei nu trebuie con
fundată și intransigența legii. 
Pentru viol premeditat i s-au 
administrat cinci ani închi
soare corecțională.

EGOISM 
CU PATRU LABE

De cite ori n-ați auzit o 
exclamație părintească fără 
posibilități de contrazicere și 
n-ați zîmbit cu tacită înțele
gere. Deh, inimă de tată — 
v-ați zis. Și se pare că nimic 
nu este agresiv în supralici
tarea comparativă a propriei 
progenituri : „Copilul meu e 
cel mai frumos copil 1* ; „Co

pilul meu este cel mai cu
minte copil 1“ Aș înclina să 
cred că toți copiii din lume 
sînt cei mai... cei mai... cei 
mai... Inimă de tată 1 Dar în
tr-un caz pe care-l voi relata 
aici gradul superlativ folosit 
de părintele Vintilă Tudose 
a împrumutat nefastul nume 
al celui mai monstruos e- 
goism. Intr-una din zile, fiul 
acestuia, Costel, elev, a venit 
acasă cu o vînătaie sub ochi. 
Orice părinte cu dragoste 
pentru copilul său n-ar rămî- 
ne indiferent dar, nu-i mai 
puțin adevărat că după o 
matură cîntărire a situației ar 
închide incidentul : „joacă de 
copii cam obraznici". Sau s-ar 
adresa învățătoarei ori diri
gintei făcînd-o atentă asupra 
comportării elevilor ei. Vin
tilă Tudose a preferat însă 
revanșa. Nu prin palmele co
pilului său ci prin mîinile sale 
obișnuite cu munca. I-a cerut

aparen- 
existen-

Homo

profită : de situații, 
de împrejurări și, 
mai ales, 
meni.

In ciuda 
țelor. este o 
ță dificilă.
sapiens, deprins cu 
activitate regulată, 
subapreciată de o- 
bicei volumul de 
energie și ingenio
zitate pe care-l 
cheltuiește homo 
profitans pentru a 
nu-și părăsi specia.

Considerind că e un 
fenomen pe 
cercetătorii nu l-au 
studiat decit frag
mentar și că el me
rită o abordare de 
ansamblu, ne pro
punem elaborarea 
unui mic tratat de 
profitologie, ale că
rui capitole vor a- 
părea treptat în co
loanele ziarului. Fă
ră pretenția 
epuiza un 
atit de vast,

care

de a 
subiect 
ne vom

ocupa pe rînd de 
cîteva din manifes
tările unei specii, 
care nu se menține 
in viață decit pen
tru că :

— homo sapiens 
nu e totdeauna des
tul de sapiens ;

— homo profitans 
nu e niciodată des
tul de homo.

') In terminologie 
științifică, 
profitans. A 
confunda cu 
sapiens, cu 
are multe trăsături 
comune din punct 
de vedere exterior.

homo 
nu se 
homo 

care

EA : Ei, ce facem ? Spălăm vasele sau divorțăm ? ? ? 
Desen de : N. CLAUD1U

lui Costel să-i arate copilul 
vinovat și l-a pîndit la ieși
rea din clasă. Fără să-l între
be nici de una nici de alta 
i-a dat două palme grele care 
au trimis copilul în peretele 
școlii și apoi l-a călcat în pi
cioare pînă l-a umplut de sin
ge. Copilul cu o gravă he
moragie și puternice leziuni 
cerebrale a trebuit să fie in
ternat în spital pentru mai 
mult timp. învinuitul a pri
mit 5 luni închisoare corec
țională. Dar judecați dum
neavoastră „dragostea" pă
rintească a acestui tată. Sau 
mai de grabă egoismul său 
cu patru labe.

ÎN ÎNCHISOARE, 
MEDITAȚIE LA EGOISM

Dacă Narcis a avut sau nu 
o soră și cum se numea a- 
ceasta este o curiozitate a 
mitologilor pe care noi n-o 
împărtășim în aceeași mă
sură. Cert este însă că o în
rudire de gradul I se poate 
stabili între frumosul decedat 
în fața propriei sale imagini 
răsfrîntă de un ochi de apă 
și Badea Elena a cărei am

biție s-a dovedit a fi răsfrîn- 
gerea cam trecutei sale tine
reți (30 de ani) în ochii a cît 
mai multor bărbați. E adevă
rat că unii spun că privirile 
acestor soți cu gustul aven
turilor extraconjugale sînt cam 
apoase dar asta-i altă poves
te, deși tot egoistă. Dintr-o 
asemenea dorință de a se o- 
glindi în ochii bărbaților, Ba
dea Elena a trebuit să-și ră
rească întîlnirile și, cînd s-a 
împlinit sorocul, o mașină a 
Salvării a transportat-o în 
grabă la maternitatea spitalu
lui Brîncovenesc. Se spune că 
oamenii — toți oamenii, fără 
excepție 1 — sînt sinceri cu 
cei din jurul lor cel puțin o 
dată : înaintea morții. Femei
le sînt însă tot atit de sin
cere și înainte de naștere. 
Dar Badea Elena s-a dovedit 
a fi și în această privință o 
excepție. Și-a premeditat 
pînă în amănunte gestul e- 
vadării de la obligațiile ma
terne. Și-a uitat actele acasă 
și totodată, pentru cîteva zile, 
și adevărata sa identitate. 
Pentru timpul petrecut la 
maternitate și-a declinat noul 

I său nume : Varodi Eleni. La

ieșirea din spital a mai uitat 
un amănunt (neînsemnat pen
tru formula ei de viață) : fe
tița. După un an de zile ur- 
mîndu-și destinul făcut cu 
propria ei mînă de a se o- 
glindi în ochii cu pofte nu 
prea cucernice și-a aflat so
rocul : 4 luni de zile închi
soare pentru abandonul mi
cuței Violeta. Și tot atîta timp 
pentru meditații asupra con
diției acestui sentiment mes
chin, egoismul.

*
Ajungînd la sfîrșitul acestei 

anchete cititorul va fi de a- 
cord cu noi că mitul tînăru- 
lui îndrăgostit de propria sa 
făptură pe care amatorii de 
melodrame l-au identificat cu 
o floare altfel delicată și plă
cut mirositoare nu este în va
rianta sa modernă nici atit de 
delicat și nici atit de plăcut 
la miros. Două concise ma
xime populare, cu valoare de 
definiție, ne avertizează făTă 
ezitare : a) ce ție nu-ți place 
altuia nu-i face ; b) cine sapă 
groapa altuia... Două maxime 
de memorat pentru comporta
rea noastriț zilnică.

V. ARACHELIAN

ADRIAN PĂUNESCU

— Ah, secretul corespondenței! gemu Chefariu si îl veni 
s-o ia la fugă pe aleile cartierului. Ce se ascunde aici 7 Ce zi e 
azi ? Da da, nu e 1 aprilie. Nu poate fi păcăleală, e ceva grav, 
șl Chefariu fugi cit îl ținură picioarele spre sediul 
poștei ca să se lămurească acolo misterul. Dar pe la mijlo
cul lui se opri, cărțile poștale ii căzură din mînă și Chefariu

se întinse pe asfalt, într-o stare pe care nu puteai s-o defi
nești dacă e de leșin sau mortală. Nasul i se înroși, bolboro
sea cuvinte fără șir, și nu mai auzi nimic decit risetele unor 
copii care se jucau prin apropiere. Trecătorii nu-1 luară în 
seamă căci, inconștient, Chefariu își suise capul pe tașca de 
scrisori și, cum stătea acolo întins, părea că doarme, rupt de 
băutură, topit de oboseală. Se făcu ora 12 fără un sfert și 
poștașul se trezi în ploaia grozavă care începuse, ca după 
un somn de două săptămîni. Avea ochii grei și nu-și mai 
aducea aminte mare lucru, credea că înnebunise, se ridică, 
gemu din nou „ah, secretul corespondenței", și cînd se 
uită văzu scrisorile răspindite pe jos, spălate de ploaie și 
inofensive.

