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Sîmbătă la amiază s-a înapo- 
: în Capitală delegația Partidu-

unitatea naționa-

LABORATOARE

STUDENȚIPENTRU

ȘTIM

te Za Ion Călin privirile aleg dintre o mie și una de posibilități imagistice pe 
aceea a coloanelor, a uriașelor hale și viitoare secții.

tineri 
artă cu 
cu dis-

lui Mihai Vitea
zul, această scurtă, tragică și 
fulgurantă epopee, m-a atras 
de mult, atît pentru dinamis
mul, maxima ei tensiune, cit

Da- 
scriito- 

a

cibernetica
De 20 de ani, de la apariția celebrei 

cărți a lui Wiener, un nou termen e ve
hiculat în limbajul științific cu o frec
vență nemaiîntîlnită de nici o altă no
țiune în întreaga istorie a cunoașterii 
umane.

CIBERNETICA revoluționează zi de 
zi cele mai diverse compartimente ale

cercetării științifice și tehnicii, anulînd 
concepții, investigînd zone necunoscu
te, croind noi traiectorii științifice cu 
implicații uriașe pentru destinele știin
ței, tehnicii, artei.

în dorința de a oferi cititorilor săi 
citeva detalii privind actuala configu

rație a realizărilor ciberneticii, perspec
tivele evoluției ei în cele mai diferite 
domenii de creație științifică, de la 
chimia moleculară la astrofizică, redac
ția ziarului nostru înlănțuie (în pagini
le 3—4) în cadrul unei anchete pornind 
de la întrebarea ,.CE ȘTIM, ȘI CE NU 
ȘTIM DESPRE CIBERNETICA

PÂRE
RILE

DE REPUTAȚI SPE 
CIALIȘTI ROMÂNE

PENTRU CITITORI
Propunîndu-ți să asigure o trata

re mai amplă a problemelor și 
domeniilor spre care se îndreaptă 
interesul cititorului tînăr, începînd 
de săptămîna viitoare ziarul nostru 
va apare într-un NUMĂR SPORIT 
DE PAGINI. Ziarul de sîmbătă va 
apare în 8 pagini înlocuind prin 
conținutul său, actualul număr de 
duminică.

Pentru a vă informa mai opera

tiv asupra evenimentelor cultural- 
artistice și, îndeosebi, sportive, pe 
care calendarul competițional in
tern și internațional le plasează de 
obicei la sfîrșitul săptămînii, 
„SCÎNTEIA TINERETULUI" VA 
APARE Șl LUNEA.

Deci, LUNI, MARTI, MIERCURI, 
JOI, VINERI Șl SÎMBĂTĂ, cereți Ia 
chioșcuri „SCÎNTEIA TINERETU
LUI" !

iat
lui Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, a participat la 
manifestările prilejuite de sărbă
torirea celei de-a XX-a aniver
sări a victoriei oamenilor muncii 
din Cehoslovacia, din februarie 
1948.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ion 
Obradovici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Praga.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu,

Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Paul Nicules- 
cu-Mizil, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Erau de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialis
te Cehoslovace, și Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București.

MIHAi VITEAZUL
După DACII, Columna ne 

va înlezni lectura cinemato
grafică a unei atle pagini 'din 
istoria neamului nostru. Re
gizorul, actorii, operatorii — 
întreaga echipă de realizatori 
— mai au încă de lucru, gră
bind premiera. Autorul ~ 
cilor și Columnei 
rul TITUS POPOV1CI —

terminat însă un nou scena
riu literar inspirat din istoria 
poporului român: MIHAI 
VITEAZUL.

L-am rugat în numele ti
nerilor cititori să ne conture
ze succint personalitatea de 
legendă a domnitorului mili
tant pentru 
lă.

— Viața

și pentru forța ei exemplară. 
Am ales în redarea ei forma 
cinematografică — deoarece 
am certitudinea că filmul, cu 
multiplele lui posibilități, poa
te oferi imaginea cea mai de 
șoc, cea mai directă transmi
sibilă a epocii și a colosalei 
personalități a domnitorului, 
primul care a intuit — cu 
mult înainte ca ideea să fi 
prins corp în Europa, nece
sitatea unității naționale, che
zășie a durabilității noastre 
pe acest pămînt chinuit, așe
zat la răscrucea tuturor 
furtunilor.

Intrat în legendă, încă din 
timpul vieții (marele drama
turg spaniol Lope de Vega 
i-a dedicat o piesă „Miguel 
el Valiente") figura lui, cu 
trecerea anilor, a căpătat o 
prezență tot mai vie în con
știința națiunii.

— Pe cînd primul tur de 
manivelă ?

— Pregătirile pentru film 
sînt gata (decoruri, costume, 
cea mai mare parte a distri
buției) ; primul tur de mani
velă va fi comandat de Ser
giu Nicolaescu — regizorul 
„Dacilor" — pe la începutul 
lunii August.

Pînă la premiera filmului 
Mihai Viteazul vă oferim 
în paginile V și VI un frag
ment din scenariul literar.

Gestul cotidian întipărit pe 
retina memoriei și rejudecat 
apoi în funcție de posibilită
țile noastre de analiză, apare 
ca generos sau egoist, tole
rant sau meschin ș.a.m.d.

Uitîndu-și de sine, genero
sul se gîndește mereu la cei
lalți și în mișcarea diurnă 
timpul înregistrează seismo- 
grafic atîtea și atîtea nuanțe 
de generozitate spontană și 
fără intenție de răsplată. Și 
nu avantajul material, nu 
calculul meschin al unor pri
vilegii indiferent de ce ordin 
îl inspiră și nu satisfacția de 
moment o caută. El dăruie și 
se dăruie moralmente pentru 
că i se pare că bucurîndu-se 
de bucuria altora capătă o 
seninătate și o deplinătate 
sufletească care îl îmbogă
țește și îl înalță.

„E o mare plăcere să în- 
tîlnești ochii celui căruia 
i te-ai dăruit ceva puțin mai 
înainte" scria La Bruyere în 
„Caracterele".

Gene
roșii

RESPECTUL PENTRU ARTĂ

La Universitatea 
din Craiova a în
ceput amenajarea a 
10 laboratoare des
tinate studenților 
de la facultățile de 
electrotehnică și 
chimie. Dotate cu 
aparatură modernă, 
noile laboratoare

vor oferi studenți
lor craioveni condi
ții optime pentru 
efectuarea lucrări
lor practice și expe
riențelor. Ele vor fi 
date în folosință 
pînă la viitoarea 
sesiune de examene.

(Agerpres)

„IARNA DE FOC“

A doua zi după încheierea lu
crărilor Consfătuirii pe țară a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
unul dintre participanți, un elev 
de la Liceul din Sibiu, mi-a fă
cut o vizită. Am avut în față un 
tînăr plăcut, cu o figură des
chisă, cu ochii vii, cu o inteli
gență deosebit de ageră și ma
tură. E redactor șef-adjunct al 
revistei liceului și, bineînțeles, 
face poezii. Am avut cu el o 
discuție agreabilă de o oră. Ve
nise la mine cu speranța că îl 
voi lămuri asupra unor îndoieli, 
a unei neînțelegeri asupra poe
ziei. Se arăta descumpănit de 
faptul coexistentei unei poezii 
— ca să-i spun „clasice", căci 
așa i-a spus el — adică a unei 
poezii în formă tradițională, cu 
un conținut mai apropiat de 
logica obișnuită, mai accesibilă 
și, în același timp a unei poe
zii, ca să-i spun „moderne", 
scrise mai ales de tinerii poeți 
în care înțelesurile și sensurile 
sînt mai ascunse, multiple și 
uneori ermetice : o poezie de

de
DEMOSTENE BOTEZ

notație a unei senzații fără ri
mă, fără ritm, fără logică apa
rentă, ca-ntr-o halucinație.

Băiatul părea înclinat prin 
structura lui, spre poezia clasi
că, J---------—-* ---“J-
rat 
lui 
sa. 
cat 
că . ,............ .........
chiar cîteva poezii.

Descumpănirea aceasta nu 
este numai a Iui. O încearcă 
mai ales, și cu mai multă nedu
merire, generațiile mature care 
mărturisesc a nu înțelege nimic 
din poezia nouă. Și nu e un fe
nomen care ar privi numai 
poezia. El s-a produs chiar mai

dar nu vroia să fie conside- 
în întîrziere asupra timpu- 
său, detașat de generația 
îmi mărturisea că a încer- 
și el poezia „modernă" dar 
nu reușește. Și mi-a citit

Iarna a slăbit hățurile nă
răvașilor săi armăsari, și-a în
tors. cojoaca cu mițele înăun
tru, a renunțat la ideea de a 
mai țese cuiburi de zăpadă 
ve crengile copacilor.

S-a înmuiat coaja pămîntu- 
lui și lutul clisos a început a 
se încălzi, a se usca, și a se 
turna în infinit de ciudate 
forme. E dimineața unei zile 
intrate din prima clipă a fap
tului în stăpînirea luminii so
lare. Umbrele coloanelor me
talice și ale oamenilor sînt 
lungi și se ajung și se țes și 
în înaintarea lor comună un

cunoscător ar recunoaște în 
anumite momente fapte îm
plinite.

Au trecut doi ani de ctnd 
primele excavatoare mușcau 
din pămîntul pe cate astăzi 
se construiește și se înalță u- 
nul dintre cele mai mari ji 
importante combinate petro
chimice ale țării noastre. In 
zona de sud a orașului Pitești, 
o suprafață de peste 640 de 
hectare e cuprinsă de febra 
unui ritm rar întîlnit.

întregul șantier înaintează 
pe verticală, de sus ninge 
neîntrerupt cu fulgii incan

descenți ai aparatelor de su
dură. Se poate spune fără a 
forța mina metaforei că aici, 
în aceste zile ale lui februarie 
1968. iarna e de foc.

Prima cunoștință pe șan
tier o fac cu un grup de 
muncitori pe care salopetele, 
pufoaicele, cizmele de cau
ciuc stau într-o anume neo- 
rînduială, care le demască 
originea. Și dacă adăugați la 
înfățișare vorbele care rareori 
printr-un cuvînt sau altul se 
inseră în vocabularul de uz 
zilnic al unui șantier, veți a- 

vea imaginea completă a ru

ralilor. Și au venit de la Oar- 
ja Silisteni, de la Stolnici și 
Storobănești, Mozăceni și Tu- 
feni, flăcăi tot unul și unul, 
cu priviri limpezi și brațe vi
guroase. Ei au bătut hotărît 
la porțile șantierului cu do
rința deprinderii unei meserii 
pe măsura lor și a vremurilor. 
Ei au bătut la porțile șan
tierului cu dreapta și cin
stita intenție a unui cîștig

Fotoreportaj de
ION CUCU

(Continuare In pag. a Vll-a)
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înainte în arta plastică, și se 
încetățenește și în muzică.

Față de această mișcare de 
răscruce în artă; inerentă artei 
care, ca tot ce este viu, trebuie 
să cunoască efectele curgerii 
timpului și anotimpurile orga
nice :. tinerețe, maturitate, bă- 
trînețe, ca și reluarea ciclului 
din punctul de vedere al apre
cierii și concepției artistice, oa
menii se împart în două, ceea 
ce în. realitate se manifestă 
printr-o activă adversitate noii 
arte. Dacă adversarii ■ maturi ai 
acesteia, declarînd că nu înțe
leg nimic, își fac din asta o 
problemă de conștiință, și caută 
serios să o rezolve, cei 
privesc acest nou din 
ușurință, cu rîsete și 
preț.

într-o asemenea 
simplistă este o lipsă de 
a artei, de înțelegere a 
și legilor ei de prefacere 
voltare, și asta e foarte 
tor formării culturale a .___
tului. Subsistă și acum ideea că 
pentru a înțelege și aprecia o 
operă de artă, nu ai nevoie de 
prea multă pregătire, că poți 
înțelege și „după ureche și 
simț" orice tablou și orice lu
crare muzicală, orice poezie, a- 
tuncl cînd pentru asta e nevoie 
de o cultură generală serioasă, 
de o concepție justă a esenței 
artei, o cunoaștere a regulilor 
și istoricului ei, o sensibilitate 
receptivă, o disponibilitate de 
vibrație și de inteligență. Cu 
toate acestea, pentru a înțelege 
bine o operă de artă, trebuie și 
o experiență mai îndelungată 
care formează un anume simț, 
insesizabil, al frumosului și al 
limbajului artistic.

Arta este șl ea, ca vorbirea, 
o modalitate de comunicare a 
unei idei, a unei senzații, a ți
nui sentiment; e deci un lim
baj special. Nici un limbaj, 
chiar acel simplu, vorbit, nu

atitudine 
respect 
esenței 
și dez- 
dăună- 
tinere-

Duminica în Parcul Herăstrău (Continuare în pag. a VII-a)

în colectivele de muncă ge
nerozitatea se manifestă di
vers. Toni Obertinski era în 
concediu medical. Lucrările 
lui în secția ajustaj vagoane 
a Uzinei „Grivița roșie" stă
teau „pe butuci". îndeplinin- 
du-și conștiincios atribuțiile 
de producție care le revin, 
Gh. Nicu, Teodor Bălan și 
Petre Nicolae au executat 
și operațiile colegului lor 
bolnav. Un plus de efort de 
îndemînare și atenție, un 
consum de energie mai mare. 
Și poate pentru că le-a intrat 
în reflex, n-o mai denumesc 
generozitate.

Apanaj îndeosebi al adoles
cenței dar nu exclusiv, gene
rozitatea încorporată celor 15 
sau 18 ani, le apare purtăto
rilor ei firească, axiomatică, 
îneît întrebați, răspund că 
n-o au, uitînd că și-o poartă 
trofeic prin vîrstă sau neob- 
servîndu-și-o pentru că intră 
în structura personalității lor, 
definitoriu și absolut, dincolo 
de care nu mai încape re
plică.

Sinceritatea răspunsurilor 
unor elevi de la Liceul „Gh. 
Lazăr" ni se pare revelatoare 
atît pentru ceea ce este ge
nerozitatea în fapt la această 
vîrstă cit și pentru ceea ce 
reprezintă în configurația 
ei intimă : Nu sînt ge
neroasă. Desigur îmi ajut 
colegii și mi se pare firesc, 
mă bucur să le pot face o 
plăcere... Am să mă fac psi
holog. Tot timpul meu o să-l 
dau oamenilor. E normal să 
fie așa și atunci generozita
tea îmi apare ca un cuvînt 
străin pentru că m-am obiș
nuit cu normalul. (Codruța 
Ionescu cl. X).

— Nu am cu ce să fiu ge
neros, cel puțin materialiceș
te.. poate cu idei, pentru că 
îmi place să le comunic. Nu 
știu ce trebuie să dau și cit 
si nu înțeleg în primul rînd 
să fiu generos cu mine în
sumi (Valeriu Rasetnic — 
cl. IX).

— Dacă a avea un vis cen
tru care vei face sacrificii, 
dacă va trebui să renunți la 
comoditățile tale, la liniștea 
ta pentru un scop înalt, fie și 
îndepărtat, reprezintă gene
rozitate, înseamnă că voi fi 
generoasă. Un singur lucru 
nu-mi pot permite, să fiu 
generoasă cu timpul meu, e 
prea scump (Tania Anculia 
cl. IX).

Sensibil la valorile umane, 
adolescentul își apropie avid

GABRIELA IONESCU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PE URMELE UNUI
FILM DISPĂRUT

• CINEASTUL ION BOSTAN UN PASIONAT VÎNATOB DE IMAGINI. • PARA 
DISUL PĂSĂRILOR SE CUCEREȘTE CU RABDARE... DAR ȘI CU INGENIOZITATE 
• CUM AȚI COLABORAT CU PERSONAJELE FILMELOR DV ? • PERIPEȚII ȘI 
AVENTURI IN DELTA.

Cineastul Ion Bostan, au
tor al unui număr de aproape 
50 de scurt metraje (de artă, 
cercetare științifică, de ac
tualitate, memoriale sau re
portaje), din care 18 premiate 
la diferite festivaluri interna
ționale, se remarcă printr-o 
pasiune romantică personală, 
întregită de originalitatea in
vestigației științifice cu care 
îmbrățișează acest gen de 
filme. în scurt metrajele sole 
consacrate deltei și viețuitoa
relor ei, PRINTRE PELI
CANI, SUB ARIPA VULTU
RULUI, OASPEȚI DE IAR
NĂ, ST1RCUL — PASAREA 
REPTILĂ ?, descoperim o lu
me insolită, pitorească și a- 
tracțioasă.

— Vreți să ne destăinuiți 
cum s-a născut atracția dv. 
de cercetare cinematografică 
a vieții acestei minunate re
giuni și ce ați intenționat să 
exprimați în filmele pe care 
le-ați turnat aici ?