lartă-mă doamnă Popescu
Primul lui gind lu să-și pună hainele in ordine. Un poștaș 

e un poștaș, gîndea el, nu e un civil. Poștașii sînt armata a
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treia (după cîte se știe, armata I e armata, armata a Il-a e 
C.F.R.-ul) am dormit în post, lasă că am leșinat, dar am 
adormit. Dorm pe mine, gîndi Chefariu, și-și scoase șapca 
(cu cozoroc lucios) să-l spele ploaia și să-i îndrepte sufletul. 
Oare ce sepia în acele scrisori ? Și deodată își aduse aminte. 
Scrisorile morții, cărțile poștale ale morții. Am răspîndit 
nenorocirea printre oameni, sînt un criminal. Un mare cri
minal. Și înțelese în ce dilemă se afla, se aplecă și culese de 
pe jos scrisorile muiate de apă și sentimentul zădărniciei ÎI 
lovi în moalele capului, observînd că pe nici una dintre ele 
nu mai putea distinge vreun cuvînt. revelația că totuși a 
dus două scrisori și că acele scrisori, după cîte își aducea 
aminte, seamănă cu cele risipite în zloata dimprejur, îl îm

pinse ca un resort înapoi, 
spre doamna Popescu, spre 
garsoniera cu mobilă veche 
și pisici; sui în grabă scă
rile, își lipi fruntea înfier- 
btntată de ușă, îndoindu-ie 
dacă trebuie sau nu să su
ne. Din bietul poșta? ieșeau 
aburi ca dintr-o mămăligă 
proaspătă. întinse mina sțțre 
sonerie. Văzu că tremură și 
și-o retrase lingă trup, în- 
tr-o mare nehotărîre.

— Să sun, ori să nu sun ?
I se păru că n-are mînă, 

ci are gheară, îi veni să zgt- 
rie pereții, și-și atinse cu 
unghiile ceafa, scuturind-o 
sălbatec. Mal zăbovi citeva 
clipe și lovi cu pumnul în 
ușă, în sonerie și-n calorifer, 
îneît în zgomotul produs te 
deschiseră toate ușile de pe 
palier și Chefariu leșină din 
nou, în vreme ce le spunea : 

— A murit doamna Po
pescu.

Nu mai știu nimic, ÎI do- 
borlse a doua stare de leșin, 
si Chefariu mai apucă să

se gindească la faptul că este un reeidivist al leșinului. Pe 
palier se făcu liniște, numai soneria respira, speriată ti «a, 
și doamna Popescu nu deschise ușa și n-avea să mai deschi-
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dă niciodată. Nenorocita de ea murise și Chefariu nu mai 
avu nevoie să se convingă de asta, nici cînd ușa micuței gar
soniere sări înlături șl doamna Popescu fu găsită stînd în 
tronul ei de stil vechi, cu miinile în poală, moartă de-a bi- 
nelea.

Chefariu intră totuși in odaie și luă de pe masă cartea poș
tală, pe care o citi cu lacrimi în ochi. Dar lacrimile fură 
atit de multe și de mari îneît și această scrisoare se șterse, 
și, o dată cu ea, se pierdu și ultima dovadă a poștașului Che
fariu împotriva groaznicului asasin, al cărui nume nimeni 
nu-1 știa, a cărui existență plutea învăluită în negură, con
testată de toată lumea, în afară de Chefariu, care știa el 
ce știa, dar nu mai avea cum s-o dovedească.

Oficialitățile îl găsiră pe poștașul din cartierul Crumizaros 
îngenunchiat lîngă scaunul cu trupul neînsuflețit al doamnei 
Popescu. Buzele Iul șopteau :

— Iartă-mă, doamnă Popescu !..

Poștașul ia urmărirea pe cont propriu
Lipsit de dovezi, pasibil (dacă ar fi continuat să insiste în 

privința cercetărilor) de a fi acuzat. Chefariu tăcu mile, S' 
bine făcu. Se duse imediat la Stan Țigănescu, pe care-l gă
si liniștit, acasă la el, citind „Mica publicitate". Mare îi fu 
surprinderea poștașului cînd văzu că omul e viu.

— Sînteți viu, domnule Țigănescu 7
— Slavă domnului. Dar ce, trebuia să mor ? V-a venit 

vreo știre despre asta la postă ?
Chefariu se abținu să dea amănunte. Pensionarul însă își 

descărcă furia pe copilul vecinului, care-i distrusese scri
soarea.

— Auzi domnule ! Aștia-s copii ? Sînt draci. Ehe, tineretul 
din ziua de azi... Mi-a băgat scrisoarea sub duș, să mi-o 
spele. Și habar n-am de la cine era.

în gindul lui, Chefariu mulțumi inspiratului copil. Dacă 
ar fi fost după el, i-ar fi dat premiul o ciocolată pentru că 
salvase, inconștient, viața unui om. Se despărți de Țigănescu, 
și nu fără a-i spune că, intr-adevăr, copilul trebuie tras de 
urechi pentru fapta sa.

— Totuși, eu cred, mai spuse Chefariu. că nu era ceva 
prea important. O somație pentru plata chiriei, o chemare la 
administrația blocului, sau așa ceva. Probabil c-o să revină 
ei cu o altă scrisoare.

•— va urma —*
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a invitat șefi
ai misiunilor diplomatice la o partidă

>
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a invitat șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București să 
participe la o partidă de vînătoa- 
re, care a avut loc sîmbătă, 20 
ianuarie 1968, în pădurea Albe
le, regiunea București.

In seara aceleiași zile, după 
vînătoăre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, împreună cu so
ția, au oferit în Palatul Consi
liului de Stat up dineu în cin
stea șefilor misiunilor diplomati
ce și a soțiilor acestora.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, cu soția, Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., cu so
ția, Comeliu Mănescu, ministrul 
•facerilor externe, cu soția, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
ciliului de Stat

de vînătoăre
Au luat parte ambasadorii Cu

bei — Manuel Yepe Menendez, 
R.P. Mongole — Togoociin Chen- 
den, R.P. Bulgaria — Gheorghi 
Bogdanov, Republicii Arabe U- 
nite — Mohamed Fahmy Ha
mad, R.D. Vietnam — Hoang 
Tu, Franței — Jean Louis Pons, 
Austriei — Johann Manz, R.P. 
Ungare — Jozsef Vince, Elveției
— Charles Albert Dubois, R.S. 
Cehoslovace — Cesțmir Cisar, 
U.R.S.S. — A. V. Basov, Finlan
dei — Bjom Olof Georg Alholm, 
R.P. Albania — Iosif Pogace, O- 
landei — Haverkom Van Rijse- 
wijk, Iranului — Soltan H. V. 
Sanandaji, Greciei — Jean C. 
Cambiotis, Turciei — Kamuran 
Giirun, soția ambasadorului Ma
rii Britanii —r doamna J. E. 
Chadwick, Argentinei —t Rogelio 
R. Tristany, Indiei — A. S. Meh
ta, R.F. a Germaniei — E. Stra- 
tling, Republicii Islamice Paki
stan — Jamsheed K. A. Marker, 
Suediei — Cari Rappe, Canadei
— Bruce MacGillivray Williams, 
ministrul Izraelului — Eliezer 
Doron, însărcinații cu afaceri ad- 
interim, ai Republicii Orientale

a Uruguayului — 'Alberto Guard, 
Danemarcei — R. W. Hansen, 
R.P.D. Coreene — Riăm Gion 
Riăn, Republicii Chile — Rolan
do Stein, Braziliei — Mario Co
șar de Moraes Pitao, R.P. Polone —* 
Jerzy Fidler, R.D. Germane — 
Karl Kormes, Belgiei — Robert 
van Overberghe, S.U.A. — Jo« 
seph W. Neubert, Italiei — Pas
quale A. Baldocci, Indoneziei —• 
Theofilus Nababan, Japoniei — 
Itaru Maruo, R.S.F. Iugoslavia —• 
M. Komatina, Marii Britanii — 
R. Hanbury Tenison — R. P. 
Chineze — Ma Șiu-șîn, precum 
și șeful Reprezentanței Consulare 
și Comerciale a Spaniei — Ri- 
chardo Arnau.

In timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a rostit un 
toast. De asemenea a toastat am
basadorul Cubei, Manuel Yepe 
Menendez, decanul corpului di
plomatic.

Dineul s-a desfășurat tetr-o 
atmosferă cordială.

(Agerprw)

Plecarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer în Italia

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala, plecînd spre Roma, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu. va face o vi
zită oficială în Italia, Ia invitația 
președintelui Consiliului de Mi

niștri al Republicii Italiene, Aldo 
Mqro.

La plecare, pe peronul Gării 
Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Banc, Gheor
ghe Gaston Marin — vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri.

membri ai guvernului și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Pasquale Anto
nio Baldocci, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Italiei, și Mi- 
lorad Komatina, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.S.F. Iu
goslavia la București.

(Agerpres)

Interviu cu

FLORIAN ALBERT (ill)
„M-am hotă rit

SĂ UCID
BETONUL"

în timp ce discutăm despre 
be'ton avem îti minte, — și Al
bert și eu, — un nume care a 
devenit celebru tocmai prin in
ventarea acestui „rău necesar": 
Helenio Herera.

— Betonul, dupS părerea ta, 
a întărit' sau a slăbit fotbalul 7 
„Flori" stă o clipă pe gîndUri.

— Teoreticienii fotbalului — 
răspunde Albert — își împart 
părerile. Dreptate au și unii și 
alții. Echipele care au urmărit 
- Atște imediate, care au avut 
jucători capabili să aplice cu 
artă, rețineți cu artă, betonul, 
jucători șuper-clasă atît în apă
rare cît și în atac, au profitat 
cu vîrf și îndesat de pe urma 
lui. Pichi a fost un mare „ii 
libero" și. „don Helenio" ar fi 
trebuit să-i fie mult mai recu
noscător. (aluzie la faptul că 
HH a renunțat la serviciile lui 
Pichi). Betonul lui „Inter" fără 
„Pichi" — acest om cu reflexe 
mai active decît ale unui por
tar — s-ar fi clătinat de mult...

— Dar s-a clătinat și-o spui 
parcă cu o anumită satisfacție...

— Da. Pentru că experiența 
„Inter", — această mărire și 
decădere a betonului — va 
servi foarte mult fotbalului.^ îl 
va scoate cel mai devreme pînă 
la campionatul mondial din 
1970 de sub „magia" betonu
lui și-1 va plasa — poate tot 
prin Helenio Herera — pe or
bita unei tactici noi. Cred că 
HH experimentează de pe a- 

'cum — ca un chimist neobosit 
în laboratorul său — o tactică 
nouă. Aceasta, indiferent_ cum 
se va numi, va întări, sînt si
gur, atacul. Fotbalul are nevoie 
de spectacol. Fără spectacol își 
pierde popularitatea.

— Am avut impresia — con
firmată și de aprecierile presei 
și mai ales de invitația pe care 
ți-au făcut-o brazilienii — că 
la campionatul mondial din 
Anglia ai fost centrul înaintaș 
pe care l-a incomodat cel mai 
puțin betonul. Cum explici 
asta ?

altele, și în jocul meu. Mi s-a 
spus atunci — concluzie cu care 
m-am declarat de acord — că 
trebuie să învăț să ucid betonul. 
Echipele maghiare, din fericire 
pentru atacanțl, au refuzat be
tonul sau, dacă vreți, l-au apli
cat mai elastic. încît tot- ce fac 
de patru ani încoace — de la 
pregătirea fizică pînă la cea 
tactică — subordonez luptei cu 
betonul. Acord cea mai mare 
atenție pregătirii fizice. Oricît 
de betonate ar fi apărările su
praaglomerate, în fața unui joc 
desfășurat în mare viteză (Al
bert socotea că viteza atacanți- 
lor în fazele de finalizare tre
buie să fie egală cu finișul 
sprinterilor de 100 metri plat) 
pe spații largi, în care atacan
tul central este, aproape inima
ginabil, pe tot terenul, se pră
bușesc. Un asemenea joc am 
reușit eu și coechipierii mei în 
fața Braziliei la campionatul 
mondial și am învins-o cu 3—1.

— Dar ați cedat apoi, nepre
văzut de ușor, cu 1—0, în fața 
U.R.S.S.

—■ îți explic totul într-un mi
nut. Noi am prezentat la cam
pionatul mondial cea mai tînă- 
ră linie de atac. Varga avea 22 
de ani. Bene 23. Farkas 24. Eu 
26. Tinerețea liniei de atac 
pendulează între fantezie și op
timism, cînd jocul merge, și în
tre crispare și neîncredere cînd 
nu se desfășoară după placul 
nostru. Acesta-i tributul pe 
care-1 plătim pînă vom ajunge 
la mare maturitate. Dar nu uita

— Am gustat de două ori — 
împotriva lui „Inter" — din 
cupa cu „otravă" a betonului. 
Vă amintiți meciul nostru de la 
Budapesta cu „Inter" 7 Careul 
interiștilor a fost 80 de minute 
„Waterloo". Și. totuși, am pier
dut cu 2—0. Explicația acestei 
înfrîngeri a fost găsită, între

că pînă în 1970 această linie de 
atac va avea 10 ani de joc îm
preună și o vîrstă medie încă 
foarte tînără : 26 de ani. Vom 
reface „echipa de aur". Nu 
credeți ?...

Siguranța cu care Albert își 
demonstrează afirmațiile înlă
tură orice scepticism. M-am 
despărțit de Flori de trei luni 
și încep să-i dau dreptate a- 
proape total. Aproape, îl rog 
și pe Albert să nu mi-o ia în 
nume de rău, reprezintă cir
cumstanța și prudenta reporte
rului.

— Iar eu — mi-ar spune Al
bert — am de partea mea fap
tele. Am fost accidentat într-un 
meci cu singura echipă ma
ghiară adeptă conformistă a be
tonului. Ferencvaros. fără mine, 
a cîștigat cu același scor — 
1—0 — și Ia Budapesta și la 
Liverpool în fața „leilor". Tac
tica Ferencvaros — joc deschis, 
cu toate bateriile îndreptate 
spre atac — afirmă și confir
mă. Și pînă în 1970 mai este...".

„Bateriile" atacului sînt, cum 
demonstrează Albert, și „bate
riile" optimismului. Cît roman
tism și cît realism există în 
cele spuse de Flori vom vedea, 
mai exact, peste doi ani.

C. PRIESCU

ÎNTREBARE: Ați. primit cu satisfac
ție hotărîrea Federației noastre de a 
mări numărul echipelor din prima ligă 
de fotbal a țării ? Mai multe etape în 
cadrul aceluiași campionat vor împlini 
pofta noastră de fotbal ?

Am vrea să ne ferim de 
păcatul publicistic de a re
comanda cititorilor drept e- 
venimente neobișnuite unele 
lucruri elementare, știind că 
nu numai onest dar simplu 
este pentru un publicist — 
pentru un publicist român, 
ar spune Caragiale — de a 
căuta firescul lăudabil în
tr-un lucru nou sau p esu- 
pus nou. S-a inaugurat zi
lele trecute, luni 15 ianua
rie, Student-ClUbul în ca
drul Casei de cultură a stu
denților din Calea pievnei 
și mărturisim că am salu
tat acest club cu o bucurie 
foarte normală care ' strîn- 
gea în ea si ceva din aș
teptarea — în sfîrșit. -împli
nită acum — din vremea 
studenției noastre, cheltuită 
în urmă cu vreo zece ani si 
mai bine. Un club care să 
nu fie neapărat o instituție, 
ci un loc familiar de întîl- 
nire, unde grupurile de ti
neri prieteni se pot strînge 
în jurul meselor și să ră- 
mînă la fel de tineri, comu
nicativi, volubili, așa cum 
sînt în momentele lor obiș
nuite — și, în timp ce sorb o 
cafea, sau o altă băutură 
„reconfortantă", cum ar spu
ne un publicist prevenitor — 
să nu li se pară deloc că sînt 
obligați la altceva și că ar 
fi întrerupt! din gîndurile și 
convorbirile lor intime dacă 
li se prezintă un recital de 
poezie de către actori care 
se mișcă ceva mai firesc 
printre mese decît pe scenă,

ob 
ser^>

ȘTEFAN 
BĂNULESCU

sau dacă ascultă, venind 
spre ei de undeva din un
ghiurile sălii, muzică simfo
nică si — de ce nu — melo
dii de jazz de autentică nou
tate. Sala Casei din Calea 
Pievnei e excelentă pentru 
un astfel de club, felicită
rile trebuie oferite cu anti
cipație pentru alte Student- 
Cluburi asemănătoare ce vor 
lua, credem, ființă, — și 
dacă ar fi fost de dorit ceva 
mai mult decît a fost în 
momentul frumoasei inaugu
rări amintite, acel ceva ți
nea tot de lucruri elementa
re : la inaugurare ar fi fost 
nimerit să fie invitați în 
primul rînd studenți. Numă
rul omagiatilor a fost foarte 
restrîns. Dacă sala ar fi fost 
la inaugurare plină pînă la