■— Delta m-a atras ou mulți 
ani in urmă prin frumusețea 
sa originală ; cu timpul acea
stă atracție turistică s-a trans
format într-o adevărată pa
siune de cercetător. Am în
cercat să aduc spectatorului, 
prin intermediul cinematogra
fului, o lume necunoscută în 
varietatea formelor existen
ței sale. Să văd cu o- 
chiul camerei de luat ve
deri ceea ce în mod normal 
este — dacă nu imposibil — 
oricum foarte dificil de văzut. 
Să surprind natura sălbatecă 
și curiozitățile aoestor locuri 
în plină infinitate a manifes
tărilor lor. Și dacă am reușit 
să împărtășesc spectatorului 
acest prieten pe care>-l simt 
alături " în nesfîrșitele zile și 
nopți de veghe ale îndelun
gatelor mele vînători de ima
gini odată cu curiozitățile 
științifice investigate și cite 
ceva din marea mea dragoste 
pentru acest neobișnuit de in
teresant colț de țară, mă pot 
considera pe deplin mulțumit 
sufletește.

— Sînteți de acum un vi
zitator obișnuit al acestor 
locuri și desigur că după a- 
tîtea filme și mai ales după 
atîția ani petrecuți, în ano
timpuri diferite, aici, ați reu
șit să cunoașteți in mare mă
sură multe din misterele Del
tei.

— Cu cît cunoști mai mult 
Delta, cu atît te simți mai a- 
tras de natura ei fascinantă, 
încă de la filmul PRINTRE 
PELICANI m-am apropiat 
îndeosebi de fauna diversă a 
zburătoarelor sale, le-am în
drăgit ; și nu e de mirare... 
Aici se pot întîlni peste 300 
de specii de păsări, fiecare cu 
caracteristicile, cu tabieturile 
și curiozitățile lor. Le cunosc 
acum bine locurile de cuibă
rit, felul de viață ; știu cum 
să mă apropii pe nesimțite 
de fiecare cu aparatul de fil
mat — această unică dar paș
nică armă a vînătorilor mele.

— Spuneți-mi, cum cola
borați cu personajele filmelor 
dv. ?

— La modul cel mai ami
cal... Cunoscîndu-le viata, o- 
biceiurile, încerc să le deran
jez cît mai puțin posibil, fi
indcă personajele mele nu au 
încă veleități cinematografice. 
Mă apropii ușor, pe nesim
țite, folosind mijloacele na
turale de adaptare la teren — 
vegetații, ierburi, trestii sau 
scufundări sub apă, pînă a- 
proape de locul cuibăritului. 
Și nu o dată răbdarea, prin
cipală calitate a investigațiilor 
cinematografice în Deltă, mi-a 
fost pusă la grele încercări 
fiind mobilizat ore în șir în

stuf, pe caniculă, sad pradă 
țînț arilor, în nemișcare totală. 
Pentru a facilita colaborarea 
ou personajele filmului 
„ST1RCUL— PASĂRE REP
TILA ?" am imaginat un adă
post ingenios, construit din 
oglinzi montate pe toate la
turile lui și l-am așezat pe o 
întindere cu ochiuri de apă 
Dispozitivul reflectă prin in
termediul oglinzilor, ochiurile 
de apă din jur și se confundă 
ideal cu acestea.

La filmările documentaru
lui pe care-1 realizez în pre 
zent, LEBĂDA SĂLBATECA 
timp de o lună de zile făceam

toate pregătirile necesare lo
cului de pîndă încă înainte d» 
revărsatul zorilor, astfel încît 
răsăritul soarelui mă afla bine 
ascuns în desișuri, acoperit cu 
stuf din toate părțile. Și în 
nemișcarea dimineții auzeam 
deodată mult așteptatul fîl- 
fîit de aripi, la numai cîtiva 
pași de mine. Veneau lebedele 
îa filmare.,.

— Aceste pașnice vînători 
cinematografice și-au avut de
sigur și ele peripețiile lor ; vă 
mai amintiți cîteva dintre ele?

— Desigur, peripeții de tot 
felul am avut multe. Și după 
ce au trecut de acum, îmi a-

rum.. m

M 1 C
ințifică, astăzi dispărut, pe 
care l-a realizat în 1898 savan- A”• L

MIRACOL
desene de ION GRIGORE

URAL

mintesc cu haz chiar și de cele 
mai puțin plăcute. întîmplări 
mai mari și mai mărunte: 
toate au însă farmecul amin
tirii. Odată, pe cînd mă stră
duiam să surprind cu discre
ție colonia de pelicani în e- 
poca dififcilă a cuibăritului 
am zărit venind spre locul 
în care îmi așezasem aparatul 
o bărcuță cu o pereche de în
drăgostiți. Ah, acești turiști 
cu aparițiile lor indiscrete, cît 
mi-au dat întotdeauna de 
furcă 1 Le-am strigat să nu 
se apropie mai mult. Degeaba, 
oamenii nu voiau să mă as

culte. Lopătau domol dar per
suasiv către locul cu pricina 
imobilizîndu-se extaziați în
tre obieotiv și pelicanii mei. 
Am constatat mai apoi că, de 
fapt, ei nu erau de loc de rea 
credință, atît doar că nu ști
au românește. Și așa mi-am 
găsit, în persoana celor doi 
turiști belgieni, o tovărășie 
agreabilă pentru întreaga zi 
de lucru.

In primăvară Ion Bostan se 
va deplasa din nou cu apa
ratele sale in Deltă, unde va 
continua filmările la actualul 
documentar LEBĂDA SĂL
BATECĂ. Dar pînă la reve
nirea sa în Deltă, cineastul lu
crează de zor la un alt scurt 
metraj interesant, PE UR
MELE UNUI FILM DIS
PĂRUT. Este vorba de re
constituirea unuia din pri- 
mele filme de cercetare ști-
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PRIMĂVARA

RĂDULESCU

scăunat la București.

Doi interpreți pe același rol. Petru Rareș 1 

GEORGE CONSTANTIN : Eu am fost în

de NEAGU

NOUTĂȚI" IEȘENE

3, în fața 
locuit pînă 
G. Topîr- 
de dragul 
moldovean.

UZURPATORUL

Un volum d»f>oi^U^^.Oul- de GH. SUCII-

tul dr. Gheorghe Marinescu la 
spitalul Pantelimon. După an
terioarele sale experiențe în 
acest domeniu medicul român 
încearcă la Paris, în anul 1889 
primul studiu asupra mersu
lui bolnavilor, cu cronofoto- 
graful lui Măreț/, unul din a- 
paratele ce au precedat teh
nica lui Lumiâre. Interesant 
la documentarul lui Ion Bos
tan mai este și faptul că a- 
cesta încearcă reconstituirea 
unui film vechi exclusiv după 
fotogramele și desenele origi
nale reproduse la vremea res
pectivă în revista pariziană , 
„La semaine .medicate-,,' fără 
a-i adăuga nici o mișcare su
plimentară. Dar despfe cu
riozitățile științifice și tehnice 
ale acestui nou film vom vor- i 
bi la apariția lui pe ecjțane.

ION MARINESCU : Iar eu la Ploiești i

PROTECȚIE

Un comic de mare clasă la Circul de Stat, 

LEONID ENGHIBAROV ;

— Cu asemenea înaintași poți exista

_ • O informație apărută în
® „Contemporanul" readuce în ac

tualitate mai vechiul proiect al 
• ecranizării „Enigmei Otiliei" ; 

regizorul Iulian Mihu anunță 
primul tur de manivelă pentru 

• sfîrșitul acestei luni. După atî- 
tea ecranizări ratate, vom fi în 
sfîrșit martorii uimiți ai unui re- 

A viriment ? Se spune că, în con- 
formitate cu dorința lui Călines
cu însuși, o parte din text va fi 

A cîntată, iar alta debitată cu o 
pronunție specială, în vederea că
reia interpreții sînt supuși unor 
exerciții de dicție. La urma ur
mei, studioul „București" ne-a 
dezVățat de mult să ne mai mi- 

£ răm. Vom rămîne calmi chiar 
dacă — cine știe ? — ne ame- 
nință perspectiva unei capodo- 

V pere...

— «La teatrul din Ploiești, o 
® admirabilă inițiativă : pentru ro-

IN LOC DE POSTA

„Ni s-a întîmplat, de e- 
xemplu, să observăm un 
grup de vizitatori opriți in 
str. Ralet la nr. 
casei in care a 
la sfirșitul vieții 
ceanu, cel care 
lașului devenise 
Legenda istorisită cu iarmec 
de ghid îi determinase la 
extaz. Și-ntr-adevăr, desti
nul acestui spirit, atit de 
tînăr și amar sub veselie, 
există încă, locuiește-n amin
tirile din Iași, revine Ia che
mare în fața vizitatorilor 
și-i uluiește. Toți simt și 
văd aproape acest lucru. Nu
mai faptul că, de cițiva ani, 
casa a început să se dărî- 
me pe la colțuri și să rămi- 
nă fără var pe pereți, nu a 
fost sesizat de nimeni și, 
mai alei, nu a fost simțit de 
niciuna dintre persoanele în 
drept ca un lucru ce trebuie 
urgent remediat. Stăruie

așadar în jurul plăcu de 
marmură cu chipul poetului, 
umbre pe care, fără îndoia
lă, nu se mai pot susține în 
continuare legendele. Și-i 
bine să și le simtă flecare 
pe inimă pînă in clipa cînd 
casa poetului va fi reînnoită 
pentru a aduce lumina cu
venită în amintire..." Șî mal 
departe : „Solicitînd, nu de 
mult, părerea despre Iași a 
unui vizitator (prof. C. 
Dreanță) care vizitase casa 
Iui Gh. Asachi (identificată 
ca fiind cea de-a patra — 
conform documentelor de la 
Arhivele statului din Iași) 
de pe strada cu același nu
me ni s-a spus : „Strașnic 
oraș lașul. Frumos șl cn 
trecut mare. Zic totuși că la 
noi (la Sibiu) dacă ar exista 
o casă ca aceasta, ar avea 
alt destin. Oricum, n-am 
lăsa-o pentru locuințele cu 
sfori de întins rufe și cu 
găini în curte".

I. CHIRIAC

REDACȚIE!
Printr-un intermediar, ne-a 

parvenit la redacție, spre pu
blicare, o nuvelă intitulată 
„Alba noapte a logodnei", 
'purtînd iscălitura unui cu
noscut și apreciat prozator : 
Ion Lăncrănjan. Am fost sur
prinși de slaba calitate a nu
velei, și mai ales de particula
ritățile de stil și de limbaj 
care nu corespund sus-amin- 
titului prozator.

Despre ce ar fi vorba în 
nuvelă ? Despre o femeie ca- 
re-și aduce în casă amantul în 
ziua în care soțul ei este ares
tat pentru delapidare. Apoi pe 
11 pagini bătute la mașină es
te dezvoltată narațiunea unei 
nopți de dragoste, „alba 
noapte a logodnei" cum pre
cizează autorul care nu este 
Ion Lancrănjan, ci intermedia
rul care, în speranța publică
rii, s-a folosit de un „nume" 
mizînd pe neatenția redacției.

Evidenta submediocritate 
a nuvelei, amestec de natura
lism și idilism poate fi de
monstrată și din cîteva cita
te : „Ea se afla în casa și în 
patul omului care-i năruise 
viața și îi umbrise întreaga e-

Iul titular din „Petru Rareș", de 
Horia Lovinescu, regizorul Emil 
Mândrie l-a invitat pe actorul 
Ion Marinescu de la Teatrul 
Mic. Premiera a dezvăluit, în ra
port cu interpretarea lui Geor
ge Constantin, alte virtualități 
ale personajului (asupra cărora 
vom reveni într-o cronică), și 
mai ales, a dovedit cîtă însem
nătate are instituirea unor ase
menea posibilități de emulație 
între personalitățile actoricești de 
prim rang.

• Monologul dramatic „Iona" 
al lui Marin Sorescu continuă să 
stîrnească opinii pasionate care, 
pornind de pe poziții diferite — 
adeseori contradictorii — converg 
în a saluta organicitatea debutu
lui dramatic al poetului. Două 
recente puncte de vedere, al lui 
Ștefan Bănulescu în „Ramuri" și 
al lui Al. Ivasiuc în „Contempo-

„w.,

xistență a anilor care trecuse", 
„Stărui cîtva timp asupra a- 
cestui gînd amar și pentru că 
era prea amar îl înlătură și 
se legă, cum făcea mereu de 
cîteva zile, de nădejde...", 
„din clipa aceea devenise o 
ființă fără curaj, o zdreanță 
vie, fără noroc și fără bucu
rii", „prospețimea trupului 
care i se dăruise total, fără 
margini, trecuse de închipui
rea lui...", și pentru că „el se 
afla aici, în patul ei și, în 
loc ca el să se zbuciume de 
bucurie, se zbuciuma ea", un 
ultim citat edificator: „ce-i 
fi crezînd tu acum despre 
mine ? că sînt vreo aia, stri
cată ? Dar nu-mi pasă. Eu 
am făcut ce m-a îndemnat su
fletul, dar voi bărbații nu știți 
nimic".

Nuvele proaste s-au mai 
scris și se vor mai scrie. Nu 
există obligația talentului. Dai 
procedeul este de o incorecti
tudine incalificabilă. încerca
rea de discreditare, chiar și 
temporară, a numelui unui 
scriitor cu o reputație deja 
cîștigată în fața publicului 
nu merită să fie ținute sub tă
cere. Gestul nu este nevino
vat cum ar încerca să pretin
dă autorul lui. Din care cauză 
publicăm prezentul răspuns.

T. S.

ș

ranul", merită tot interesul pen
tru caracterul aplicat 
pe care o întreprind.

al analizei

• O nouă apariție, 
așteptată, în colecția 
pective poetice 
„Vină" de Ion Alexandru, 
prinzînd o selecție din 
prestigiosului tînăr poet, 
ieșirea în lume a volumelor si
milare semnate de Nichita 
nescu, Marin Sorescu, Gh. To- 
mozei,. colecția, și-a defipit

de mult 
de retros- 

,Albatros" ;
cu- 

creațîa 
După

Stă-

mozei,. colecția, și-a definit un 
profil limpede, pe care — din 
păcate — tot ea și-l trădează u- 
neori, asumîndu-și rolul de a pu
blica „pagini alese" din . scrierile 
unor poeți aparținînd cu totul 
altor generații si orientări. Ion 
Alexandru și Nicolae Tăutti — 
iată o alăturare a cărei justifica
re n-o pricepem.

• Sub o înfățișare proaspătă, 
bătrîna „Viața Românească" (hr. 
1 (19.68) publică un grupaj de 
poeme inedite ale llii Blaga și o 
remarcabilă suită de articole o- 
magiale la 70 de ani de la naște
rea lui Tudor Vianu. Cu acest 
număr debutează și „Caietul Vie
ții Românești", supliment ce va 
fi consacrat în fiecare lună unei 
teme inedite. Pentru început, 
„Poezia criticilor și critica poe
ților" reprezintă o temă îmbie
toare, reunind versuri de Tudor 
Vianu, I. Negoițescu, Matei Căr 
linescu, Giovanni Papini, Edwin 
Muir, Walter Hollerer și eseuri 
critice de Al. Philippide, Nina 
Cassian, Virgil Teodorescu, Jean 
Cocteau, Max Jacob, Rene Char, 
Al. Blok, Giuseppe Ungaretti, 
T. S. Eliot. Caietul se încheie cu 
două poeme despre cuvinte de 
Nichita Stănescu și Victor Kem- 
bach.

• Pentru luna martie, buleti
nul „Cărți noi" anunță un număr 
impresionant de apariții în seria 
„Ediții de autor" a Editurii pen
tru literatură : Agîrbiceanu, Ar- 
ghezi, Bacovia, Călinescu, Traian 
Demetrescu, Petru Maior, Adrian 
Maniu. Intercalat în scru
puloasa ordine alfabetică a 
giganților, o „descoperire" : Ti- 
beriu IJiescu, autorul culegerii 
de publicistică „La cocoșul spîn- 
zuraț". Nu cunoaștem și — deci 
— nu putem contesta calitatea 
publicisticii lui Tiberiu Iliescu. 
Dar nu mai există la Editura 
pentru literatură și alte colecții 
în care asemenea nume să se 
poată simți mai în largul lor ?

Sperăm totuși într-o greșeală ds 
redactare!

SEBASTIAN COSTIN

— Stimate domnule, zise directorul, speculația rămîne spe
culație. Dar nu din speculație se întrupează Electra.

Auzind aceste cuvinte înțelepte, intuiția lui Chefariu făcu 
un pas înapoi. Cînd vru să-l facă pe al doilea se lovi de 
seiful aflat în cabinetul directorului. Bărbatul își reveni și 
continuă cercetările.