refuz de studenți, credem că 
ziariștii, scriitorii, precum 
sperăm si cei afiliati hunu
lui mers al treburilor stu
dențești s-ar fi simtit feri
ciți să stea înghesuit! Pe 
scările sălii si să privească 
din aceaștă perspectivă'. pe 
adevăratii chemați la mesele 
si la locurile lor de bineme
ritată'intimitate. Cînd gu
rile undr aparate fotografi
ce s-au îndreptat spre noi. 
din spaima de publicitate 
am încercat să evadăm, dar 
rugămintea, surprinzătoare a 
celor cu aparatele ne-a ți- 
nut- lacului : vroiau să ne 
fotografieze și pe noi. stu
denții, ,nu numai pe ziariști, 
pe scriitori, ne* actori si re
gizori etq. Să fi arătat noi 
la inaugurarea Student-Clu- 
bulUi atît de tineri, din nou 
foarte tineri, ța cei aproa
pe sau patruzeci de ani si 
mai pine, ani pe care o bună 
parte dintre noi i-au împli
nit nu mai devreme decît în 
toamnele trecute ? Oricîtă ar 
fi fost bucuria care ne 
transfigura și oricît de multi 
am fi fost cu această bucu
rie, n-am fi putut suplini pe 
cei tineri și cu adevărat fru
moși la locurile lor, în 
proaspătul Student-Club.

în încheiere, o sugestie : 
cenaclul ,,Junimea" și-ar pu
tea muta amfiteatrul și ca
tedra pe solul familiarei săli 
a Student-Clubului de la 
Casa de cultură din Calea 
Pievnei.

STUDENT-CLUB

Doi dintre invitații Student-clubului intr-un „co
locviu" plăcuți Ana Blandiana și Ștejan Bănu- 

lescu

Marin Sorescu incercînd să înțeleagă intrebările 
reporterului nostru...

Alți doi invitați se simt bine ; Dinu Săram ți 
Eugen Barbu

MARIN SORESCU

Ideile mari plutesc in aer
— Ce părere aveți despre 

ideea „Student-Clubului" ?
— Ideile mari plutesc din 

nou în aer. Podurile încep să 
vibreze, să se umple de ele, 
iar clubul casei de cultură, 
fiind destul de înalt, a cap
tat una dintre cele mai ge
neroase.

— Debutează cu un program 
din poetica dumneavoastră. 
Sînteți mulțumit cu selecția 
poeziilor și în general cu in
terpretarea ?

— M-au impresionat entu
ziasmul și competența celor 
care au pregătit recitalul. 
Chiar dacă nu era vorba de 
niște versuri semnate de 
mine, tot aș fi fost mișcat. A 
spune poezii într-o încăpere 
care seamănă cu o cafenea, 
dar e și teatru — a încerca 
să-i convingi pe cei care au 
venit să bea o pepsi-cola că o 
idee e mai interesantă decît 
setea lor — nu e un lucru 
ușor, dar poate fi captivant.

— Ce alt poet român sau 
universal credeți că ar fi bine 
să fie „adus" aici ?

— Dintre tineri în ordinea 
alfabetică : Ion Alexandru, 
Cezar Baltag. Ana Blandiana, 
Ilie Constantin, Ion Gheor
ghe, Adrian Păunescu, Nichi- 
ta Stănescu. Ștefan Bănules- 
cu publică acum un volum

de versuri „Cîntece de cîm- 
pie“, care vor releva poetul 
plin de dramatism și sensibi
litate care a scris, de fapt, și 
„Iarna bărbaților". Ar putea 
constitui obiectul unei seri. 
Dintre străini: Rilke, Paster
nak, Eliot

— Vă rog să satisfaceți o 
curiozitate a reporterului ■ 
După Eminescu, care nici nu 
mă îndoiesc că nu ar fi poetul 
dumneavoastră preferat, este 
adevărat că vă plac foarte 
mult Dostoievski și Saint- 
Exuperv ? De ce ?

— Pasiunea mea pentru 
Eminescu rămîne într-adevăr 
statornică — e poetul român 
absolut, epuizînd genial tot 
ce pGate fi cuprins în această 
noțiune (poetul tragic și filo
zoful națiunii și destinelor ei). 
Cît privește Dostoievski — un 
colos pe care ori de unde 
l-ai începe, tot nu-i dai de 
cap — nu poate să nu te tur
bure mereu.

Exupery — fără a fi prin
tre scriitorii preferați, rămîne 
pentru mine mai ales autorul 
„Micului prinț".

— Ce aveți pe șantier ?
— Definitivez un volum de 

teatru. Aștept să-mi apară 
„Tinerețea Iui Don Quijote" 
— versuri.

ION MARCOVICI

Student-club a început să 
existe. Seara de deschidere, 
cu mulți invitați, cu televi
ziune și fotoreporteri a în
semnat un început agreabil. 
Barul beneficiază de lărgi
me și de plastică odihnitoare. 
Seara a început cu un mic 
spectacol de poezie Marin So
rescu. A urmat apoi o orches
tră de muzică de jazz și so
listul deja/z' T. Korossy.

Pe viitor sînt însă cîteva lu
cruri de retușat. Regizorii tre
buie să țină seama de ambi
anța sălii în cazul altor reci
taluri sau seri de poezie și 
să stabilească un echilibru fi
resc între sală și jocul actori
lor. Recitalul Sorescu a de
marat foarte greu din cauză 
că actorii au intrat fără nici 
un moment regizoral pregăti
tor în mijlocul unei săli a că
rei atenție nu fusese captată 
prin nimic. Cîteva reflectoare 
bine mînuite ar fi putut izola 
pe actori de public și le-ar 
fi creat o pistă de decolare 
mai favorabilă. Apoi, aseme
nea recitaluri nu trebuie să 
fie foarte lungi. Publicul este 
și el un participant de care e 
nevoie să se țină seama. Ar fi 
chiar de mare utilitate ca fie
care astfel de seară să aibă 
un sfert de oră închinat pu-

MIERĂ"

PERFEC
TIBILĂ

blicului. Amatorii din public 
pot evolua la dorința lor re
citind poezie proprie, poezia 
altora, făcînd pantomimi etc. 
Din această cauză trebuie re- 
văzută compoziția publicului, 
a spectatorilor și trebuie lua
te acele măsuri care să avan
tajeze prezența studenților 
aici. Student-clubul are de 
ales între a fi un bar 
obișnuit sau o cafenea ar
tistică. O forfotă de circiu

mă nu ajută nici orchestra, 
nici pe recitatori. Disciplina, 
indiscutabil necesară, impune 
respectarea severă a orei 
de începere, după care u- 
șile se închid, numerota
rea meselor și stabilirea u- 
nui preț diferit pentru cele 
situate avantajos etc.

Programele artistice care 
trebuie ,să. ggpețe caracter de 
stagiune trebuie să antreneze 
cît mai multe forțe studen
țești de la diverse facultăți 
din institute din București sau 
din țară cu condiția unei cali
tăți ridicate. Orizontul lor spi
ritual trebuie de asemenea, să 
corespundă preocupărilor stu
denților, promovînd cînd se 
poate manifestări artistice in
trate în tradiția vieții artistice 
universitare și studențești. Abia 
atunci Student-clubul va de
veni un local cu caracter spe
cific, înlăturînd confuzia pe 
care am putut-o observa la 
„premiera" sa.

Student-clubul nu trebuie de 
altfel să rămînă un unicat, ci 
să devină doar punctul de 
plecare pentru înființarea u- 
nor localuri asemănătoare în 
toate centrele universitare și 
chiar în fiecare institut aoolo 
unde sînt posibilități.

DIALOG
ÎNTREBARE: V-ați gîndit însă cine 

va suporta cheltuielile numărului a- 
proape dublu de echipe angrenate prin 
această formulă datorită lipsei de spec
tatori, în situația de a nu recupera chiar 
și cheltuielile minime, de organizare a 
meciurilor de campionat ?

ÎNTREBARE : Credeți că la ora ac
tuală suferință fotbalului nostru constă 
în lipsa de fantezie a formulelor com- 
petiționale sau în lipsa unor antrenori 
pricepuți care să știe să asigure jucă
torilor noștri o pregătire corespunză
toare ?

Numele interlocutorului: GRIGORE VASILIU-BIRLIC, artist al po
porului.

Circumstanțele dialogului : pauza unei repetiții a viitoarei pre
miere — Topaze.

TEMA DISCUȚIEI : recentele hotărîri ale Federației române de 
fotbal. Anchetator : A. Vartan, „Stenograf" : E. Hoffer.

ÎNTREBARE: Observ nedumerirea 
dumneavoastră pe care o împărtășim 
total. N-ar fi fost firesc, ca această de
cizie să fie rodul unei largi confrun
tări de păreri între federație și opinia 
publică ?

ÎNTREBARE: Vă știm un statornia 
susținător al echipei Progresul, chiar și 
în acest campionat cam trist pentru ea, 
mărirea numărului de formații îh pri
ma ligă și sistemul de retrogradare 
avantajează favorita dumneavoastră ?

RĂSPUNS t



din amfiteatre
Domnul Harlong-junior n-a rostit discursuri memorabile în 

Congres și nici nu s-a remarcat printr-o intervenție energică pe 
scena politică americană. Pasul spre celebritate l-a făcut tîrziu 

abia odată cu interviul televizat transmis pe rețeaua N.B.C. 
Printre banalități frecvente în oratoria parlamentară, Harlong- 

I junior a lansat un semnal de alarmă : „America și lumea liberă 
suit amenințate de o dictatură a minorilor". Onorabilul congres- 
men se arată îngrozit din pricina generației tinere, a băieților și 
tetelor care îndrăznesc să aibă alte idei decît cele ale domniei 
sale și pentru care scara valorilor are o altă înfățișare decît cea 
pe care o concepe neliniștitul reprezentant al statului Florida. 
„Nu trece zi fără să vedem șirurile de tineri vociferînd contra 
politicii Administrației în Vietnam, nu trece zi fără să aflăm 
despre recruți care-și rup ordinele de chemare. Cînd priviți co
loanele demonstranților mișcării negrilor pentru drepturi civile 
vedeți aproape numai figuri tinere". Congresmenul ajuns în fața 
camerelor de luat vederi ale televiziunii pretinde iritat că, în 
curînd, jeturile de apă și grenadele lacrimogene vor deveni „ino
perante . El recomandă de aceea „pedepse pe măsura pericolului 
potențial"...

In paginile lui WASHINGTON POST, Harlong-junior a cules 
aplauze. Dar mulți din cei care cunosc generația tinără a Ame
rica resping ideea actului represiv. Ziarele de dincolo de ocean 
numesc ceea ce se petrece în universitatea americană drept „re
voltă". Firește, este vorba de o revoltă care se consumă pe pla
nul reacțiilor politice, al comportării în raport cu evenimentele 
în curs și se exprimă prin respingerea unor precepte anacronice. 
S-a produs o schimbare de optică care șochează și, concomitent, 
generează îngrijorări. Generozitatea spontană față de idealurile 
umanitare este, desigur, o trăsătură a tinereții. Demonstranții de 
la Berkeley și colegii lor din multe centre studențești se procla
mă nu numai iubitori de adevăr și dreptate în general. Cerînd 
pace în Vietnam ei dau contururi precise idealurilor care îi animă. 
„Revolta" a început odată cu precizarea pozițiilor și cu afirma
rea categorică a unor puncte de vedere care contrazic politica 
oficială. Formelo de exprimare sînt diverse — de la colocviul 
academic în care jocul argumentelor captează auditoriul — și pînă 
la ciocnirea cu forțele puse să păzească o „ordine" pe care — 
într-o măsură — generația tînără o neagă. Revista U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT și-a trimis reporterii în mijlocul stu
denților. Concluzia lor se exprimă dramatic : „Cea mai mare 
revoltă a studenților din istoria universității americane a cuprins 
acum universitățile din țară". Dacă noțiunea de „revoltă", în 
cazul de față, o eliberăm de încărcătura sa emoțională și o li
mităm la proporțiile gestului protestatar care, uneori, îmbracă 
și o formă mai violentă, putem înțelege mai exact ce anume se 
petrece în viața universitară din S.U.A. Unii pretind că asistăm la 
o criză de încredere între generații. Alții îi contrazic, afirmind 
că este vorba de epuizarea speranțelor, de refuzul de a înainta 
pe un drum al cărui punct terminus contravine năzuințelor lor. 
„Copiii de azi sînt grozav de nerăbdători. Nu au perspectivă 
istorică" — spune Richard L. Cutler, vice-președinte al Univer

sității din Michigan. Dar să vedem ce opinie are Joseph Kauffman, 
decan la Universitatea din Wisconsin : „Sînt profund preocupați 
de Vietnam, de problemele orașelor, de poluarea atmosferei, de 
poluarea apei și de situația dezastruoasă a transporturilor. Nu le 
place moștenirea pe care o vor primi". Preocupările acestei ca
tegorii studențești nu se încadrează în tiparele unei „mode". De
sigur, există diverși care protestează în numele non-conformismn- 
lui, a unor idealuri vagi ce se topesc în demonstrații ilogice. Există 
creatorii de „mode" care pretind a deține cheia adevărului și se 
transformă în judecători supremi ai actelor lor, respingînd orice 
obligații impuse de societate, indiferent de natura lor — reli
gioasă, morală sau familiară („Privim în jurul nostru și nu găsim 
nimic și pe nimeni care să ne ajute să trăim... Este un vid moral 
total... A fi »hippy-« înseamnă a fi adevărat și singura modalitate 
de a fi adevărat este de a-ți dezvolta propria personalitate fiind 
singurul judecător asupra a ceea ce îți convine. Ca o regulă ge
nerală, a face ceea ce consider că este bine, indiferent unde 
sau cînd, fără a-ți pune problema dacă ești sau nu aprobat..." 
•— mărturie consemnată de PARIS MATCH).

Studențimea americană nu este o masă omogenă. Spunea de
canul din Wisconsin că există studenți care „se rușinează de bel
șugul lor". Există, însă, și studenți împovărați de neajunsuri ma
teriale, care „se rușinează" de sărăcia lor. Unii feciori de oameni 
avuți se îmbracă ponosit minați de dorința extravaganței, a ex
perimentului social redus, de altfel, la îmbrăcăminte și încălță
minte. Dar destui sînt studenții pentru care hainele uzate repre
zintă o necesitate impusă de condiția lor socială. America este 
o țară cu indici ridicați de dezvoltare economică dar bogăția 
conviețuiește cu sărăcia. Frontierele de clasă sînt o realitate și 
urmele lor devin vizibile la un examen atent și în lumea uni
versitară.

Nemulțumirea nu este doar un reflex al plictisului. Protestul 
exprimă nevoia de a debloca drumuri, de a depăși un imobilism 
care poate îngropa speranțele unei generații înzestrată cu o doză 
apreciabilă de realism. „Moștenirea" pe care Wm o doresc acești 
tineri „furioși" înseamnă inegalitățile flagrante, sociale și rasiale, 
înseamnă nedreptatea repartiției bunurilor produse în societate, 
înseamnă anacronismul unei politici externe angajată în aventuri 
belicoase.

Cum s-a reacționat Ia „revolta universitară" ? „Ne aflăm într-o 
situație cu adevărat grea" — se plingea un bătrîn profesor. Unele 
cadre didactice etichetează protestul studențesc „anarhie", „nihi
lism" și „obstrucție de dragul obstrucției". Conducătorii univer
sitari, mai mult decît altă dată, se arată severi. Autoritățile ame
nință cu reducerea alocațiilor bugetare, ceea ce obligă pe pro
fesori să devină mai prudenți și să restrîngă sprijinul acordat 
studenților. Dar represiunea nu face decît să amplifice rezistența 
unei generații refractară la compromisuri.