— Ceea ce vă pot spune, conchise directorul, e ca rata 
are un puternic sentiment al tragicului. Toți profesorii ei 
știu asta. De pildă, eleva Episeopescu Bella a leșinat cînd 
li s-a predat la istorie lecția despre moartea lui Mihai Vi
teazul iar cînd a auzit că rugina poartă numele de oxid și că 
elementele pot pierde un electron, această eminentă elevă 
a izbucnit în ample hohote de plîns. La lecțiile de literatura, 
cînd se studiază texte cu finalitate tristă, .eleva .Episeopescu 
este trimisă la filme muzicale,, ca să nu afle cumva că există 
tristețe pe lume. Ne amintim cu toții de inițiativa cole
gilor ei, care i-au rupt din manualul de literatură poezia 
„Muma lui Ștefan cel Mare", tocmai pentru a o feri de emo
țiile întîmplărilor descrise acolo. Vă spun, stimate domnule, 
„Peneș Curcanul" ar imbolnăvi-o cu nesfîrșitele lui morți, pe 
biata noastră școlăriță. Iar „Scrisoarea de la Muselim-Selo" 
ar fi pentru ea mai mult decît o catastrofă.

— Brrr, In ce am intrat ! Ce chestie ! Zise, în gindul lui, 
Chefariu si își mușcă buzele senzualizate de eroism.

Să așteptăm să vină noaptea
Rugindu-1 pe director să-l ierte pentru intrarea lui intem

pestivă, Chefariu se postă într-o Alimentara aflată vizavi de 
școală și urmări ieșirea elevilor. O văzu pe Bella, singură, 
și se întrebă de ce e singură. N-avu ce să-și răspundă și ieși 
binișor din Alimentara, își trase gulerul paltonului, în sus, pe 
ceafă, își băgă mîinile în buzunare și la 10—15, pași în urma 
Bellei transcrise o traiectorie șovăitoare, asemănătoare cu 
cea pe care o descria, în drumul ei nesigur, eleva Episco- 
pescu. Străbătu 3—4 străzi cu ghețuș, observă cum alți copii 
se dau pe gheață, ori de cîte ori li se oferă prilejul să lunece 
în neștirea friguroasă a vreunui patinoar, ivit spontan în 
cale, și cu ochii îngroziți Chefariu remarcă faptul că_ fetița 
intră în cimitirul aflat la marginea cartierului. De îndată, 
detectivul se repezi la un telefon public, ceru la 03, numărul 
de telefon al școlii, și-1 chemă pe director întrebîndu-1 :

— Tovarășe director, ce este tatăl^Bellei Episeopescu 7
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Și așteptînd să vină noaptea, pentru a cerceta mai profund, 
Chefariu rumegă în sine răspunsul șocant al directorului.

Tatăl elevei este paznicul cimitirului
Intră într-o cofetărie și ceru o cafea. își aprinse o țigară 

pe care o stinse imediat, la rugămintea femeii care-i servi 
cafeaua.

— Ce dracu domnule, nici nervos nu mal poate să fie omul?
— Fumațul omoară țesuturile, i se spuse.

— Iar moarte, iar moarte, fir-ar a dracului de moarte. 
Unde te duci, dai de moarte. Te culci — ți se pare că mori. 
Te scoli — ți-e frică să nu te calce vreun tramvai. Bei apă —. 
ți-e frică să nu fie otrăvită. Te gîndești — ți-e frică să n-ai 
palpitații. Mai lăsați-mă în pace I Dacă mor, mor. Ce-mi 
duceți voi mie grija ? Parcă sînteți toți paznici de cimitire.

Lingă el, un tînăr cu un tranzistor, scorbelea Pe scala ra
dioului și nimerise tocmai la un post unde se transmitea 
muzică funebră.

— Animalule, gîndl Chefariu, asculți muzică funebră și 
bei Pepsi-Cola. Uite, pe mîinile cui a ajuns tinerețea.

T "BȘ'T-' î'ȘFȘJ.

———---------------- —
Muzica funebră se răspîndi în odaie și Chefariu scoase 

din buzunar cartea poștală, adresată doamnei Popescu de 
eleva Episeopescu, pe care cu spaimă citi aceste cinice 
cuvinte.

..Doamnă Popescu, la mulți și fericiți ani, 
Cu sărutări de mîini și 

salutări tovărășești,

Destinul"
Cimitirul era plin de lumini

„Qhefariu intră în cimitir prin spate sărind 
un gard de sirmă și aproape tirîndu-se, pe la ora 9,30 seara. 
Cînd ridică ochii cimitirul era plin dș lumini. Părea un oraș 
care se pregătește de sărbătoare. într-adevăr. urmau sârbă-”' 
toule.de iarnă* dar lui Chefariu nu-i venea să creadă că și 

sărbătorile lor de iarnă. Un brad maiestuos urma 
sa fie împodobit, ba chiar era împodobit si — în feeria aceea tragică - zăpada făcea din bradul aflat în cimitir celma* 
frumos și mai înzorzonat brad. în stînga, era un cavou 
mare de tot pe care ardea un felinar bățrîn din fier forjat. 
Ușa cavoului era închisă, zăpada strălucea pe muchiile con
strucției, ca o podoabă îndelung rîvnită.

Chefariu întinse mîinile, luă zăpadă, făcu un bulgăre mare, 
cit capul unui copil de trei ani. pe care-] aruncă în somptuo
sul brad. Pulberea zăpezii îl orbi și mai putu să vadă scutu
rarea aceea fantastică a ninsorii, parcă luminînd ca un blitz 
cimitirul Mai făcu cîțiva pași, citi inscripțiile mortuare 
și. cu bulgari noi de zăpadă scutură alți brazi, în cimitirul 
plin de lumini care părea mai degrabă oraș feeric al copiilor decit cimitir.

Pe mormîntul proaspăt al doamnei Popescu cîntă și plînge 
cineva

Considerînd că a luat cunoștință în mare măsură de locul 
unde se află, Chefariu aborda marginea cimitirului, unde 
erau mormintele cele mai proaspete, căci în liniștea nopții 
urechea lui fină auzi un cîntec care putea fi considerat 
bocet, sau un bocet care putea fi considerat cîntec. 1

- » (VA URMA)
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părintele

bleme cu totul neprevizibile 
ora actuală.

Dr. ing. 
MARIANA BELIȘ

ANCHETA NOASTRĂ • ANCHETA NOASTRĂ

Spre deosebire de alte ramuri 
științifice, radiocomunicațiile au 
un raport deosebit cu cibernetica. 
Este vorba de o adevărată in
fluență, o reacție, ca să vorbim 
în termeni cibernetici, pe care 
fiica (cibernetica) le-a exercitat 
și le exercită asupra unuia din 
părinții ei, asupra radiocomuni- 
cațiilor.

In dezvoltarea rapidă pe care 
o cunosc radiocomunicațiile în 
întreaga lume cibernetica joacă 
un rol de prim rang; atît în 
ceea ce privește realizarea de 
echipamente cît mai automati
zate, mai capabile, cît și în ceea 
ce privește calitatea propriu-zisă 
a transmisiei. In viitor, atît pe 
plan cosmic, mondial și familiar, 
omul va dispune de un impre
vizibil acum, aparat de transmi
terea informației. Se poate chiar 
ca însuși omul prin sistemul lui 
nervos central să fie conectat di
rect în cadrul unui sistem unic 
de radiocornunicații. Dar aceasta 
e încă de domeniul științifico-fan- 
tasticului.

Conf. univ. dr. ing. 
GH. RULEA

Planificarea perfectă
La fel cum medicina nu poate 

fi astăzi concepută fără chimie, 
tot așa economia nu va putea fi 
concepută într-un viitor apropiat 
fără cibernetică pentru că în sta
diul actual de dezvoltare specia
liștii reușesc să stăpînească cu 
ajutorul calculatoarelor electro
nice, relațiile cantitative care 
apar în economia concretă.

Fără îndoială că în domeniul 
planificării, al organizării științi
fice a muncii și chiar al orga
nizării cercetării științifice, apor
tul ciberneticii va fi esențial.

Prof. univ. 
ED. NICOLAU

In căutarea 
extraterestrilor!

Există în lume observatoare 
solare complet automatizate, în- 
cepînd cu deschiderea cupolei, 
continuînd cu efectuarea unor 
fotografii speciale și terminînd cu 
prospectarea fotografiilor. S-au 
construit mașini automate de 
măsurat coordonatele stelelor pe 
plăci fotografice și introducerea 
rezultatelor în calculatoarele e- 
lectronice. Astfel, de la măsura
rea clișeelor cu imaginile sate
liților artificiali pînă la calculul 
unor date geodezice, toate ope
rațiile decurg automat. Se înma
gazinează în mari ordinatoare 
informația completă asupra ac
tivității solare în ultimii 50 de 
ani. Informația este codificată, 
sortată, clarificată și poate fi ex
trasă imediat spre a se găsi, în 
trecut, o zi asemănătoare, cu 
aceea de azi, spre a putea face 
studii statistice și a se stabili 
corelații.

în ultimul timp, astrofizicienii 
încearcă intrarea în comunicație 
cu eventuale civilizații extrate
restre. Problema este foarte 
complexă și cere stabilirea unei 
strategii de urmat cu numeroase 
etape intermediare de rezolvat, 
printre care stabilirea modului 
de transmitere a informației nu 
este cea mai puțin importantă. 
Desigur în realizarea acestui de
ziderat științific, cibernetica va 
juca un rol hotărîtor dar impre
vizibil încă astăzi.

Prof. univ. dr. docent 
CALIN popovici

Dilemele 
învățătorilor...

Un prim capitol al ciberneticii 
cu largi perspective de aplicare 
în pedagogie este capitolul de 
teoria informației, care înles
nește stabilirea riguroasă a infor
mațiilor ce trebuie transmise 
în vederea înlăturării unui anu
mit prag de necunoaștere din 
mintea elevilor și studenților, și o 
mai precisă recomandare a meto
delor și procedeelor metodice efi
ciente. De asemenea, pentru pre
gătirea unui tineret capabil de a- 
dantare și creație în condițiile ra
pidelor transformări impuse de 
revoluția științifică și tehnică, este 

capitolul ciberneticii despre algo
ritm. Elaborarea și transmiterea 
unor algoritmi necesari formării 
unor deprinderi de activitate in
telectuală eliberează gîndirea de
eforturi, și energia creatoare eco
nomisită poate fi dirijată spre re
zolvarea unor probleme care cer 
într-adevăr inventivitate. Un alt 
capitol care trebuie preluat de 
pedagogie este cel cu privire la 
„modele și modelare". Ciberne
tica, extinzînd modelele ca me
tode de cercetare promovează pe 
o arie foarte largă raționamentul 
analogic. Școala trebuie să intro
ducă în procesul de învățămînt 
exersarea elevilor pe baza între
cerilor de pe un model pe altul, 
în vederea educării sensibilității, 
flexibilității și fluidității gîndirii. 
Cibernetica va asigura, de aseme
nea, una din marile sarcini ale 
procesului de învățămînt: con
trolul operativ și eficient al mo
dului în care elevii și studenții a- 
similează cunoștințe. în condi
țiile actuale controlul intervine 
tîrziu și deci insuficient de ope
rant, creînd posibilitatea ca odată 
cu asimilarea unor cunoștințe va
labile să se cumuleze și greșite 
înțelegeri ale cunoștințelor tran
smise. Toate aceste idei sugerate 
de cibernetică capătă concreti
zare în ceea ce se numește astăzi 
instruirea programată.

Pentru ca pedagogia să poată 
beneficia de ideile cibernetice 
va trebui să fie înlăturată din 
mintea multor cadre didactice pă
rerea că ea este numai o matema
tizare și o tehnicizare a proce
sului de învățămînt, și să se a- 
jungă la convingerea reală că ci
bernetica este o concepție meto
dologică care poate ajuta pro
funda cunoaștere a procesului de 
învățămînt și o mai eficientă or
ganizare a sa.

Conf. univ.
V. BUNESCU

Calculatoarele 
metalurgiei...

în metalurgie, cibernetica a 
pătruns odată cu calculatoarele 
electronice introduse în scopul 
ridicării pe un plan superior a] 
conducerii proceselor tehnolo
gice, a evidenței statistice și a 
planificării operațiilor din in
dustrie. In cercetarea propriu-zisă 
calculatoarele electronice aduc 
un sprijin prețios atît prin calcu
lele efectuate cît și prin mode
larea matematică a unor feno
mene greu de studiat pe alte căi. 
Și în țara noastră sînt în studiu 
probleme de mare importanță 
privind conducerea automată a 
proceselor de elaborare a oțelului 
în convertizoare, a liniilor de la
minare în care sînt cuprinse și 
cuptoarele de încălzire a trata
mentelor termice în flux etc.

Dr. ing. 
I. DRAGAN

Lăsati-mă să visez...
saoKHBBaHHaneDnKSBasHBKss

Pentru a crea automate capa
bile să modeleze anumite funcții 
specific umane, ciberneticienii au 
pornit de la cunoașterea cît mai 
aprofundată a acestor funcții pe 
care au încercat să le formalizeze 
și apoi să le programeze pe dis
pozitive tehnice. Dacă acest lucru 
a fost posibil intr-o măsură destul 
de mare în ceea ce privește func
țiunea logică cerebrală a omului 
situația e mult mai dificilă dacă 
ne referim la posibilitățile sale 
de creație artistică, la latura sa 
afectivă in general.

După cum spunea, la începutul 
secolului, Bergson, inteligența u- 
mană s-a format prin contactul 
cu materia nevie, prin acțiune 
și observație, și de aceea ea este 
adecuată studierii legilor inertu
lui. Inteligența nu se mai 
simte însă în largul ei a- 
tunci cînd trebuie să apro
fundeze fenomene specifice 
vieții cum sînt intuiția, ima
ginația, afectivitatea, conștiința, 
creația artistică etc. Această pro
fundă observație a fost confir
mată de cibernetica zilelor noas
tre care a modelat atît de specta
culos inteligența umană, dar atît 
de puțin pe celelalte. Evident, nu 
se pune problema a continua să 
modelăm creația artistică pe li
nia începută astăzi, adică prin 
realizarea unei combinații întîm- 
plătoare de sunete sau cuvinte 
pentru obținerea unui efect ar
tistic acceptabil. SE PUNE PRO
BLEMA DE A MODELA FE
NOMENUL CREAȚIEI ARTIS
TICE ÎN CEEA CE ARE EL 
EMOȚIONANT, PROFUND ȘI 
INEDIT. In acest sens problema 
rămîne deschisă; va reuși oare 
inteligența umană să fure mate
riei vii organizate și acest se
cret ? Dacă da, (și încrederea ne

țărmurită pe care o avem în ea 
ne îndreptățește să spunem mai 
mult DA decît NU) atunci o dată 
ce fenomenul va fi înțeles și for
malizat, modelarea sa tehnică va 
deveni posibilă. Se vor crea deci, 
în acest caz, automate care pe 
baza unei cantități de informație 
dată sau acumulată și înregis
trată în memoria lor vor fi în 
stare să producă compoziții mu
zicale, poezii, romane, piese de 
teatru, picturi. Mai mult decît 
atît, analog omului, ele își vor 
modifica în timp procedeele de 
creație pe baza contactului și 
schimbului de păreri cu mediul 
înconjurător format din oameni 
sau din automate similare. Se va 
putea crea deci o artă proprie ci
berneticii. Dar aceasta — lăsa- 
ți-mă să visez — ne duce la per
spectiva unei eventuale societăți 
a automatelor, care ridică pro
bleme cu totul neprevizibile la

„Cibernetica nu se 
aplică, ci există"

în multe domenii ale endocri
nologiei, cibernetica nu se aplică, 
ci există fiind folosită de natură 
încă de Ia formele relativ simple 
de viață. Este interesant de con
statat că filogenetic, paralel cu 
evoluția spre formele superioare 
de organizație și modele ciberne
tice de reglare a funcțiilor se per
fecționează și se complică. Din 
acest punct de vedere sistemul 
endocrin este un exemplu din 
cele mai demonstrative.

Se știe că funcțiile endocrine, 
în speță sinteza hormonilor, tran
sportul lor, modul de acțiune a- 
supra țesuturilor este supus unei 
comenzi și control foarte riguros, 
în acest mecanism rolul de co
mandă și control revine sistemu
lui nervos central, fără exclusivi
tate bineînțeles.

în analiza sistemului de func

țiuni endocrine aș pune în evi
dență existența unui mecanism 
de reglare cu elemente comune 
și specifice. Se regăsesc ca și 
în alte modele cibernetice regla
rea inversă, negativă și pozitivă 
cu toate consecințele.

Trebuie să recunosc că intro
ducerea gîndirii cibernetice în en
docrinologie este abia la început 
dar perspectivele sînt din acest 
punct de vedere cele mai promi
țătoare, deși există și opinii con
tradictorii.

în ceea ce mă privește, consi
der că cibernetica introduce în 
fiziologia și patologia sistemului 
endocrin noțiunea de sistem, ceea 
ce obligă la depășirea interpretării 
pur local glandulare a unei boli 
endocrine.

In numeroase cazuri este vorba 
de o patologie a sistemului de 
reglare, ceea ce trebuie să re
cunosc este un punct de vedere 
cu totul deosebit care deschide 
perspective de maxim interes în 
diagnosticul bolilor endocrine și 
în tratamentul lor curativo-profi- 
lactic.