La Madrid vacanța universitară n-a ținut scama de calendar. 
A venit pe neașteptate, odată cu furtuna demonstrațiilor studen
țești. Afișe lipite de porți i-au invitat pe tineri să revină în 
mijlocul familiilor lor înainte de termenele fixate prin tradiție. 
Comunicările erau sărace în amănunte. Lipseau explicațiile dar 
motivul real al vacanței forțate îl cunoșteau cu toții. Neîntrerup
tele demonstrații studențești exasperaseră autoritățile. Intervenția 
poliției, arestările, măsurile „forte" (la Madrid există experiență...) 
n-au temperat pe studenți. Aproape zilnic universitatea se trans
forma în scena unor manifestații protestatare. Profesorii și stu
denții se întîlneau tot mai rar în amfiteatre. Sălile rămîneau goa
le. Studenții în schimb, puteau fi găsiți în strada efervescentă. 
Polițiști în civil și în uniformă îi însoțeau atenți. în urma lor — 
dubele de culoarea doliului.

Experții regimului încearcă să descopere „subversiunea" care 
a generat valul manifestațiilor. Cauza imediată o reprezintă mă
surile represive la adresa studenților democrați, tentativele de a 
dezorganiza sindicatul universitar democrat care se înfiripă fără 
avizul oficial. FRANKFURTER RUNDSCHAU, care a întreprins 
un sondaj printre studenții din diferite țări, plasează „răzvrătirea" 
studenților într-un cadru mai larg, în legătură cu realitățile so

ciale ale Spaniei. „Vechea generație" a păstrat rinduieli moște
nite din Evul Mediu care împing universitatea „la periferia vieții 
sociale". Diploma universitară deschide drum in viață doar me
dicilor și avocaților. Pentru cariera administrativă superioară, în 
practică, studiile universitare nu sint o condiție obligatorie. De aici 
provine un antagonism tradițional între autoritatea statală și lumea 
universitară, accentuat de franchism. FRANKFURTER RUNDS- 
CHALT amintea vitregia soartei intelectualilor în genere „care 
s-au aflat mereu in umbra forțelor dominante — biserica și arma
ta. De politică erau responsabile nobilimea și armata ; de cultură — 
teologii". Ceea ce altă dată era o opoziție de ordin social se con
jugă cu opoziția politică, cu aspirația la o democratizare care să 
depășească granițele promisiunilor. Protestul cotidian, grefat pe 
revendicări de perspectivă, ilustrează un simptomatic proces de 
politizare a tineretului universitar spaniol. Demonstrațiile acestuia 
au un pronunțat caracter politic, reflectă o stare de spirit, pe un 
anumit plan, deosebită de cea din lumea studențească a S.U.A.

Investigația ziarului vest-german n-a ocolit America Latină, con
tinent frămîntat, cu o studențime receptivă la idealurile progresu
lui sociai, cunoscută prin combativitatea dovedită în ceasuri de 
dificilă încercare. „Grevele, ocuparea universităților, demonstrațiile 
și ciocnirile cu poliția fac parte din. întâmplările politice cotidiene 
în America Latină. Universitățile sînt nu numai institute de învă- 
țămînt, ci o forță politică", scrie FRANKFURTER RUNDSCHAU. 
De obicei, școala superioară se afirmă ca o forță de stingă. într-o 
zonă în care dictaturile militare sînt un fenomen frecvent, iar în
călcarea brutală a democrației o practică „legalizată", universita
tea a devenit unul din centrii opoziției. Străzile orașelor cunosc 
manifestații studențești soldate cu morți și răniți. Uneori, băieții și 
fetele de 20 de ani pun mina pc arme, cum s-a petrecut la Santo 
Domingo. Sînt cazuri cînd, intr-o problemă sau alta, părerile aces

tor tineri nu coincid, dar elementul esențial îl reprezintă aspi
rația comună, incontestabilă, de a acționa pentru ca popoarele lor 
să-și poată hotărî singure destinul.

Studenții brazilieni și-au ținut congresul în subsolul unei mănăs
tiri franciscane. Ei au denunțat imixtiunea Washingtonului in viața 
universitară a Braziliei (și în țară — în general). In Argentina, Chile, 
Uruguay, Columbia glasul studențimii răsună răspicat, cu tonali
tăți proprii. Opțiunea politică a acestei mase de tineri are multiple 
surse. America Latină nu înseamnă doar „zgirie norii" din Caracas 
și construcțiile modeme ale Brasiliei, ci o acumulare de contradic
ții sociale și politice: milioane de subnutriți, milioane de analfabeți, 
milioane de oameni pentru care viața se întrerupe tragic la vîrsta 
tinereții. Recorduri de mizerie și de înapoiere. Deseori, citim știri 
despre luptele studențești pentru conservarea „autonomiei univer
sitare". In fapt această autonomie se exprimă prin interdicția ca 
poliția să pătrundă în incinta instituțiilor de învățămînt superior. 
Apărind „autonomia universitară", studenții militează pentru liber
tatea de opinie, pentru dreptul de a-și afirma o poziție politică în 
probleme fundamentale, de a spune ceea ce nu se poate scrie în 
ziare, ceea ce nu poate afirma de la tribuna parlamentară, ceea ce 
constitue subiecte „tabu". Solidaritatea cu Vietnamul luptător, o- 
orientarea netă împotriva amestecului S.U.A. pe continent, con
damnarea juntelor militare — sînt lozincile pe care le putem în
tâlni pe pancartele din clădirile universitare. Frazele sînt aspre, 
fără ocolișuri. Subtilitățile de limbaj sînt înlocuite prin expresii 
tăioase. Exhibiționismul modernist, ostentația gestului gratuit, fără 
semnificație, sint străine unui tineret universitar care se soco
tește angajat pe baricadă. „Conștiința noastră ne obligă să fim în 
linia intiia a luptei popoarelor de Ia sud de Rio Grande" — afirma 
unul din liderii studenților din Peru.

La mii de kilometri depărtare, în apropierea unui port, stu
denți japonezi s-au ciocnit cu poliția. Două sute dintre ei au a- 
juns în aresturi. O ciocnire banală ? S-ar părea că autoritățile au 
socotit evenimentul ca fiind ieșit din comun. Sistemul polițienesc 
de telecomandă a fost pus în funcțiune. La Sașebo s-au purtat 
„lupte de stradă cu coloanele care încercau să pătrundă în incinta 
portului" — se relatează din Tokio. Lingă „perimetrul de siguran
ță" au rămas destui răniți. Ce anume a declanșat energica mani
festație studențească de la Sasebo ? La această bază navală și-a 
făcut apariția port-avionul nuclear american „Enterprise". Tra
gedia Hiroșimei este prea proaspătă în memoria Japoniei. Genera
ția care s-a născut odată cu ciuperca atomică n-a uitat orașul 
transformat în ruine și nici suferințele umane ce au însoțit apa
riția erei nucleare. Dar ea nu privește doar către trecut. Japonia

și-a vindecat rănile lăsate de război, cunoaște o remarcabilă dez
voltare economică, Hiroșima a devenit un loc de reculegere pentru 
oamenii iubitori de pace din toată lumea. Primejdia reeditării ma
sacrului nuclear n-a fost, totuși, înlăturată. „Enterprise" este o 
dovadă. Sasebo este o altă dovadă : aceea că generația tînără a 
Japoniei nu mai dorește o nouă Hiroșimă...

Examinatâțrul este necruțător. Și totuși, chiar timizii se simt mai 
siguri pe ceea ce au învățat. Fiecare elev este verificat cu atenție, 
fără grabă. O greșeală de ortografie sau de calcul aritmetic este 
corectată neîntârziat. Dacă elevul înțelege mai greu problema nu-și 
pierde răbdarea. Cînd copilul dă semne de oboseală întrerupe lec
ția. In schimb, în momentul în care constată că elevul are o capa
citate superioară de asimilare, dozele de cunoștințe transmise se 
măresc...

Poate cele povestite pînă acum n-ar fi surprinzătoare dacă n-am 
știi că „examinatorul" exigent și înțelegător este o complicată ma
șină electronică. Ea realizează idealul procesului instructiv un 
profesor și un elev, o distribuție egală a energiei profesorului pen
tru fiecare elev, un dialog eficient în care teama de o notă proastă 
este racordată la severitatea... electronică. Acest experiment școlar 
s-a produs la Palo Alto, în California, prin locuri pe care le-am 
întilnit amintite mai des în ziare grație unei îndrăznețe transplan
tări de inimă. Raymond Cartier povestește într-un articol din 
PARIS MATCH, pe care vom încerca să-1 redăm succint, despre 
„preceptorul" instalat la Universitatea Stanford (aceeași la care 
Mike Kasperak trăiește de două săptămîni cu inima unei femei). 
Pe o rază de 25 km, mai multe clase primare sînt legate de marele 
ordinator al universității. Acesta transmite elevilor, individual, cu
noștințele necesare și controlează asimilarea lor. „Profesorul elec
tronic" — afirmă Cartier — trăiește în intimitatea intelectuală a ele
vului, îi corectează instantaneu erorile, adaptează dificilul proces 
al învățăturii nu numai la dispozițiile intelectuale, ci și la fluctua
țiile neîncetate ale atenției și sănătății Iui. Publicistul francez an
ticipează inevitabilul rechizitoriu : „Un nou triumf al mașinii, o 
nouă nivelare a spiritului, o nouă înfringere a elementului uman..." 
El are pregătită replica : „Noutatea, în fond, nu are nimic revo
luționar în ea. Nimeni nu se miră dacă Harvard are o bibliotecă -• 
ordinatorul este o formă modernă de bibliotecă — o memorie vastă 
conjugată cu o bună mecanografie... Invățămîntul electronic, cu 
posibilitățile sale prodigioase de adaptare individuală, nu face decît 
să prelungească linia progresului facilitând achiziționarea de cu
noștințe și eliberînd personalul educativ de partea cea mai obosi
toare a profesiunii lui".

Pentru Cartier școala electronică este singura posibilitate pentru a 
înlătura „marea criză a educației" pe care o cunosc multe țări apu
sene. Cursa între numărul în creștere al elevilor și extinderea cor
pului profesoral n-a fost în favoarea acesteia din urmă. învățămîn- 
tul a căpătat o amploare pe care cifrele o confirmă dar metodele 
aparțin unui trecut cînd pe băncile școlilor ajungeau puțini tineri. 
Liceele lui Napoleon numărau, în 1810, doar 9 100 elevi. Școala 
franceză are în 1968 trei milioane și jumătate de elevi. „Cu toate 
acestea ei pășesc încă în ritmul tobei imperiale. Organizarea, func
ționarea. dotarea sînt, în esență, aceleași" — declară autorul din 
PARIS MATCH.

învățămînt electronic sau malthusianism intelectual ? Foruri uni
versitare de renume se pronunță pentru a se stăvili expansiunea stu
dențească, pentru a frîna dezvoltarea școlii superioare rezervînd-o 
doar unor elite. Datele menționate de Cartier au darul să dezvăluie 
caracterul de clasă al invățămîntului superior în țări ca Franța 
R. F. a Germaniei etc. In ansamblul locuitorilor Franței, sala '*ț- 
agricoli reprezintă 4,3 la sută. Dar numai 0,6 la sută din studcv.n 
francezi provin din această categorie. Muncitorii reprezintă 40 
la sută din populația Franței. Copiii lor se găsesc în amfiteatrele 
universitare în proporție de 9 la sută. In R.F.G. copiii de muncitori 
constituie 2,5 la sută din studenți. Doar 24 la sută din absolvenții 
invățămîntului primar pătrund în „Gymnasium" sau „Reale 
Schule". Raymond Cartier ar fi putut să privească și peste Cana
lul Mînecii. Celebrul Oxford primește în acest an din visteria pu
blică doar o șesime din alocațiile strict necesare iar pentru a 
față valului de economii conducerile unor facultăți britanice 
operat la capitolul hrana studenților.

Raymond Cartier refuză să accepte amputările preconizate 
cei ce vor să facă din instrucția universitară un privilegiu. El 
o reformă a invățămîntului francez care să se bazeze pe posibili
tatea ca într-un viitor apropiat întreaga populație să primească o 
educație echivalentă studiilor secundare. Ceea ce presupune, po
trivit opiniilor sale, în principal — o revizuire a materiei de în
vățămînt prin adaptarea la necesitățile reale și o soluție elec
tronică la decalajul intre numărul elevilor și cel al profesorii 
Dar, deocamdată, edificiul școlii de mîine se înalță pe nisipul iI>âLt; 
ilor. Pînă la electronica școlară rămin marile și dureroasele pro
bleme ale prezentului pe care Ravmond Cartier le-a adus la su
prafață fără menajamente. Mai răsună încă tobele imperiale...
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EUGENIU OBREA

Văzută doar din fotografii 
și desene, cunoscuta doar din 
cărți, Praga e cu totul altce
va decît Praga simțită sub 
tălpi. Un album de fotografii 
ie poate avertiza asupra unor 
priveliști, dar nu poate să re
producă pînă la capăt o at
mosferă specifică pe care 
n-o poți cunoaște decît la fa
ța locului. Totul este aproxi
mativ pînă la verificarea de 
fapt- , .

Turnurile și acoperișurile 
Pragăi care înțeapă cerul pe 
cărți ilustrate, răspîndite în 
mii de exemplare, nu în
seamnă încă nimic dacă nu 
le-ai văzut din apropiere. Fo
tografiile, ghidurile, textele 
rezumative nu pot face decît 
introducerea. Văzută la fața 
locului, Praga transmite un 
sentiment pe care, privind-o 
din reproduceri, nu-l bănu
iai.

Nici chiar literatura cehă, 
tradusă, în mod firesc mai 
explicită, nu reconstituie in
tegral atmosfera pragheză sau 
cehă, deși ea este deobicei 
mult mai expresivă decît un 
album de poze. Și toată a- 
ceastă incertitudine există 
pentru că nu se poate, ști de 
la distanțe ce poate să în
semne conjugarea spiritului 
slav cu cel germanic și ce 
consecințe poate avea acest 
aliaj în toate domenii
le : limbă, cultură, artă, 
arhitectură,' meserii. Pra
ga este un oraș foarte vechi, 
și înfățișarea sa datorează 
foarte mult situației geografi
ce a vechilor triburi slave a- 
vansate, ca un pinten, în 
coasta popoarelor germanice. 
Istoria începe de la geografie 
și realitățile pragheze sînt și 
expresia acestei singulare așe-

Mala Strana

zări geografice a unor vechi 
triburi. Cehii au avut un 
strîns contact cu germanii 
și lumea occidentală, au a- 
doptat religia catolică fi au 
întreținut puternice raporturi 
economice cu Occidentul.

Cele mai șocante consecin
țe sînt cele arhitecturale. Pu
ține orașe dau o atît de acută 
impresie că te miști într-un 
timp trecut, impresia pe care 
Praga o transmite permanent 
și persuasiv. Calci pe dale 
de piatră, iar la dreapta și la 
stingă se ridică vechi ziduri 
de piatră cenușie. Iarna, un 
cer cenușiu completează de
corul cînd nu treci pe sub 
arcade vechi, care dezvoltă 
deasupra capului nervurile 
pronunțate ale unor vechi 
bolți gotice. Iarna, Praga vă
zută de pe podul Carol al 
IV-lea, pare coborită dintr-o 
posomorită gravură medieva
lă : în apropiere parapetul 
negru-cenușiu al podului, jos 
apele Vltavei, reflectînd un 
cer cenușiu închis, în dreap
ta și stingă arhitectura gri- 
maronie a unui oraș proiectat

pe un fundal de plumb. Da
că printr-un miracol al vechiu
lui zeu ceh Perun am putea 
goli orașul de o populație 
îmbrăcată elegant și modern, 
dacă am face nevăzute tram
vaiele și indicatoarele unei 
vieți a secolului XX, și am 
putea reîntoarce aici lumea 
medievală de acum cinci se
cole, Praga n-ar fi deloc un 
oraș dizgrațios. Dimpotrivă : 
lumea aceasta dispărută, pre
zentă azi doar în reproduceri 
sau în gravurile în lemn de 
la catedrala Sf. Vit, s-ar ar
moniza perfect cu acest uimi
tor oraș, vechi de o mie de 
ani, în aproape aceeași arhi
tectură.

De la desenele tipice căr
ților germane din vremea răz
boiului de treizeci de ani, să 
zicem, poți trece fără efort la 
arhitectura actuală a Pragăi : 
spiritul e același. Mai impte- 
sionant e că praghezii își în
țeleg orașul: ei îi cultivă pa
tina istorică, îl prelungesc în 
plin secol XX, îl adaptează a- 
cestuia fără a-i atenua auten
ticitatea. Litera gotică e fo-
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losită pentru reclame și anun
țuri, linia desenului medieval 
folosită în montajul publici
tar.