Academician 
ȘTEFAN MILCU

gagman

Locomotive fără 
mecanic

Transporturile pe cale ferată 
pun probleme deosebit de com
plexe, în ceea ce privește adop
tarea celor mai economice soluții 
de siguranță în exploatare. Astfel, 
dirijarea vagoanelor după cea 
mai economică soluție se poate 
determina rapid și cu exactitate 
cu ajutorul mașinilor electronice, 
întocmirea graficului de circu
lație a trenurilor pe întreaga re
țea de căi ferate se poate face 
perfect numai cu ajutorul mașini
lor electronice de calcul.

în domeniul siguranței circu
lației, introducerea sistemului de 
semnalizare pe baza blocului de 
linie automat și a centralizării 
conducerii circulației trenurilor 
pe bază de dispecerat, necesită, 
de asemenea, instalații electronice 
complexe de televiziune și radio 
— emisie-recepție, atît la punctul 
dispeceratului cît și pe locomo
tive.

Folosirea cît mai rațională a 
locomotivelor din punct de ve
dere a puterii lor de remorcate, 
cît și a consumurilor minime de 
energie face în viitorul apropiat 
necesară o mașină electronică 
instalată pe locomotivă.

Ing. N. CHIMU 
prodecan — Facultatea 

de transporturi

O metaștiință ?
Cibernetica, știința conducerii 

trebuie considerată prin nivelul 
și volumul ei o metaștiință, o ști
ință generală suprapusă multor 
altor discipline. Ea s-a consti
tuit sintetic, acum două dece
nii, din capitole uneori disparate 
ale unor științe fundamentale ca 
matematica, fizica, chimia, bio
logia etc. Din acest motiv este 
greu de a pune cibernetica în 
relație cu celelalte discipline și 
de a-i delimita frontierele. Ast
fel, delimitarea față de automa
tică a devenit dificilă. Există ci- 
bemeticieni care consideră auto
matica doar un capitol din ci
bernetică, după cum se găsesc 
automatiști care nu vor să acorde 
autonomie ciberneticii, ci să o 
cuprindă într-un înțeles mai larg 
al automaticii. Cert este că ci
bernetica a apărut după consti
tuirea automaticii, dar contribuie 
azi esențial la dezvoltarea aces
teia.

Studiul ciberneticii și a meto
delor după care lucrează natura 
inspiră automatica la adaptarea 
unor metode și sisteme optime 
pe care natura în evoluția 
multimilenară le-a dezvoltat 
virtuozitate greu de întrecut.

Academician 
A. AVRAMESCU
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Cibernetică seismică?
Asigurarea rezistenței antiseis

mice a structurilor este una din 
cele mai dificile probleme ale 
proiectării construcțiilor la care 
aparatul ciberneticii joacă un 
rol esențial.

Analizele și calculele riguroase, 
posibile a fi efectuate numai cu 
ajutorul calculatoarelor electro
nice au contribuit la clarificarea 
științifică a răspunsului struc
turilor supuse mișcării seismice 
a pămîntului.

Noi considerăm că conceptul

mai potrivită 
pentru inter- 

comportării construc-

energetic oferă cea 
bază științifică atît 
pretarea __  ______
fiilor la cutremure reale cît și 
pentru stabilirea celor mai co
respunzătoare măsuri de protec
ție antiseismică.

Potrivit acestui concept, vibra
ția seismică a unei structuri este 
privită ca un proces continuu de 
alimentare cu energie, iar „răs
punsul energetic" al structurii 
ca un proces continuu de echi
librare în care o parte din ener
gie este absorbită pe calea fre
cărilor interne și a deformărilor 
plastice, iar restul se găsește sub 
formă de energie potențială și 
cinetică. în acest „proces energe
tic" intervine un număr mare 
de elemente care caracteri
zează proprietățile de rezis
tență și deformabilitate elas
tică și plastică ale structurii și 
altele care caracterizează acțiu
nea seismică. Aceste elemente de 
care depinde esențial comporta
rea reală a construcției sînt in
terconectate prin legături com
plexe. Aici, după părerea noas
tră intervine cibernetica ca știință 
generală a conducerii sistemelor 
de acțiuni interconectate și dă 
posibilitatea reglării răspunsului 
energetic prin reglarea proprie
tăților de rezistență și rigiditate, 
nu numai pe ansamblul struc
turii, dar și pentru fiecare etaj 
în parte. In acest sens se poate 
vorbi de o „cibernetică seismică". 
Astfel de analize de optimizare 
efectuate de noi cu mijloace elec
tronice în cursul anului 1967 
pentru mai multe tipuri de clă
diri înalte multietajate au con
firmat întrutotul valabilitatea 
conceptului energetic și a me
todelor cibernetice.

Conf. univ.
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Ing. EM. TIȚARU

Să fim atenți,nuavem 
încă un panaceu! 

tKanESxacsmnaana
Cibernetica, este, fără îndoială, 

o 'știință cu semnificații și rol 
revoluționar atît prin faptul că 
relevă mecanismele comune ale 
tuturor sistemelor cu autoreglaj 
naturale, sociale și artificiale cît 
și prin aceea că oferă celor mai 
diferite compartimente ale ac
tivității umane perspective cu to
tul excepționale.

Cibernetica tehnică s-a con
stituit prin imitarea omului 
și îndeosebi a psihicului său. 
A venit timpul însă în care 
și psihologia și-a precizat o 
serie de concepții și rela
ții prin confruntarea cu ma
șinile cibernetice și prin aplica
rea calculului informațional. în 
genere este imposibil să semna
lăm în cîteva cuvinte tot ce știm 
nou sau parțial nou în domeniul 
sistemelor cu autoreglaj din 1948 
încoace...

Sînt cîteva fenomene însă pe 
care continuăm să le ignorăm. 
Așa este modul în care se con
vertește informația reproductive 
în informația de comandă la om, 
în ce constă subiectivitatea și 
conștiința, care sînt resorturile 
motivației umane, în ce măsură 
algoritmizarea gîndirii ajută 
creativității sau o subminează și 
corespunzător dacă programarea 
învățămîntului — furnizîndu-ne 
operativ și economic oameni pre
cis informați — nu reduce poten
țialul creativ al elevilor.

Cred că cibernetica va pro
gresa în același ritm ca și pînă 
acum, anulînd unele din îndo
ielile noastre, dar să fim însă 
prudenți, cibernetica nu e un pa
naceu.

Conf. univ. dr.
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„Mama" navelor 
cosmice

în faza inițială, constructorii 
de aparate spațiale apelează la 
mijloacele ciberneticii pentru a 

de

ar 
fo- 
de

efectua un mare volum 
calcule.

Efectuarea acestor calcule 
fi imposibil de realizat fără 
losirea mașinilor electronice 
calcul.

Dar dacă proiectarea și cons
truirea navelor cosmice ar putea 
fi posibilă fără folosirea mijloa
celor cibernetice, rezolvarea 
problemei lansării este neîndoiel
nic imposibilă. Punerea în miș
care atît a aparatelor „de zbor", 
și în general modelarea dinamicii 
zborului spațial se obține cu a- 
jutorul mijloacelor cibernetice în 
rîndul cărora rolul principal îl 
joacă mașinile electronice de 
calcul și automatele cu comandă 
program.

Cosmonautica își datorează 
prezentul și viitorul ciberneticii.

Conf. univ. dr. 
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0 relație continuă
Evident că mașinile de calcul 

joacă un rol de seamă în cer
cetările de biologie moleculară 
pentru că permit modelarea unor 
procese și important este faptul 
că cu ajutorul unor scheme ci
bernetice se pot modela procese 
metabolice complexe care să dea 
o idee generală asupra mecanis
melor fundamentale ale activității 
celulare. Aș cita în acest sens lu
crările efectuate asupra unor sis
teme enzimatice complexe.

O importanță deosebită s-a 
dovedit a avea cibernetica în 
studiul unor complicate procese 
fiziologice, neurofiziologice de 
reglaj hormonal etc. Cred că în 
viitorul destul de apropiat, me
todele cibernetice, mașinile elec
tronice de calcul vor deveni au
xiliare absolut indispensabile ale 
cercetărilor de biologie funda
mentale cu precădere de bio
logie moleculară.

Așa cum arată marile desco
periri recente ale structurii 
unor molecule biologice funda
mentale — descoperiri care nu 
s-ar fi putut face fără utilizarea 
mașinilor de calcul — pe măsură 
ce complexitatea fenomenului 
cercetat crește, ponderea acesto
ra devine din ce în ce mai hotă
rîtoare și am convingerea că ci
bernetica nu numai că va ajuta 
la rezolvarea unor probleme deja 
existente (structura macromole- 
culelor biologice, probleme de 
reglaj celular, reglaj hormonal 
etc.) dar va pune noi probleme 
care vor duce mai departe 
noașterea umană.

cu-

Conf. univ. dr.
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lln beneficiar 
arheologia

Oricît de curios ar părea la 
prima vedere, totuși în ultimul 
timp cibernetica și alte ramuri 
ale matematicii și-au găsit apli
cații în arheologie.

Faptul își are explicația în ne
cesitatea de a clasifica și a judeca 
un număr din ce în ce mai mare 
de obiecte arheologice în mai 
multe criterii odată, operație 
care de la un punct nu mai poate 
fi efectuată doar cu mintea. 
Obiectele arheologice (fie ele 
vase ceramice, arme de piatră 
sau metal sau piese de artă cu 
decoruri și stiluri specifice di
feritelor epoci) pot fi descompu
se în foarte multe atribute (di
mensiune, grad de curbură, cu
loare, materie primă ș.a.).

Aceste atribute pot fi codifi
cate. Ele prezintă o combinație 
specifică pentru fiecare categorie 
de obiecte dar fiecare atribut în 
sine poate fi comun mai multor 
categorii de obiecte.

Cibernetica ne poate ajuta ca 
asemenea operații să fie efec
tuate într-un timp minim, ace
leași operații făcute cu metode 
clasice implicînd uneori săptă- 
mîni și luni de cercetări iar re
zultatele nu au aceeași certitu
dine ca aceea furnizată cu ajuto
rul mașinilor de calcul.

Această aplicare a ciberneticii 
se - referă la ceea ce se numește 
analiză documentară și a fost 
încercată ca metodă în Franța, 
S.U.A., Anglia și U.R.S.S.

în ultimul timp au apărut 
studii demonstrînd aplicarea ci
berneticii pentru determinarea e- 
voluției și perioadelor unor ca
tegorii de obiecte arheologice 
(fibule, topoare etc.) și chiar a 
unor culturi arheologice. Metoda 
care se bazează pe variație în 
timp a raporturilor între diver
sele atribute ale respectivelor o- 
biecte arheologice este mai com
plicată și intră în domeniul numit 
al analizei matrițelor. Metoda 
s-a aplicat cu succes pentru pe
riodizarea unei culturi eneolitice 
în Anglia sau a fibulelor celtice 
dintr-o necropolă din Elveția.

Fără îndoială că aceste metode 
deschid largi perspective de cer
cetare dar nu anulează vechile 
metode ci doar le îmbunătățesc 
și îmbogățesc.

AL. VULPE 
cercetător principal — 
Institutul de arheologie 

al Academiei

Vom regla metabolis 
mul celular?

Pînă acum cibernetica a dat 
un sprijin serios biochimiei. Sînt 
însă o mulțime de probleme care 
rămîn nerezolvate și printre a- 
cestea aș menționa în mod de
osebit problema reglării generale 
a metabolismului celular. Pînă

st

acum au fost lămurite o serie de 
detalii privind diferitele aspec
te ale acestui metabolism, aștep
tăm însă ca cibernetica să ne 
ajute la dezlegarea generală a 
acestei probleme. Ca urmare se 
vor lămuri poate o serie de pro
bleme referitoare la creșterea, di
ferențierea și evoluția organis
melor, probleme de cea mai mare 
importanță pentru medicină 
agricultură.

Și

Academician
EUG. MACOVSKI

Mai sînt necesari 
custozii în biblioteci?

Memoria omului avînd o ca
pacitate finită, iar cantitatea de 
informație pe care o recepțio
nează din mediu fiind în con
tinuă creștere este necesară, nu 
numai înregistrarea informației 
cu ajutorul unor dispozitive au
xiliare (fonoteci, discoteci etc.), 
ci și perfecționarea acestei înre
gistrări. Problema înregistrării 
unui volum mare de informații 
este legată de problema regăsirii 
informației într-un timp minim, 
în această direcție cibernetica a 
furnizat soluții ingenioase inspi
rate de modul de funcționare a 
memoriei omenești. A rezultat 
astfel sistemul de clasificare ze
cimală prin includerea succesivă 
a unor probleme în anumite 
clase succesive de generalizare 
tot mai mare, fapt care conduce 
la posibilitatea de reducere a 
numărului adreselor în operația 
de regăsire rapidă a informației. 
S-a trecut, de asemenea, la auto
matizarea procesului de stocare 
și regăsire a informației. Biblio
tecile modeme sînt dotate cu un 
ordinator care pe baza unui sis
tem de cartele perforate execută 
automat căutarea și indicarea tit
lului aparținînd unui anumit do
meniu. în viitor se prevede per
fecționarea acestui procedeu prin 
utilizarea în biblioteci a unor 
sisteme de calcul cît mai ciber
netice, dotate cu circuite logice 
complexe pentru efectuarea celor 
mai „profunde" operații de in
formare.
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Supunem „codul

Conf. univ. dr. ing. 
V. CATUNEANU

(Continuare în

Una din cele mai mari desco
periri ale biologiei contemporane 
o constituie descifrarea codului 
genetic, adică a mecanismului 
biochimic de modificare a infor
mației ereditare. Macromolecula 
de A.D.N. este alcătuită dintr-o 
secvență de aproximativ 10 000 

de unități mai mici denumite nu
cleotide.

Cibemeticianul Gamow a emis 
primul ipoteza pe baza unor cal
cule matematice foarte precise 
că o tripleză de nucleotide — 
cotonul — conține codificată in
formația genetică necesară pre
zenței unui anumit aminoacid în 
lanțul polipeptidic.

O altă descoperire cu totul re
marcabilă a geneticii actuale este 
reglajul genetic. Doi savanți 
francezi au reușit să demon
streze că celula funcționează 
pe baza unui sistem cibernetic 
de înaltă precizie care permite 
autoreglarea eficientă a activită
ților sale vitale. O problemă 
centrală a biologiei contempora
ne care-și așteaptă rezolvarea este 
citodiferențierea: toate celulele 
unui organism posedă aceeași in
formație genetică. Care este me
canismul genetic prin care celu
la embrionară nediferențiată se 
transformă în celulă mușchiulară, 
nervoasă, hepatică, sanguină etc.? 
Probabil că este vorba tot de un 
mecanism de reglaj genetic care 
blochează la un moment dat ac
tivitatea unor gene. Contribuția 
pe care cibernetica o va aduce la 
rezolvarea acestei probleme 
mai mult decît hotărîtoare.

Conf. univ. dr.
PETRE RAICU

este

Descifrăm limbi 
necunoscute

Printre numeroasele utilizări 
ale ciberneticii în cercetările re
feritoare la limbaj va figura fără 
îndoială în anii care vin și pro
blema descifrării textelor codifi
cate sau scrise in limbi necunos
cute. Atunci cînd textul care 
trebuie descifrat este destul de 
lung și este scris într-o limbă 
cunoscută dar codificat cu aju
torul unui cod necunoscut, meto
dele criptografiei algebrice și ale 
statisticii matematice pot fi ade
sea suficiente pentru găsirea co
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dului folosit și descifrarea tex
tului în cauză. Mult mai grea 
este problema descifrării unui 
text scris într-o limbă necunos
cută. Această problemă se află 
de pe acum în raza de acțiune a 
ciberneticii, însă metodele exis
tente sînt încă insuficiente pentru 
obținerea unei soluții depline. 
Problema descifrării comportă un 
mare număr de operații elemen
tare, de analiză a structurii sem
nelor folosite și de evaluare a 
frecvenței acestor semne. Aceste 
operații pot fi preluate de un cal
culator electronic modern, așa 
cum s-a întîmplat recent cu ana
liza manuscriselor rămase de la 
populația Maya. Pentru perioa
da următoarelor două decenii se 
așteaptă însă o perfecționare a 
utilizării ciberneticii și în acest 
captivant domeniu pentru desci
frarea istoriei îndepărtate a ome
nirii.

Prof. univ. dr.
S. MARCUS

Dispecer^ energetici
La proiectarea și exploatarea 

unui sistem energetic, găsirea de 
soluții optime are un rol din ce 
în ce mai mare care trebuie să 
se bazeze pe primirea și prelu
crarea unui volum de informații 
ridicat. Variațiile sistematice și 
nesistematice ale consumurilor, 
variațiile aleatoare ale tensiunii, 
perturbațiile atmosferice pe liniile 
electrice de transport și altele, nu 
sînt decît niște surse de pertur
bați! întîmplătoare analoage celor 
cu care se ocupă cibernetica.

Conducerea sistemului energe
tic se face de către organul în
ființat în acest scop — dispece
rul energetic— cu ajutorul in
formațiilor primite în principal 
pe canalele de înaltă frecvență, 
pe care le prelucrează cu ajuto
rul mașinilor electronice de cal
cul în scopul găsirii unei soluții 
optime de funcționare și luarea; 
unor decizii corespunzătoare.

Aplicarea ciberneticii pentru 
studierea sistemelor energetice și 
conducerea acestora reprezintă o 
necesitate, permițînd sistematiza
rea și generalizarea modului de 
cercetare a fenomenelor celor mai 
complexe care au loc în cadrul 
instalațiilor.
7; De, ing. x;

Vr-NITU - 
directorul Institutului 
de proiectări și studii 

energetice

Compozitorul rămîne 
totuși creatorul...

în ultimele decenii, ciberneti
ca a început să-i preocupe și pe 
muzicieni, care o utilizează ca 
pe un auxiliar prețios în ceea ce 
privește micro și macrostructu- 
rarea materialului sonor.

Compozitorii concep în acest 
scop niște jaloane care vor fi , 
transmise mașinii de calcul sub 
forma programului. Aceasta efec
tuează într-un timp foarte scurt 
nenumărate operații care ar cere 
în mod contrar o mare risipă de 
energie.

Nu trebuie înțeles însă greșit 
că mașina ar prelua activitatea 
creatoare propriu-zisă, activitatea 
de concepție mai bine spus, sau 
că opera respectivă ar fi rezul
tatul unui proces pur mecanic. 
Compozitorul rămîne adevăratul 
creator, stabilind inițial principii
le directoare ale lucrării pe care 
a conceput-o.

De asemenea, el este acela ca
re va determina anumiți para
metri variabili în așa fel încît 
aceștia să satisfacă cerințe de 
ordin estetic. Astfel, tot talentul, 
capacitatea compozitorului de a 
crea valori estetice este factorul 
hotărîtor în obținerea unor opere 
valoroase.

Pentru rezultate deosebit de 
interesante obținute în această 
direcție trebuie relevați o serie 
de prestigioși compozitori ca Xe
nakis, Barbaud, Koenig și Hiller 
ca și o serie de centre artistice

mu

care au creat noi școli ca cele, 
de la Paris și Illinois. Remar-' 
cabile sînt rezultatele obținute 
în această direcție și de compo
zitorul Aurel Stroe în colabora
rea sa cu Centrul de calcul al 
U niversității-București.

Ing. electronist 
EUG. WENDEL 

membru al Uniunii 
Compozitorilor

Noi soiuri de plante
Cu ani în urmă, omul prin for

ța sa mînuia singur uneltele de 
arat pămîntul. El deci, se fo
losea de forța mușchilor săi, 
sau mai exact, el reprezenta 
sursa de energie. Tot el era 
acela care mînuia unealta, adi
că o conducea sau o comanda. 
Prin invenția și răspîndirea 
tractorului și a altor mașini a- 
gricole, fapt ce a dus la me
canizarea agriculturii, sarcina 
de a produce energie a trecut 
în întregime asupra mașinii: 
cu această ocazie i-a rămas 
omului în operația de arat, 
treierat etc., funcția de a con
duce sau de a comanda mași
nile respective. Iată că și aceas
tă ultimă sarcină vine să fie 
înlocuită prin introducerea au
tomatizării tractorului și a celor
lalte mașini agricole mînuite sau 
comandate de om.

Accelerarea și. organizarea pe 
scară largă a ciberneticii în agri
cultură Ya u?ura cercetarea 
științifică, mașinile automate per- 
mițînd cercetătorilor să efectue
ze cele mai felurite analize. Mai 
precis, cibernetica va duce, mai 
devreme sau mai tîrziu, la crea
rea unor soiuri noi prin inter
venția ei profundă în codul ge
netic al plantelor.

Prof. dr. docent
H. CHIRILEI
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JUDECĂTORUL ovidiu zărnescu, din bucurești, 

ÎNTREABĂ:

Apa poate stinge 
„focul nuclear"?

Răspunde conf. univ. dr.
MARIUS PETRAȘCU

Se știe, focul obișnuit (care 
nu este altceva decît reacția 
fizică de oxidare) poate fi 
stins cu mare ușurință. Apa 
este stîngătorul cu cea mai 
largă răspîndire. Dacă apa 
joacă același rol și în cazul 
„focului nuclear" ? Ei bine, 
nu. In cadrul reacției de fisi
une în lanț („focul nuclear" — 
cum îi spuneți dv.) apa joacă 
un rol cu totul contrar, pu
țind să ducă la întețirea aces
teia. Efectul se explică prin 
faptul că apa, datorită conți
nutului ei bogat în hidrogen 
ușor, încetinește neutronii 
rapizi, care au fost e- 
miși în urma unei fi
siuni premergătoare. Devine

D. VASILACHE, DIN COMUNA ClNDEȘTI. JUDEȚUL 
BACAU, VREA SA AFLE ORIGINEA IMNULUI

„Gaudea- 
mus lgîtur“
Răspunde lect. univ.

VIOREL COSMA
membru al Societății Interna

ționale de Muzicologie

— Răspunzînd dorinței ci
titorului nostru am dori îna
inte de toate cîteva date is
torice.

— încă la sfîrșitul secolu
lui al XVIII-lea, centrele uni
versitare europene au accep
tat faimosul cintec Gaudea- 
mus drept imn studențesc, 
textul latin vorbind despre 
tradiționala prietenie a tine
retului studios de pretutin
deni.

— „Biografia" cîntecului 
este însă mult mai veche...

— Imnul a văzut pentru 
prima oară lumina tiparului 
în 1788. Compozitorul melo
diei (care are, se pare, la ori
gine un cintec medieval ger
man) a rămas pînă în prezent 
necunoscut.

Uneori, pe lingă textul 
latin a circulat și unul ger
man. Prima strofă a fost des
coperită într-un manuscris din 
1582, în timp ce următoarele 
două provin dintr-un cîntec 
gregorian indentificat în 1267. 
Forma definitivă pe care o 
cunoaștem astăzi a fost reali

astfel posibilă capturarea 
acestor neutroni într-un alt 
nucleu fisionabil, de Uraniu 
235, de pildă, determinînd fi
siunea acestui nucleu nou. 
Deci apa joacă rolul unui mo
derator pentru neutroni, fa- 
vorizînd însă în felul acesta 
dezvoltarea reacției de fisi
une în lanț.

Dar „focul nuclear" poate 
fi și el stins. Există elemen
te care au ,o probabilitate

LE ADRESEAZĂ PRIN INTERMEDIUL ZIARULUI ELEVUL LUCA TEODOR. DIN IAȘI, 
VREA SA CUNOASCĂ:

zată în 1781 de literatul ger
man C. W. Kindlchen.

— Tema a fost folosită și 
de mari creatori...

— Brahms a scris în 1880 
„Uvertura academică" folosind 
drept una din teme melodia 
imnului studențesc.

După înființarea Univer
sității din Iași imnul a 
pătruns în România.,, Cercu
rile studențești românești 
din imperiul Austro-Un- 
gar au cultivat imnul studen
țesc încă de la începutul se
colului al XIX-lea.

In 1880, Ciprian Porum- 
bescu l-a tipărit în „Colecția 
de cintece sociale pentru stu
denții români".

— Partitura lui C. Porum-
bescu era însă scrisă pentru 
o singură voce !...

— Recent, însă, Editura 
Muzicală a Uniunii Compo
zitorilor a tipărit partitura în
tr-un aranjament coral pentru 
trei voci egale aparținînd 
compozitorului Ioan D. Chi- 
rescu.

La sfîrșitul textului original, 
acad. C. Daicoviciu a adăugat 
încă două strofe ce vorbesc 
despre idealurile studențimii 
noastre de azi.

I. S.

foarte mare în „captura
rea" neutronilor. Mențio
nez aici Cadmiul și Bo
rul, care sînt în mod curent 
utilizați pentru controlul re
acției în lanț în reactoarele 
nucleare. Pentru a micșora 
intensitatea reacției de fisiune 
în lanț este suficient ca în 
zona activă să se coboare o 
bară care conține în compo
ziția sa Cadmiu sau Bor — 
prin aceasta reducîndu-se în 
mod controlabil intensitatea 
„focului nuclear".

Yoga, cuvînt care în san
scrită înseamnă „contempla
ție" preconizează adîncirea 
autocunoașterii în vederea eli
berării eului individual de 
contingențele vieții materiale 
și a contopirii cu spiritul uni
versal, brahman, prin extazul 
mistic. Este vorba, deci de un 
sistem — fondat prin seco
lul I î.e.n. de înțeleptul Pan- 
tanjali — care a dat o in
terpretare teistă doctrinelor 
filozofice ale antichității, prin 
care se puteau realiza „mira
cole" de genul aceluia al ob
ținerii, prin concentrare fizică 
și psihică, a unor stări su
perioare de conștiență.

Exercițiile ascetice ale yo- 
ghiștilor și fachirilor realizau 
prin păstrarea îndelungată a 
unei poziții imobile, înceti
niri spectaculoase, aproape de 
întrerupere, ale respirației și 
bătăilor inimii într-o stare de 
insensibilitate totală sau chiar 
de „moarte aparentă" răstimp 
în care „eul se contopea cu 
spiritul universal".

Dar să îndepărtăm întreg 
acest înveliș mistic și ocult și 
să explicăm mecanismul știin
țific psihofiziologic al unor 
astfel de exerciții. Fiindcă re
almente, acest mecanism 
există.

Exercițiile yoga au la bază 
anumite date ale fiziologiei 
care indică legătura directă 
dintre starea aparatelor respi
rator, circular și muscular 
și stările subiective, psihice, 
ale individului.

Rămînerea într-o stare pre
lungită de imobilitate, de a- 
bandon total în anumite po
ziții comode nu este altceva 
decît relaxarea voluntară a 
tonusului mușchilor unei părți 
a corpului sau a întregului 
corp, practicată cu bună 
știință, lucru ce permite obți
nerea rapidă a senzației de re
paus și recuperarea forței 
musculare slăbite de oboseală. 
Metodele de relaxare bazate 
pe un antrenament regulat 
tind să modifice indirect psi

După leziuni ale lobului occipital sau a regiunii occi- pito-parietale a creierului apar tulburări în recunoașterea vizuală a literelor, persoanelor și obiectelor (agrîozii vizuale). In cazul cînd o bolnavă nu recunoaște literele scrise este vorba de alexie literală statică. Am numit alexia aceasta, statică, deoarece bolnava recunoștea, într-un timp optim de 3-4 secunde, dacă era conturată o literă pe o bucată de hîrtie sau pe un paravan transparent. Această metodă, am denumit-o metoda dinamică de examinare a alexiei literare deoarece bolnavii respectivi recunosc literele care se scriu sau pur și simplu se conturează în aer în fața lor.In partea a doua a cercetărilor colectivului nostru, metoda dinamică de examinare a alexiei (acesta de

GAVRILĂ VICTOR VASILE. TEHNICIAN DIN BRAȘOV, 
DOREȘTE SA ȘTIE : .

Ce sînt exercițiile 
YOGA

Răspunde conf. univ. MIHAI EPURAN
prorector al I.C.F., șeful catedrei de psihologie

hicul subiecților care i se su
pun. Ascezele orientale de ti
pul Yoga, Hata — Yoga, Zen, 
Loyola etc. sînt tocmai pre
istoria filozofică sau religi
oasă a relaxării.

Pregătirea sportivului pen
tru concurs prevede în mare 
măsură și obținerea unui ni
vel optim de funcționare 
neuropsihică. Numeroasele 
mijloace prin care se urmă- 

■■’ireite asigurarea unor stări de 
-- -prepartiție corespunzătoare so

licitărilor din concurs vizează 
atît modelarea nivelului afec
tivității cît și păstrarea in
tactă a energiei psihice a spor
tivului. In cadrul acestor mij
loace, care în totalitate sînt 
înglobate în noțiunea mo
dernă a „relaxării psihice și 
antrenamentului autogen" 
vom găsi valorificate ele
mente de Yoga, de data acea
sta reconsiderate în ceea ce 
au ele mai pozitiv.

Trebuie să se facă 
deosebirea între relaxarea 
neuromusculară sau de con
tracție și relaxarea neuropsi- 
hică, bazată pe factorul so
matic, dar interesînd poten
tele psihice, vizînd obținerea 
liniștii interioare și efecte de 
încărcare energetică psihică.

Metoda analitică își pro
pune ca prin exerciții progre

ÎNVĂȚĂTORUL STANICA M. GHEORGHE, DIN BRĂILA, 
VREA SA ȘTIE:

CE ESTE SCRIEREA 
DINAMICĂ?

Răspunde M. I. BOTEZ

fapt este termenul pentru scrierea dinamică) a devenit metodă de reabilitare. Stadiile fiind următoarele :1).  Inițial subiectul recunoaște numai literele conturate de examinator, deci literele constituite în mișcare, într-un anumit interval de timp. Se fac exerciții repetate prezentîndu-i atît litera decupată, pe care o poate palpa, cît și litere scrise pe rînd. Zilnic subiectul este învățăt să scrie

sive să înlăture încordarea și 
să realizeze relaxarea gene
rală manifestată prin absenta 
oricărei mișcări. Indicii după 
care se poate stabili măsura 
în care subiectul a ajuns în 
completă relaxare sînt pulsul 
și respirația, toarte regulate 
și indicii electromiografici. Cel 
care a învățat să se relaxeze 
voluntar va avea tendința să 
recurgă la acest procedeu în 
fiecare moment, chiar în tim
pul lucrului, economisind e- 
nergie, diminuînd emoțiile.

Metoda sintetică cuprinde 
cele mai multe elemente din 
sistemul Yoga : prin autosu
gestia verbală se controlează 
starea diferitelor părți și or
ganisme ale corpului.

Relaxarea musculară are pe 

o singură literă după modelul ' arătat.2).  Ulterior învață să recunoască literele prin conturarea lor cu propriul deget. în acest scop literele alfabetului se scriu pe un carton, fiind împărțite în două categorii: cele care încep de la jumătatea rîn- dului (n, m, v, z, x,) pe o coloană, iar celelalte litere pe o a doua coloană. în acest mod denumirea de către subiect a unei litere, care i se prezintă static,

lingă o acțiune fizică evi
dentă — îmbunătățind posi
bilitățile de recuperare și de 
odihnă — eliminînd mereu 
contracțiile musculare de pri
sos, o acțiune psihologică spe
cifică prin punerea în repaus 
psihologic mai întîi a muscu
laturii voluntare, apoi a func
țiilor vegetative și a centrilor 
lor de reglare și prin aceasta 
punerea în repaus global și 
profund a organismului.

Pentru a îmbunătăți perfor
mantele sale sportivul trebuie 
să se angajeze total în acțiune 
ceea ce implică nu numai co
ordonarea musculaturii sale ci 
și mobilizarea tuturor marilor 
sale funcții vegetative și în 
fine angajarea fără rezerve a 
funcțiilor voliționale.

Antrenamentul autogen, 
psihotonic, vizează tocmai a- 
ceste ultime aspecte făcînd 
apel la unele elemente de 
Yoga. Obținerea prin antrena
ment a percepțiilor de greu
tate a diferitelor părți ale cor
pului, a controlului respira
ției și circulației etc. produce, 
prin mecanismul fiziologic al 
reflexelor condiționate, relaxa
rea parțială său totală, indis
pensabilă refacerii potențialu
lui energetic și psihic în ve
derea reluării efortului fizic.

Dincolo de considerațiile 
dogmatice sau doctrinele sis
temului, Yoga s-a dovedit a fi 
un procedeu eficace și este 
bine să-l analizăm cu atenție, 
să reconsiderăm părțile sale 
valoroase înainte de a-l res
pinge fără nici o altă exami
nare. Studiul comparat între 
o cură psihoterapici și o as
ceză religioasă, vizînd o extază 
mistică sau filozofică, poate 
arăta măsura în care medi
cina psihologică și psihosoma
tică modernă a preluat, în- 
trucîtva, unele elemente din 
practicile arhaice, punîndu-le 
în serviciul unității individu
ale.

este ușurată prin selecție în raport cu punctul de plecare al literei.3).  Folosirea acestui alfa- betar și a literelor confecționate în traforaj, împreună cu conturarea de către subiect a literelor pe care le vedea (cînd era pe stradă contura în palmă litere pentru a putea citi firmele) continuă, timp de cîteva luni, pînă la reabilitarea completă a imposibilității de a citi.

Dificultățile
debutului

în muzica
ușoară

Răspunde CONSTANTIN DRĂGHICI

— Ca elev — am învățat 
la Liceul „Krețulescu" din 
București. — m-a, preocupat 
întîi învățătura. ’ Apoi, îmi 
plăcea desenul, pictura. De 
cîntat... clntam în corul li
ceului în care am fost admis 
după foarte multe respin
geri ; mi se spunea că nu 
am nici voce, nici ureche 
muzicală. Perioada de nesi» 
guranțe a durat destul de 
mult, 7 ani, timp in care 
cîntam în cor și învățam 
meseria de desenator tehnic. 
Am urmat apoi Conservato
rul unde, în cadrul clasei de 
operă, m-a preocupat exclu
siv arta cîntului.