In plastica orașului, goticul 
nu este singurul stil prezent, 
dar el este față de celelalte 
stiluri cu consecințele cele 
mai adinei. Psihologia e de 
multe ori în strictă depen
dență de arhitectură și a- 
ceastă adevărată baie de 
geometrie gotică are un 
efect disciplinator asu
pra privitorului. In preaj
ma acestor ziduri, totul devine 
sobru, riguros, ceremonios. 
Sobrietate, gravitate, iată 
primele consecințe. Sobri, a- 
mabili, de o amabilitate re
ținută, ei se armonizează cu 
alura de seriozitate geometri
că pe care o dau zidurile 
Pragăi. Praga gotică a fost 
un admirabil conducător de 
civilizație. Extrema speciali
zare a breslelor cehe de ar
tizani a lăsat urme adinei 
și astăzi Praga se impune prin 
varietatea magazinelor specia
lizate care vînd produse tipic 
cehe. Metodica, educație a 
muncii, făcută timp de seco
le recomandă produsele a- 
cestor magazine. Sub amabi
litatea corectă a vânzătorului, 
sub subordonarea lui maxi
mă față de dorințele cliente
lei, ca fi sub firma modernă 
de neon se ascunde severa e- 
ducație a timpului.

Am vizitat, evident, multe 
din punctele pe care orice 
ghid al Pragăi le indică tu
ristului. De la Hradcany 
poți privi orașul de sus, o 
privire peste acoperișuri și 
turnuri: cerul este crestat de 
turnuri medievale. De la fe
restrele Muzeului de literatu
ră cehă, o veche și imensă 
mănăstire, cu curte interioară, 
unde străjuiește emblema
tic un leu statuar cerul

se vede prin ferestre cu 
ogive. Intri și ieși de pe ve
chiul pod carolin prin înalte 
turnuri cu porți ogivale. Tra
versezi dintr-o stradă în alta 
pășind pe lingă pilaștri care se 
termină în arcade, ca un ac
cent circumflex.

Un orizont văzut ogival, 
iată ceea ce procură acel 
nou sentiment pe care nici 
un ghid fi nici o colecție de 
poze nu-l poate transmite in
tegral. Praga dă un alt senti
ment timpului. Nu e vorba 
de condiția sa de oraș-mu- 
zeu, de transportul, uneori 
violent-plastic într-o epocă de
cedată, ci de securitatea mo
rală pe care o transmite a- 
ceastă aglomerare de clădiri, 
care de sute de ani stau in 
picioare, nesupuse nici de 
timp, nici de invazii.

La adăpostul unei ast
fel de arhitecturi se poa
te gîndi fi concepe meto
dic. Presiunea timpului este 
mai mică, iar surpriza își di
minuează proporțiile pînă la 
a deveni imposibilă. Improvi
zația nu-și găsește locul, este 
discordantă, iar individul ca
pătă o altfel de stabilitate. De 
cîteva sute de ani, aici nu se 
mai poate trăi sub semnul 
spaimei și fertilitatea unei ast
fel de perioade se poate ur
mări în literatura și arta cehă. 
Continuitatea este o dimen
siune esențială a culturii, și 
Praga a putut profita din plin 
de acest avantaj la adăpostul 
unor ziduri care intimidează 
timpul. Capitala cehoslovacă 
este, mai înainte de toate, un 
oraș profund cultural.

Este, de aceea, justificată 
atenția cu care praghezii își 
înconjoară orașul, felul me
todic în care-i cultivă mo
numentele.

MIHAI UNGHEANU

IN R. P. e
• • LA INVITAȚIA C.C. al
0 P.M.S.U., în zilele de 19 și 20

ianuarie a.c., tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al

• Comitetului Executiv, al Pre- 
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.K., însoțit de tovară-

• șui Dumitru Lazăr, membru su- 
e pieant al C.C. al P.C.R., adjunct

al șefului secției relații externe
• a C.C. al P.C.R., a făcut o vi-
• zkă prietenească in Republica 

Populară Ungară.
Cu acest prilej, a avut Ioc un

• schimb de păreri cu tovarășul 
0 Zoitan Komocsin, membru al

• * Noi arestări
în Grecia

• ZIARUL „Unita" relatează 
0 că Partidul Comunist din Grecia 

a dat publicității un comunicat 
în care anunță că în ultimele

• zile poliția greacă a arestat un 
0 mare număr de conducători de

stingă. Printre aceștia se află 
Nicos Karras, membru al condu-

• cerii Uniunii Democrate de Stîn- 
0 ga (E.D.A.), Panayotis Katerinis,

deputat al E.D.A., și Takis Be- 
nas, secretar al Organizației 

•. tineretului democrat „Lambra- 
kis“.

9 Succesorul lui
Mc Namara

0 • PREȘEDINTELE Johnson a
e anunțat că a hotărît să-1 nu

mească pe Clark Cliflord, fost
* colaborator ai președinților 
*. Truman șl Kennedy, în postul

de ministru al apărării S.U.A., 
în locul lui Robert McNamara.

* El a subliniat că a luat această 
0’ hotărîre după o lungă întreve-

dere avută vineri cu McNama-
* ra, în cursul căreia s-au exami- 
!• nat bugetul militar șl probleme

privind apărarea națională. 
Johnson a precizat că McNama
ra l-a informat despre faptul

UNGARA
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre ce
le două partide și Ia unele pro
bleme actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. La discuții, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, tovărășească, a participat, 
de asemenea, Andras Gyenes, 
adjunct al șefului secției exter
ne a C.C, al P.M.S.U.

Sîmbătă seara, oaspeții ro
mâni au părăsit Budapesta, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

că va părăsi actualul lui post în 
cursul lunii februarie sau cel 
mai tîrziu pînă la 1 martie, 
pontru a deveni președinte al 
Băncii Mondiale.

• „Cosmos-200"
• POTRIVIT programului a- 

nunțat de agenția TASS în anul 
1962, la 20 ianuarie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămintului „Cos
mos-200", avînd la bord apara
te destinate explorării spațiului 
cosmic.

• SIMBĂTA dimineață au în
ceput lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno — ira
niene. Părțile au examinat evo
luția cooperării economice și 
tehnice dintre România și Iran

din ultima vreme, constatînd cu 
satisfacție dezvoltarea favorabi
lă a schimburilor comerciale în 
contextul relațiilor multilatera
le româno — iraniene.

• COLABORAREA ECONO

MICĂ ROMÂNO—CEHO
SLOVACA

• IN ZILELE de 16—19 ia
nuarie 1968 au avut loc la Praga 
tratativele organelor centrale 
de planificare din Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă cu 
privire la colaborarea economi
că reciprocă în perioada 1971— 
1975. Delegația română a fost 
condusă de Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Delegația 
cehoslovacă a fost condusă de 
Oldrich Cernik, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

Sîmbătă, tovarășul Maxim 
Berghianu a părăsit Praga, în- 
dreptindu-se spre patrie.

• AMBASADORUL Turciei Ia 
Atena, Turan Tuluy, a fost pri
mit sîmbătă dimineața de mi
nistrul afacerilor externe al 
Greciei, Panayotis Pipineilis, 
căruia i-a făcut cunoscut că gu
vernul turc a hotărît să recu
noască în mod oficial actualul 
guv'ern grec.

La Ankara, purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului de Exter
ne turc a relevat că recunoaș
terea guvernului grec a fost 
dictată de importanța relațiilor 
dintre Turcia și Grecia.

Demonstrații studențești la Djakarta
Agenția France Presse anunță din Djakarta că mai multe 

mii de studenți, membri ai Frontului acțiunii studențești, 
(K.A.M.I.), au participat sîmbătă dimineața la un miting de 
protest împotriva politicii financiare și economice a actualu
lui guvern indonezian. Studenții au cerut guvernului să ia 
măsuri pentru a opri creșterea neîntreruptă a prețurilor Ia 
bunurile de primă necesitate, în special la orez, hrana de 
bază a populației. Ei au cerut, de asemenea, demiterea mai 
multor membri ai guvernului pe care îi consideră vlnovați 
de creșterea prețurilor.
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