— Cum ați devenit cîntă- 
reț de muzică ușoară ?

— M-am dedicat unui anu
mit gen, să spunem „roman
tic", și am vrut să-1 impun 
atunci cînd toți cîntau și 
compuneau twist. în 1962, 
după multe insistențe ale 
mele, m-a descoperit televi
ziunea. Am cîntat într-o 
emisiune de varietăți, melo
diile ..Gondolier" si ..Nu ești 
de vină tu“ bucurîndu-mă de 
un succes neașteptat.

Asta mi-a întărit convin
gerea că am abordat un stil 
care nu se cheamă „modă", 
care plăcea si acum 30 de 
ani si, cred că va avea 
succes si în anul 2000 ; pen
tru că oamenii, ingineri sau 

Trebuie semnalat însă și un alt fapt interesant. Subiecții care manifestă imposibilitatea de a recunoaște obiecte și persoane, după leziuni ale zonelor cerebrale amintite, pot să le recunoască dacă ele sînt în mișcare. Cercetările sînt în curs.Recunoașterea vizuală a obiectului în mișcare se corelează pe deoparte cu existența unor neuroni vizuali specializați, pentru mișcare, iar pe de altă parte, cu faptul că animalele inferioare (broasca de plidă) percep în special obiectele în mișcare. Menționăm totodată că desenele oamenilor primitivi (picturile de la Altamira, de exemplu) înfățișează în exclusivitate scene în mișcare (vînătoare, lupte) portretul apărînd mult mai tîrziu. Recunoașterea vizuală a mișcării apare, astfel cu titlul de indicator general, ca O regresiune a percepției vizuale pe scara filogenetieă.
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artiști, sînt, prin excelență, 
romantici. Cel mai mare 
succes din cariera mea de 
cîntăreț de muzică ușoară 
poate fi socotit cel de la 
„Olympia", la Paris, în vara 
lui 1967, cînd „Lună la Ma
maia" a fost bisată de foarte 
multe ori. E o dovadă în 
plus că genul „ușor" nu se 
cîntă după ureche, decît dacă 
se vrea un simplu divertis
ment de moment.

— Ce preocupări aveți 
pentru viitor ? Vom asculta 
o compoziție proprie in acest 
an ?

— în primul rînd vreau 
să-mi îmbogățesc reperto
riul. în cadrul Festivalului 
„Cerbul de aur" de la Bra
șov, voi susține un recital 
în cadrul căruia voi cînța 
romanțe, apoi în turneul pe 
care-1 voi întreprinde în 
străinătate, voi încerca să-mi 
lansez cîteva compoziții. în 
ultimul timp compun mult, e 
o veche pasiune a mea și 
cred că am ceva de spus în 
muzica ușoară. Versurile mi 
le scriu singur. în majorita
tea cazurilor. Anul acesta 
voi semna cîteva melodii : 
„De nebun ce eram", „Adio 
melancolie" și ..M-am regă
sit' după o poezie a lui Vla- 
huță.

(Urmare din pag. III)

Vine epoca 
„timpului cert"

Cibernetica, ca știință a mij
loacelor de primire, păstrare, 
prelucrare și utilizare a informa
țiilor, are deci un larg cîmp de 
aplicare în meteorologie. De 
mare importanță în viitor este 
folosirea cît mai accentuată a 
calculatoarelor electronice de 
mare putere, capabile să anali
zeze, să trieze și să prelucreze 
sutele de mii de informații pri
mite prin sistemul de transmi
siuni într-un timp scurt, asigu- 
rînd un înalt grad de automati
zare a operațiilor de întocmire 
a materialelor sinoptice de bază.

Prin elaborarea unor modele 
matematice complexe, calitatea 
prevederilor de timp va crește. 
Folosirea sateliților meteorolo
gici capabili să investigheze at
mosfera pe zone întinse, va per
mite, de asemenea, prelungirea 
intervalelor previziunilor de timp 
pînă la o lună sau chiar un 
anotimp.

Perspective mari se deschid și 
în ceea ce privește stocarea in
formațiilor meteorologice nece
sare studiilor de climatologie, 
sinoptică, agrometeorologie și fi
zica atmosferei.

Progresul neîncetat al . științei 
va ridica și mai mult în viitor 
gradul de perfecționare a siste
melor cibernetice specifice me
teorologiei.

N. CIOVICA 
directorul 

Institutului meteorologic

Vom influența ritmul 
de desfășurare 

a vieții ?>

Poate să ne ajute cibernetica în 
studiul factorilor de îmbătiînire 

și al celor care prelungesc tinere
țea ? Răspunsul e pozitiv. Nu este 
vorba de propuneri și de per
spective, ci de direcții de cerce
tare care au început să dea 
roade.

Cibernetica este valoroasă prin 
accentuarea unui anumit punct 
de vedere din care este analizat 
un sistem dinamic complex evo
lutiv, cum este organismul. Pe 
de o parte, ea privește dezorga
nizarea inerentă îmbătrînirii ca o 
perturbare a „informației struc
turale" a organismului și orien
tează cercetările spre studiul mo
dificării moleculelor informațio
nale din materia vie. Pe de altă 
parte, ea ajută la conturarea unei 
imagini despre îmbătrînire cen
trată pe tulburarea funcțiilor de 
reglare. După cum se știe, în tre
cut, atenția biologilor și medici
lor a fost îndreptată mai ales 
către leziunile care însoțesc sau 
caracterizează bătrînețea și către 
deficitul metabolic din îmbătrîni
re, adică spre aspectele substan
țiale și energetice.

Ca o ipoteză de lucru se poa
te avansa teza, după care există 
mai multe tipuri de îmbătrînire, 
dună predominanța leziunilor, a 
tulburărilor metabolice sau a de
ficienței în mecanismele de re
glare, adaptare și compensare. 
Bineînțeles că această perspecti
vă sugerează ca cel mai bun 
mijloc de profilaxie a îmbătrîni
rii, antrenarea mecanismelor de 
reglare prin igiena mintală și fi
zică activă, de exemplu, prin e- 
fort creator și prin sport și nu 
prin cocoloșirea organismului.

In sfîrșit, cibernetica, prin con
secința sa tehnică principală, au
tomatizarea, va influența desigur 
moduri și ritmuri de desfășurare 
a vieții omului. Toate aceste 
probleme vor trebui rezolvate ți- 
nînd seama de realitatea fenome
nului de îmbătrînire și de succe
sele obținute în combaterea a- 
cesteia.

Conf. univ. dr. doc.
V. SĂHLEANU

Impedimentele princi
piului „tot sau nimic"

în etapa actuală, procesele in
dustriale chimice pot constitui 
un exemplu de urmat în ceea ce 
privește automatizarea și optimi
zarea proceselor și aceasta, ds 
ce să nu recunoaștem, în mare 
măsură se datorează ciberneticii, 
deoarece una din caracteristicile 
de bază ale ei este posibilitatea 
de a utiliza diferite procese, adi
că de a alege dintre diferitele 
variante ale procesului de desfă
șurare a unui fenomen pe aceea 
care duce la o soluție optimă. 
Acționînd după un program sta
bilit în funcție de elementul său 

E R N ETICA
complet de proiectant, calculato
rul cibernetic încearcă singur di
ferite variante de proiectare me
nite de a elabora proiectul final. 
Se obțin astfel performanțe su
perioare într-un timp foarte 
scurt. De asemenea, este impor
tant de subliniat faptul că prin 
cibernetică se poate realiza o in
teracțiune strînsă între cercetarea 
fundamentală și cea aplicativă, 
lucru ce constituie o condiție a 
dezvoltării armonioase a chimiei 
în special.

Cu ajutorul ciberneticii s-a în
cercat cu succes o experiență 
deosebit de interesantă și cu o 
eficiență economică de necontes
tat ; cunoscîndu-se modul de 
comportare a unei categorii de 
substanță, condițiile obținerii si 
prelucrării lor, s-a reușit să se 
dea fără cercetări noi, metode de 
elaborare și prelucrare pentru 
substanțe înrudite sau chiar com
plet diferite. Se poate arăta însă 

și o oarecare greutate în aplica
rea totală a ciberneticii în cbimie. 
Sistemul cibernetic poate fi re
dus, în ultimă instanță, la princi
piul „tot sau nimic", în timp ce 
chimia guvernată de principiul 
„echilibrului termo dinamic" nu 
poate fi complet abordată de 
principiul cibernetic care mo
mentan poate fi încă considerat 
cam simplist.

Ing.
T. ARDELEANU

Un proces 
supraadăugat

Organismul animal realizează 
în structura dinților la o tempe
ratură de 37 malțuri mineraliza
te de o duritate pe care industria 

nu le poate obține decît la 
temperaturi de peste 1000°. Fi
ințele vii transformă energia fi
zică a alimentelor în energie me
canică cu un randament cu mult 
mai mare decît cel realizat pînă 
acum de om în laboratoare sau 
fabrici. Sensibilitatea organelor de 
informație de care dispun ani
malele depășește de milioane, 
pînă la de zeci de miliarde de 
ori — adică cu 6 pînă la 10 or
dine de mărime — pe aceea a 
celor mai sensibile aparate de 
laborator. în transmiterea adecu
ată a influxului nervos, animalele 
folosesc modulația de frecvență, 
calitativ mult superioară celei de 
amplitudine. Toate aceste re
zultate natura nu le-a obtinut de
cît prin evoluția sistemelor ci
bernetice corespunzătoare.

In domeniul relativ restrîns al 
farmacologiei, disciplină bazalS 
a medicinei. incidența proceselor 

ciberneticii ca și importanța lor 
euristică, crește în măsura stră
duințelor pe care le depunem 
pentru a le descoperi și pentru a 
le studia. Putem să afirmăm că 
în momentul de față aceste pro
cese cibernetice ne apar sub 
două aspecte diferite în corelația 
lor cu studiul teoretic și practic 
al Thedicamentelor. Se știe că 
farmacologia experimentală fo
losește cercetarea pe țesuturi sau 
pe organe izolate ca modele de 
studiu simplificate în analiza re
acțiilor biologicului Ia medica
ment. în aceste condiții, meca
nismele cibernetice care asigură, 
la nivelul respectiv homeostalzia 
sau „conștiința mediului intern" 
cum spune Claude Bernard, in
tervin și limitează sau se opun 
defectelor substanțelor active în
cercate asupra lor. Prin această 
acțiune ele par să complice ima
ginea dinamicii directe a acestor 
efecte, dînd naștere la „riposta" 

fisulară, sau celulară cum o defi
nise Danielopolu. Procesele ci
bernetice apar astfel la prima ve
dere ca procese supraadăugate 
care s-ai părea că complică și 
îngreunează deslușirea fenomene
lor fundamentale cercetate, 
în realitate insă, ele se integrea
ză in dinamica acțiunii farmaco- 
dinamice și definesc evoluția sa.

Prof. dr. doc. 
A. TEITEL

Mai sînt necesari 
diagnosticieni ?

Cibernetica biologică a preci
zat noțiunile și explicațiile cali
tative ale biologiei clasice despre 
comportarea globală a organis

melor vii; ea oferă analogii și 
modele cantitative pentru procese 
biologice complexe.

Ființele vii, sînt considerate ca 
niște automate optimizate care 
prelucrează fluxuri incidente de 
substanțe și informații în scopul 
conservării, refacerii și perfecțio
nării structurii și funcțiilor, ținînd 
seama de condițiile exterioare și 
experiența trecută.

O altă clasă de aplicație a ci
berneticii biologice se referă Ia 
folosirea calculatoarelor electro
nice în scopul realizării precise 
și rapide a marelui volum de cal
cul legat de analiza cantitativă a 
unor afecțiuni, iar pe de altă par- 
plu, folosindu-se un mare volum 
de informații despre starea unui 
pacient se poate stabili automat 
diagnosticul corect și tratamentul 
optim dacă calculatorul electro
nic conține dale referitoare 
la modul de raționament al 
medicului. Mai exact, dacă este 

stabilit algoritmul care corespun
de intuiției și deducției medicale. 
Pînă în prezent s-au construit 
cîteva mașini specializate cu o 
mare eficiență în descoperirea 
unor afecțiuni iar pe de altă par
te s-au făurit o serie de automa
te care pot prelua unele funcții 
vitale pentru organisme.

Pentru anii și deceniile care 
vin, am certitudinea că locul me
dicului curant va fi preluat In 
tot mai mare măsură de un ci- 
hemetieian care va stabili deîn- 
dată diagnosticul cel mai exact, 
dispunînd in același timp de mij
loacele tehnice necesare oricărei 
remedieri...

AL. CRISTEA 
fizician

la Centrul de radiobiologie 
și biologie moleculară

Auxiliarul 
specialistului

Cibernetica este una dintre a- 
cele științe consacrată total acți
unii cu ajutorul căreia astăzi se 
poate analiza în mod aprofun
dat actul medical.

Mașina nu se substituie specia
listului ci îi ușurează munca fiind 
prevăzută cu o vastă memorie 
care este capabilă să adune noi 
date și să modifice pe cele deja 
memorizate. In sfîrșit, mașina este 
foarte fidelă și exploatează da
tele memorizate într-un mod 
extrem de rapid. Un exemplu de 
aplicație în realizarea diagnosti
cului unor boli oculare cum 
sînt therapidele ce se pot trata 
prin metode conservatoare sau 
chirurgicale. Materializate pe 
cartele perforate, informațiile sînt 
înregistrate pe benzi magnetice 
realizîndu-se scheme în care ești 
frapat imediat de complexitatea 
raționamentelor. Medicul obser
vă la bolnav prezența sau absen
ța unuia sau mai multor semne 
și este obligat să facă noi explo
rări pînă a ajunge la concluzii 
care-i permit să aleagă conduita 
terapeutică medicală sau chi
rurgicală cu riscul cel mai m’c. 
Astfel, oftamologul, pe baza da
telor furnizate de mașină, se ho
tărăște pentru continuarea trata
mentului conservator medical sau 
pentru o transplantare de comee 
operație prin excelență chirurgi
cală.
Prof. dr. doc. P. VANCEA 

membru corespondent 
al Academiei

Inimaginabile apli
cații in tehnica...

Experiențele de fizică nucleară 
se fac astăzi numai cu utilaje de 
cercetare de înaltă tehnicitate și 
complexitate, utilaje foarte costi

sitoare, al căror timp de funcțio
nare trebuie folosit cît mai efici
ent cu putință. Tocmai de aceea 
tendința în momentul actual, 
este de a elabora mașini electro
nice de preluare și prelucrare a- 
utomată a datelor experimentale, 
mașini care la rindul lor să a- 
limenteze cu informații alte ma
șini speciale de calcul montate 
„on line" (în serie cti lanțul ex
perimental) care pe baza infor
mațiilor primite pot da rapid 
deciziile de schimbare a condiții
lor de experiență.

La unele acceleratoare se pre
vede ca asemenea mașini electro
nice „on line" să comande și 
schimbarea parametrilor de func
ționare ai acceleratorului, astfel 
îneît fascicolul de particule ac
celerate care cade ne ținta expe
rimentatorului să a'bă parametrii 
doriți de acesta. Mai mult de
cît atît. există proiecte de acce
leratoare de foarte mare energie, 
așa-zisele „acceleratoare ciberne
tice" în care înseși particulele 
care deviază de la traiectoria cal
culată să fie capabile să transmi
tă unui calculator informații pe 
baza cărora acesta să comande 
schimbarea parametrilor cîmpu- 
lui de accelerare, astfel incit par
ticula să fie readusă singură pe 
traiectoria stabilită. Toate aceste 
corecții le fac deci înseși parti
culele care se abat de la dramul 
lor, fapt care poate să conducă, 
după cum afirmă specialiștii, la 
acceleratoare de energii foarte 
inalte și de intensități foarte mari 
de particule, cu inimaginabile 
aplicații în tehnică.

Dr. A. I. F.V'FÎSCU- 
SlNGUREANU 

seeretar științific
al Institutului de fizică 

atomică
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CONSTANTINOPOL
pe lingă măritul, Sultan, cererea Țării, spune 
cu o voce leneșă loan. Mergeți boieri dum
neavoastră și1 hodiniți-vă, îi concediază el...

Convoiul străbate Cornul de Aur, pe 
podul umblător printr-o pădure de catarge, 
în strigătele barcagiilor, scîrțîitul miilor de 
scripeți, bătaia vîntului în pînzele acum 
moi, lăbărțate, întinse <le-a lungul catarge
lor spre uscare, odihnă și cîrpire.

Mihai stă cu spatele rezemat de ușa but
cii ; dinăuntru, peste umărul lui, Roxana 
privește -— la fel de uimită și de încîntată 
ca și copiii turciți — suprafața scînteind 
într-o pulbere diamantină' a Mării Mar
mara ; sus, deasupra Cornului de Aur, 
minaretele subțiri, elegante, cupolele sînt 
gerii ale geamiilor, înecate în valuri grele 
de verdeață; chiparoșii profilați pe ceru!' 
străverziu și pur; departe ca un nor de 
ploaie, întunecatul Eyub, cartierul sărăcimii, 
case de lemn, înghesuite unele în altele, 
cățărate unele peste altele; împingîndu-se, 
sufocîndu-se în praf, căldură și duhori, 
crescînd ca niște ciuperci otrăvite peste 
ruinele palatelor bizantine, mîncate, roase 
de vegetație aspră și nemiloasă, profanate, 
îngenunchiate, moarte, cu urme de coloane 
sticlind ca niște oase înfipte în pămînt...

Zidurile masive se întind de la Șapte- 
Turnuri pînă la Vlaherne, zidurile care au 
fost neputincioase în fața Osmanlîilor și 
acum sînt prea puternice în fața creștini- 
tății divizate de interese contrarii.

Cînd au rămas singuri
— Ai adus scrisorile ?
— Da... Către solul Engliterei și către 

Sinan-Pașa... i le întinde Mihai.
loan le cercetează.
— Daaa... Cea către Sinan-Pașa, slăvitul 

vizir,' e prea subțire. Trebuiește îngreunată.
— Ai făcut rost de bani ? întrebă Mihai.
— Ai să-ți ții făgăduielile ?
Mihai rîde strîmb.
— Aș putea face altfel ? Țara 

bogată...
O privire scurtă, fulgerătoare, 

lui loan.
— O să te urască, și o >șă, te

e o vacă

piezișă a

—■ O șă te urască și o să te blesteme 
rumânii, mai rău decît pe Alexandru... (Și 
din nou îl pîndește).

Mihai sp aruncă pe un divan, își toarnă o 
cupă mare de vin, o bea dintr-o răsuflare.

— Unchiule, amîndoi am fost neguță
tori... Qe-i pasă neguțătorului de blesteme, 
dacă.i se umple visteria ? Să putem mul- 
țămi pe prea proslăviți! noștri stăpîni, astfel 
ca domnia să țină, și să fim mulțămiți și 
noi...

— Domnul Eduard Barton mi-a spus că 
solul Franției are știri că Sigismund Bat
hory ar fi în vorbă cu Imperialii să se ri
dice împotriva Slăvite! împărății.

grijile. Daa... Merge la un sipet, îl des
chide, scoate niște hîrtii.

— Am pregătit aici recunoașterea da
toriei tale față de mine. Dania moșiilor 
Boboșțița și Sparta și dările Craiovei...

Deodată Mihai izbucnește în rîs. loan îl 
privește mirat.

— Și dacă măritului Sultan nu-i place 
obrazul meu și-mi taie capul ?

Dintr-un salt loan e în fața iconostasului. 
Cade în genunchi, bate mătănii, își iz
bește fruntea de pămînt.

— Doamne ferește, doamne ferește. Nu 
te uita în gura lui, doamne. Cineva zgreap- 
țănă în ușă. loan se ridică dintr-un salt, 
stinge candela, trage o perdea deasupra 
iconostasului. Apare fața veștedă a soției 
sale.

— A venit Giafir, anunță ea.

Din now în odaia mare. Un eunuc pic
tat și suav, se învîrte fîlfîind din mîini.

— Acum vine partea cea mai grea a ce
remoniei...La care totdeauna măritul sultan 
a fost foarte sensibil. Sărutatul papucului.

Se apropie de un scaun gol, și deodată 
se prăbușește la pămînt ca trăznit, ameste- 
cîndu-se parcă cu larga lui pelerină gal
benă.

Cu aceeași neașteptată sprinteneală sare 
în picioare, face o piruetă.

-— înțelegi ? Ești nimic, ești praf și

ș

%

mat de unchiul său care e palid, își mușcă 
bpzele, îngînînd rugăciuni fără glas...

în clipa cînd îl vede pe dușmanul său, 
tot sîngele fuge din obrazul lui Alexan
drii. Privirile lor se încrucișează ca două 
lame, într-o scurtă străfulgerare; apoi 
domnitorul încearcă să ia o atitudine dis
prețuitoare, dar Mihai nu-i mai dă nici o 
atenție.

Printre ienicerii în ținută de paradă care 
păzesc poarta, se agită Giafir, eunucul. îl 
recunoaște, le face un semn, apoi șoptește 
ceva capukehaiei, care dă un ordin răgu
șit.

Ienicerii se dau la o parte, bătînd cu su
lițele în pardoseala de marmură.

Alexandru se prăbușește pe pernele caleș- 
tii. își mușcă buzele pînă la sînge; îl 
ghiontește, îl ciupește pe Mihnea.

— Ai, Mihneo, ziceai că ai trimis plo
conul măritului Sinan-Pașa ?

— L-am trimis, Doamne...
— Atunci de ce-1 primește pe el întîi ? 

strigă cu o voce ascuțită, nefirească, parcă 
de copil Alexandru. De ce ? De ce ? Știi ce 
înseamnă asta ?

Isuse, fie-ți milă de noi, murmură 
Mihnea.

*
loan s-a înseninat ; se umflă în pene, în 

șea, dar întîlnind privirea pînditoare a lui 
Giafir, își reia îndată înfățișarea smerită...

înainte, se apleacă, dar înainte de-a pune 
mina pe iatagan, lama strălucitoare e la 
zece degete de gîtul lui.

Sinan aruncă din nou iataganul alături 
de celălalt, face doi pași înapoi.

-— Ridică-1, tînărul meu prieten...
Fața udă de sudoare a lui Ismail. Se în

cordează, apoi se aruncă spre iatagane.
Mîinile lui bîjbîie în praf.
Cele două iatagane sînt m mîinile lui 

Sinan, formînd un fel de foarfecă în jurul 
gîtului Pașei.

— Șterge-o de aici I urlă bătrinul și-l 
scuipă în obraz.

Și în timp ce Ismail o ia la goană, Sinan 
își plesnește pulpele cu palmele, rîde, 
pufnește :

— Limbricule 1 Mascalzone 1
— I-a trecut, nu mai e supărat, vor

bește italienește, șoptește Giafir. Face un 
pas înainte, se prosternează.

Bătrinul cu mînecile suflecate asupra 
brațelor cu mușchii ca niște vrejuri vechi, 
îl recunoaște pe loan.

•— Aha, tună el... apoi deodată îmblîn- 
zindu-se... Am primit... am primit... Ești 
bogat, spune el, cu o intonație ciudată 
care-1 sperie pe vistiernic, Ești foarte 
bogat...

— Nu, stăpîne, bîiguie loan. M-am 
scufundat în datorii... pentru acest nepot... 
ca să avem odată în Valahia un domn 
supus, credincios porții.

— Cît de credincios ?

— Eu, prea bătrîn 1 , Eu, Sinan Pașa, 
prea bătrîn !...

— îți place ? întrebă Mihai.
Roxana se scutură.
— E ca un zvon de moarte, spune ea, 

exact în clipa cînd din vîrful unuia din mi
naretele Aghiei-Sofia, vocea vibrînd ca o 
coardă de oțel a muftiului, se întinde dea
supra orașului, chemînd credincioșii la ru
găciune.

Pe podul plutitor, toți se prosternează cu 
fața spre Mecca. Privirea lui Mihai alunecă 
deasupra copiilor rumâni, îngenunchiați, 
care imitîndu-1 pe Selim, ating seîndu- 
rile ude și murdare ale podului cu frunțile 
lor.

— Allah-il, Allah, Mohamed Rassul A- 
Uah...

'— îți amintești cînd ai poposit prima 
oară la noi, la Buzești ? șoptește ea, ca și 
cum ar vrea să ucidă, cu amintirea întîl- 
nirii lor dintîi, imaginea orașului acesta ra
dios și sumbru, sălaș al gloriei, al bogăției 
și al întunecatei nimicnicii.

— îți amintești ?... Și-n noaptea aceea 
eu am venit la tine...

Dar ochii lui sînt negri, dilatați, nările-i 
freamătă...

Au coborît pe chei în forfota nemaipo
menită, în urlete și pocnituri de harapnice, 
nechezat de cai și zbierătul acela aproape 
omenesc al cămilelor ; răsună aici, ameste
cate și ațîțate toate limbile și dialectele Me- 
diteranei : greci negricioși, subțiri și limbu
ți, își năucesc clienții virtuali sub un potop 
de cuvinte și gesturi ; genovezii descarcă din 
pîntecoasele lor caravele arme, tunuri care 
vor detuna asupra fraților lor venețieni ; 
gravi comercianți hanseatici își umplu co
răbiile cu mirodenii, mătăsuri, piper și pie
tre scumpe... Spahii beți caută cearta ieni
cerilor, cu care sînt în veche și statornică 
dușmănie ; un cîrd de splendizi sclavi nu- 
bieni sînt cumpărați pe loc ; în altă parte 
eunucii aleg subțiri circaziene blonde, pen
tru stăpînii lor puhavi.

Șelim își ia rămas bun de la Mihai ; se 
înclină în fața lui cu un surfs' ciudat :

— Am fost împreună atîtea zile, Mikali 
și te-am îndrăgit... Cînd ne vom revedea, 
tu vei fi altul, dar Selim va rămîne același. 
Acum îți spun ceea ce nu-ți voi mai putea 
spune : cit vei sta aici să nu privești pe 
nimeni în ochi... Ochii tăi nu seamănă cu 
ochii celor pe care înalta Poartă îi pune să 
gospodărească în Valahia... Privirea ta e 
primejdioasă pentru tine.

Mihai rîde, cu fața curată, copilărește.
— Păreri, Selim... îți mulțumesc că mi-ai 

scăpat viața.
— Unchiul meu, seraskierul 

de luat din Valahia 10 000 de 
să vjn să-i ridic eu.

O secundă de ezitare, apoi, mereu surî- 
zînd :

— Vino Selim...

Hassan are 
țekini... Am

în Fanar
Străduțe, mici, înguste, depozit de mur

dării ; dar pustii ca un cartier mort, casele 
sînt înfundate direct în mormanele de ru
ine ale vechiului Constantinopol. Nici o 
fereastră nu dă spre uliță ; porțile sînt 
joase, parcă ar închide intrarea într-o hrubă, 
dar solide, din blănuri foarte groase de 
lemn ferecate. Mihai și Roxana coboară din 
butcă (ea are capul acoperit cu un văl cenu
șiu de muselină). Bate cu o piatră într-una 
din porțile acelea joase, într-un fel ciudat, 
anume.

O ferestruică se deschide în poartă : un 
ochi albicios și fără expresie îi cercetează, 
apoi poarta se deschide.

Un coridor lung, întunecos, murdar
— Stăpînul vă așteaptă, se înclină omul 

care i-a introdus și pornește înainte, lumi 
nîndu-le drumul cu o făclie care fumegă. 
Străbat cîteva încăperi mici, murdare, în 
care trebăluiesc alene, fără să facă nimic, 
cîtcva slugi famelice.

Dintr-un jilț se ridică o femeie slabă, 
verzuie, cu gura fără dinți și buzele subțiri, 
vinete, ca o ață. Numai ochii mari, negri 
și foarte frumoși privesc pe cei sosiți cu o 
nemascată dușmănie.

Mihai se apropie și vrea s-o îmbrățișeze, 
dar ea nu-1 lasă, îi pune mîna în piept

— Ai venit, așadar, ai venit, șuieră ea 
Iani te așteaptă. Ce face măta ? Cine e 
asta ? Ți-ai adus ibovnica ? Vino cu mine, 
spune Roxanei și întind»; mîna cu degetele 
lungi, gălbui, ca niște gheare, o înhață și o 
trage după ea... Muierile n-au ce căuta în 
treburile astea...

Urmindu-l pe slujitorul cu făclia, Mihai 
pătrunde într-o mare sală, mobilată tur
cește, Pe jos mozaic delicat de marmură, în 
mijloc un havuz care susură adormitor. Di
vane joase, măsuțe încrustate, sipete din 
lemn de trandafir și santal, pe pereți arme 
scumpe și rare. La intrarea lui Mihai, trei 
oameni se ridică în picioare, din jurul unei 
măsuțe. Doi sînt boieri munteni : Marele 
vornic Mitrea și Tăuraș Logofăt; al treilea, 
unchiul lui Mihai, vistiernicul loan, înalt, 
gras, dar vioi în mișcări, cu ochii pe jumă
tate închiși, neridicîndu-i niciodată asupra 
oamenilor, oprindu-i cu o insistență supără
toare asupra picioarelor lor, pînă la ge
nunchi.

Boierii se reped, cad în genunchi în fața 
lui Mihai. Mitrea care a băut, se pornește 
pe, văietat

Bine ai sosit Măria ta... la vreme ăi 
sosit... Că astăzi pică și procletul, Alexan
dru, iartă-mă Isuse că hulesc asupra domni
torului încă legiuit.

— încă, spune Tăuraș și rîde subțire, în
tr-o parte.

— Boierii aceștia au venit ca să sprijine
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— Atunci,! sub tuiul sfintei împărății o 
să-l batem pe Bathory...

Un rîs subțire se aude ; o perdea se dă 
la o parte și apare un turc mărunt, ne
gricios, sprinten ca o sfîrlează, Haffiz-Pașa.

— Iany-bey, rîde el, nu știu de ce aveai 
temeri împotriva nepotului dumitale.

îl cercetează atent, impresionat de sta
tura lui.

— Frumos bărbat... Dacă ar fi să-l ju
decăm după înfățișare, n-aș sprijini cererea 
lui pe lingă slăvitul meu stăpîn, Sinan. Dar 
vorbele lui mi-au plăcut. Sînt ale unui în
țelept. Sînțem praf și pulbere ;t să ne 
bucurăm dej scurta noastră'troop re pe 
acest pămînt... . ....... s

Mihai s-a ridicat respectuos în picioare.
Poți să șezi, Mikali-bev, îi spune nașa 

arnăut, cu superioritate. își vîră nasul în 
flacoanele de pe masă.

— Vin de Kipros, rîde el, fericiți voi 
ghiaurii...

în secunda aceea, loan surprinde 
privirea înfricoșătoare a lui Mihai. își face 
o cruce rapidă. Dar cînd pașa a ridicat 
ochii, fata lui Mihai e iarăși smerită.

— Stăpînul meu. Sinan. cel de a cărui 
sabie tremură necredincioșii s-ar simți iig- 
nit de moarte, dacă dragostea voastră față 
de el ar fi mai mică decît 20 000 de flo- 
rinți... Iar eu, supusa lui slugă, mă voi bu
cura cu cît veți vrea voi să mă bucurați...

— Să n-ai, nici o grijă Haffiz-Pașa, se 
ploconește loan.

a Sultanului, părintele drept credincioșilor. 
Ești rimă, broască. Nimic. Nimic. Să ve
dem.

Se aruncă, parcă din zbor, pe scaunul 
înalt, își potrivește faldurile pelerinei, așa 
cum ar face o femeie cu rochia ; 
papucul de atlas vișiniu.

— Hai, hai, mai repede ! țipă el
Mihai pornește spre el.
încet, atît de apăsat încît pare 

șumeaua se scufundă sub pașii lui.
E ceva atît de amenințător. în 

acesta, încît în clipa cînd a 
apro
ny"

In
șește

Ei
loan se apropie, îi întinde o pungă cu 

galbeni.
— îți mulțumim Giafir pentru bunăvo

ința ta.
Eunucul se înclină și iese. loan își șterge 

fruntea udă de sudoare
— Uf, m-am temut că o să-l zdrobești.. 

Ce viperă !... E omul de taină al lui 
Sinan-Pașa și de cînd nu mai are cele băr
bătești, mintea i-a devenit tăioasă și pătrun
zătoare...

— De ce te-ai speriat ? ride Mihai 
sumbru. Așa e ceremonia. Așa au făcut 
toți domnii țărilor românești... Cine vrea 
să poruncească, trebuie să știe să se și u- 
milească Scrie așa ceva și în scripturi.

întinde

excitat.
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In comptoarul lui loan
Mihai îmbrăcat într-un somptuos cos

tum oriental stă pe un scaun cu spătai 
înalt, ca un fel de tron. în fața lui, pe o 
masă lungă, un purcoi de bani de aur : 
țechini, florinți, guldeni, lire, franci... Ală
turi de el, pe un scaun mai jos, loan îi 
trece hîrtii spre semnat. în sala joasă, .bol
tită, lungă, e o gălăgie nemaipomenită : zeci 
de cămătari turci, greci, ovrei, se ceartă, 
se îmbulzesc, strigă... Excedat, loan își as
tupă din cînd în cînd urechile, numai Mi
hai e calm, surîrător, semnează și întinde 
hîrtiile creditorilor, care comentează în 
gura mare.

— Cu ăsta, în doi ani ne. îmbogățim...
— Lacomi sînt domnii români și ahtiați 

după domni»*, dar ăsta îi întrece pe toți...
■— Mărite doamne, strigă rin grec, Ale

xandru Vodă îmi datorează 14 000 1
—- Iau asupra mea toate datoriile vechii 

domnii..:
La aceste cuvinte toți cămătarii se po

tolesc. Se ridică în picioare, și se înclină 
pînă la pămînt. dobdrîți de respect.

-K
lntr-o odăiță mică, ascunsă, probabil lo

cul sfaturilor de taină ale lui loan ; un 
iconostas în perete, o candelă.

—- Aici îmi aduc aminte de dumnezeul 
părinților mei, în ceasurile de grijă... De 
ce ai adus pe femeia asta cu tine ?

— Nu te privește ! spune deodată Mi
hai atît de tăios, încît celălalt îngheață. îl 
privește iar bănuitor, a simțit vibrînd 
coarda aceea de oțel, de care se teme.

— Mi-ai luat o piatră de pe inimă, vor
bind cum ai vdrbit. Nu-ți puteam face semn 
că Haffiz e după perdea. , .

— Nu puteai, sau nu voiai, unchiule, 
totuna... Am vorbit cum am crezut în inima 
mea...

Cînd erai tînăr aveai alte gînduri... 
îi jurai mamei tale, surorii mele, că vei 
scăpa țara de țurci... ; » ț ț

— N-ai uitat prostiile unui copil ?
— Eu nu trebuie să uit nimic nepoate.» 

(Și se tînguie încet) 400 000 de florinți... 
Cu camătă mare... Cînd o să trebuiască să 
treci domn la Moldova, o să ceară' și mai 
mult... li învățași prost...

—.De ce să fiu domn
— Păi ce crezi, că o să 

Poate atîța cît să le plătești 
ce te-ai oprit în Ardeal ?

— M-am oprit la prietenul meu, Baltha
zar Bathory, să-mi dea scrisoare... E cre
dincios al porții...

— Și nepotul său ? Sigismund ?
—- E tînăr, ți-am spus...
—- Nutrește cumva gînduri ascunse ? Știu 

că se învîrt în jurul- lui tot felul de popi pa- 
pistași... Vor să-l atragă împotriva Măritei 
Porți...

— Știi multe, unchiule...
— Trebuie să-mi apăr averea... (Oftează). 

Aduni, aduni ca să fii slobod de griji și 
cu cit ai mai mult, se însutesc și 
pulbere, ești un biet vierme ai cărui ochi 
nu pot răbda strălucirea dincolo de fire

al Moldovei ? 
te lase mult ? 
dobînzile... De

Intr-una din odăile care au fost puse la 
dispoziția Roxanei. Mihai, în picioare, ab
sent, privește în gol. Din cînd în cînd. 
sub impulsul gîndurilor își strînge fălcile 
pînă la scrîșnet.

Roxana îl priv.ește și încet, pe fața ei, 
se așterne amărăciunea.

— Iți pare rău că am venit, nu-i așa ?
El nu-i răspunde ; apoi într-un tîrziu :
— Ce-ai zis Roxana ?
— îți pare rău că am venit...
El o privește lung ; o clipă ezită, apoi 

încet, obosit :
— Așa-i. îmi pare rău...
Mîndria ei de Buzească se revoltă. Ri

dică fruntea : îl fulgeră cu privirea.
— Am venit de voia mea. Nesilită. N-am 

a da socoteală nimănui.
— Dar eu am a da socoteală, Roxană. 

Sînt vinovat. Am a da socoteală a lor tăi 
care și-au legat viața și averea de mine. Și 
soarta.

Cu un zîmbet trist, continuă.
— Mi-a plăcut să trăiesc, Roxană. Foarte 

mi-a plăcut... Și atunci... cînd am mas la 
voi și tu ai venit... am luat numai bucuria 
și te-am iubit fără de griji... Am avut scurta 
mea parte de fericire. Și am uitat 
că soarta mea este alta.

— Așa ești de ahtiat după putere ?
O clipă o privește pe sub sprîncene, fu

rios, ca un zimbru gata să împungă. Tace.
— Ce-mi pasă mie ? strigă ea. Poți să 

fii domnul țării, sau călău, sau rob, sau ți
gan ! Eu altceva n-am pe lume, în afară 
de tine. Și am să-ți fiu țiitoare și n-am să-ți 
tai niciodată caleă,.. Am să vin cînd n-o să 
mă vadă nimeni, ca umbra... Ai mei ? Pot 
să se ducă și dracului 1

— Nu se poate. Roxană, spune el încet.
— Ba se poate 1 strigă ea. Și ai să vezi 1 

Am să vin și dacă ai să mă gonești 1 Și 
dacă ai să mă lovești 1 Am să fiu cu tine, 
pînă la moarte.

— Moartea poate să fie și mîine, surîde 
el.

— Atunci să ne veselim cît avem timp...
Se ridică, așterne masa, dansează aproape 

în jurul lui, exaltată, risipindu-se.
— Am să-ți cînt și am să te iubesc, ca și 

cum ar fi pentru cea din urmă oară...
Dar fața lui e ca de piatră.
încet, ea se potolește. Privește obrazul 

acesta muncit de gînduri și se retrage în
cet, ca în fața unui zid de nepătruns. Ochii 
i se măresc peste măsură...

— Dumnezeule, șoptește. Tu nu mai ești 
al meu.

— Nici al meu nu sînt, Roxană, răspunde 
el, ca venind foarte de departe.

A doua zi.
Bab-i-Humaion, poarta de afară a Su

blimei împărății. Călești ale ambasadori
lor străini ; negustori, icioglani, nobili 
arabi înveliți în humusuri strălucitoare, 
regi din îndepărtata Africă... Printre ei Ale
xandru Vodă, Mihnea și cîțiva boieri. Sînt 
neliniștiți, își frămîntă, cu degete nestăpî- 
nite, podoabele.

Călare Mihai, se apropie de poartă, ur-

ș.

O perdea se dă la o parte. Apare primul 
Icioglan al curții, înalt, slab, alb, cu figură 
de derviș. '

— Pregătiți-vă ochii să se bucure, spune 
el solemn.

Giafir pășește în fața lui Mihai.
—- N-ai uitat ? întreabă el cu un zîmbet 

vicios, bucurîndu-se de umilirea iminentă 
a acestui, trup bărbătesc. Și se dărîmă la 
pămînt, protocolar, ca să-i aducă aminte 
protocolul.

— N-am uitat, spune Mihai surd. E în 
vocea lui o vibrație profundă, amenință
toare; care-1 face, pe Sinan să tresară și 
să-l privească iarăși atent.

Arz-Odasi, sala cu coloane subțiri ca 
picioarele unor potire. In fund, Sub bal
dachin de purpură și aur, înconjurat de 
dregătorii împărăției, Amurat al III-lea, 
vădit plictisit, cu vagi . tresăriri ale bu
zelor roșii,. pline, de un desen delicat, sti
clind ca mărgeanul sub barba negru- 
albăstrie.

Pe laturile sălii, ambasadorii puterilor 
creștine cu care împărăția nu se află în 
război, Messine Enguerrand de Roliân tri
misul lui Henri de Navarre, care avea să 
întărească alianța Franței cu Turcia, în 
opera de zdrobire a Sfîntului Impăriu 
Roman de Apus; Sir Eduard Barton, trimi
sul grațioasei regine Elisabeta, care vrea 
ca Spania să fie preocupată mai mult de 
soarta Mediteranei și a Veneției, decît de 
Indiile Occidentale, Pan Zagloba Zmier- 
cky, trimisul regelui care domnește peste 
Republica Polonă...

Călăuziți de Sinan Pașa, Mihai — mult 
în urma lui loan și cei doi boieri munteni, 
zdrobiți de emoție și de frică — se 
apropie. Apoi Sinan se dă la o parte și-i 
face semn lui Mihai să înainteze și să se 
prosterneze.

Fața crispată, împietrită a lui Mihai. 
Mersul lui greoi, pare solemn ; dar în rea
litate cu fiecare pas parcă ridică o tonă 
de piatră. A ajuns în fața sultanului care-i 
zâmbește plictisit.

Fața lui Ioan. E năpădită pe neașteptate 
de sudoare rece, ca și cum cineva i-ar fi 
aruncat o găleată de apă în obraz. Ochii 
i se holbează, gura i se cască.

Mihai în picioare. O ultimă clipă, pare că 
face un efort supraomenesc, ca să se pros
terneze ; apoi o mare liniște, o mare seni
nătate, i se revarsă pe față.

Cu un gest simplu își scoate 
surgiuc de cocor, și-l salută 
Amurat.

Un scurt murmur de uimire 
rîndurile străinilor. Surizînd, Mihai privește 
în față pe stăpînul Răsăritului. încruntat, 
Șinan, pare că nu înțelege ce se întâmplă. 
Giafir își acoperă fața cu mîinile și se dă 
în dosul gărzii imperiale.

— Ha 1 face deodată Sultanul. S-a trezit 
din amorțeală ; e interesant, amuzant.

Văzînd zîmbetul pe fața stăpînului, toți 
ceilalți zîmbesc și ei. Nedumeriți, ascun- 
zîndu-și indignarea față de această fără de 
seamăn necuviință. Dar zîmbesc.

Sultanul se ridică. întinde lui Mihai o 
mînă fină, prelungă, pe degetul arătător 
al căreia sticlește orbitor un smaragd 
enorm. în clipa aceea, Mihai e înconjurat 
de doi iciogiani. Unul, îngenunchind, îi 
prinde de brîu o splendidă sabie curbă... 
Celălălt’ îl umbrește cu steagul domnesc.

(,’t *
Și deodată umerii lui Mihai se îndreaptă. 

Sub ochii uimiți ai unchiului său, pare 
că devine mai înalt, mai robust.

Firesc, simplu, de la egal la egal, strînge 
mîna sultanului, cu o vagă, imperceptibilă 
înclinare a frunții.

— Ha ! mai rîde o dată Amurat.
Face un semn unui dregător.
Acesta se ridică, pășește grav în mijlocul 

sălii, se închină spre toate punctele 
cardinale.

— Primirea s-a terminat, spune el. Allah 
să vă aibă în pază.

Toți se retrag de-a-ndăratelea ușor a- 
pleoați de spate,-privind țintă pe Sultan. 
Privirea lui Sinan, fixă, concentrată, pe 
sabia de la șoldul lui Mihai. Acesta vrea 
și el să se retragă, dar Sultanul îi face 
un semn.

— Vino cu mine... și celorlalți din suită '. 
Lăsați-ne singuri.

cușma cu 
firesc pe

trece prin

Aw ajuns la Bab-i-Selam, Poarta închi
năciunilor.

Cîțiva slujitori se reped, le fac temenele 
adînci, se ghemuiesc sub scările lor, ofe- 
rindu-le spatele încovoiate, să descalece.

O clipă Mihaj vrea să sară din șea, sprin
ten, așa cum e obișnuit, apoi, cu aceeași 
gravitate impasibilă, pune piciorul pe spa
tele slujitorului turc, care se clatină sub 
greutatea lui.

Giafir li se alătură.
— Slăvitul stăpîn, lumina răsăritului e 

mulțumit astăzi, șoptește el șerpește, fără 
să-și miște buzele, așa cum se vorbește aici, 
unde o ridicare de glas poate supăra 
urechile vreunui puternic.

—• Sîntem nespus de bucuroși, se repede 
loan. Mulțumirea lui mulțumește inimile 
drept-credincioșilor...

Trec pe sub o boltă, printre două turnuri 
subțiri, înțesate cu ieniceri înarmați 
pînă-n dinți. La un semn al lui Giafir, 
îi se îngăduie cale mai departe, în incinta 
Porții : grădini îngrijite răspîndesc o umbră 
delicată ; prin verdeața lor pură, parcă 
sclipind de rouă, lucesc balcoane, 
chioșcuri albe, țîrîie muzical apele cișmele
lor din marmură de Paros.

Tot timpul drumului, Giafir îl pîndește 
pe Mjhai, dar fața acestuia e ca de 
piatră, fără nici o expresie.

— Stăpînul meu vă așteaptă, spune 
Giafir și deodată, adaugă cu o* expresie 
vicleană-: Roagă-1 pe, nepotul tău, Iany- 
bey să vorbească cît mai puțiij**. Sinan- 
Pașa e iute de fire,“că toți italienii'... A, su- 
rîde el, de altfel puteți vedea singuri.

Dintr-un chioșc grațios, fășUnă- deodată 
niște urlete înfricoșătoare. Apoi apare un 
bătrîn înalt, cu ochi mici, negri, rotindu-se 
furioși sub streașină albă a sprîncenelor. 
Tîrăște de barbă, scuturîndu-1 ca pe un 
cățel, un pașă tînăr, negricios și vînjos.

— Nici măcar nu negi, porc de alba
nez... Spurcatule 1 Gunoiule I Aii 1 Aii I 
Aii I

Un negru uriaș apare în goană, aducînd 
două iatagane.

— Aruncă-le ! răcnește uriașul bătrîn și-1 
azvîrle cît colo, din pumn, pe nefericitul 
pașă.

Iataganele cad între ei, ca doi șerpi 
oțel,

— Ridică-11 mugește bătrinul...

de

luiGiafir se alătură ușor de umărul 
loan.

— Ismail-Pașa a spus ieri în Divan 
Sinan e prea bătrîn să mai poată conduce 
la biruință oștile drept-credincioase...

Măritul meu stăpîn a aflat astăzi...
— Ridică-1 ! urlă Sinan.
O clipă, Ismail Pașa privește ochii fulge

rători ai bătrînului, apoi face un pas

că

— Ca un cîine, spune tare loan.
Numai Giafir observă trenrurul care 

scutură, imperceptibil, umerii lui Mihai. 
Sprîncenele i se ridică ușor, pe fruntea 
grasă.

Sinan Pașa se apropie de Mihai, îl mă
soară lung, pare gata să întindă mîna și 
să-l pipăie.

— Ai fost oștean ?
— Nu, Sinan Pașa. Neguțător. Și ban 

al Craiovei...
Bătrinul îl măsoară mereu, cu senină 

obrăznicie.
— Proști sînteți voi ghiaurii. Proști.
— Trăiesc în întuneric, Sinan Pașa...

N-au primit lumina, se grăbește loan.
— De ce nu-1 lași pe nepotul tău să 

vorbească ? se întoarce deodată, sprinten, 
bătrinul.

— Se sfiește în fața războinicului care 
a călcat în picioare oștile creștinătății... 
șoptește loan, asudînd.

— Te sfiești ? întrebă Sinan, străpun- 
gîndu-1 pe Mihai cu privirea lui ascuțită.

—- Mă sfiesc, spune acesta, foarte încet, 
ca și cum ar mesteca nisip.

Bătrinul izbucnește în rîs, îl ia de braț...

Intră cu toții într-o sală cu pereții de 
marmură, acoperiți de arme și trofee : 
spade venețiene, armuri milaneze, sala- 
diere spaniole, culevrine mici ou țevile 
bătute în argint, șei prețioase, aruncate 
unele peste altele într-o teribilă dezor
dine.

— îți plac ? se întoarce brusc Sinan, 
spre Mihai.

—■ Sînt frumoase, sînt scumpe, răspunde 
acesta în doi peri.

Se așează cu toții pe perne, în timp ce 
juni imberbi aduc ciubucele și feligenele 
cu cafea.

— Spune Giafir, liniștește-i pe oaspeții 
noștri, ride lugubru Sinan.

— S-au găsit unele scrisori ale lui Alex
andru Vodă, către cancelarul Poloniei Za- 
moisky și către Rudolf, prin care se arată __ _  _____
gata să-i ajute împotriva sublimei Porți. De ce ? Cine știe...

— S-au găsit ! pufăie Sinan Pașa... S-au 
găsit 1... Le-ai măsluit tu aseară...

— încă la ceasul întîi ele au fost în
fățișate marelui nostru stăpîn, care le-a 
citit și s-a scîrbit... urmează imperturbabil 
eunucul.

— Cît de tare s-a scîrbit ? se intere
sează Sinan.

— A dat unele porunci. Barca e pre
gătită...

— Ticălosul 1 răcnește deodată bătrinul, 
sărind în picioare și începînd să măsoare 
sala în lung și-n lat, lovind cu papucul în 
armele de pe jos...

neașteptate 
toată lumea 
enervat : Și 
pe copitele 
ei se tîrăsc

Ce doi se plimbă prin grădinile supe
rioare ; totul în jur e delicat ca o fili
grană ; o liniște susurătoare; o pace 
mincinoasă...

— îmi placi, spune pe 
Amurat, surizînd stins. Aici 
se tîrăște... Brusc, capricios, 
ostașii mei, care au adunat 
cailor tot praful Europei. Și 
aici...

Apoi, privind în abisul sentimentului 
său de putere :

— Dar s-ar fi putut să nu-mi placi. 
Cum de ai îndrăznit ?

— Omul trăiește o singură dată, Lumi
nate doamne...

— Da... Păcat.

In stingă lor, o uriașă cupă de marmură 
verzuie. Doi muți se apropie, pășind ca 
felinele : fiecare ține în mînă un cap în- 
sîngerat, pe care-1 aruncă în cupa de 
marmură. Apoi văzîndu-și stăpînul, se pră
bușesc ca trăzniți, cu fruntea în praf.

— Au vorbit ce nu trebuia, susură Sul
tanul... Din nou, schimbînd : Voievodule... 
care este după tine cel mai prețios dar pe 
care Allah l-a făcut omului ?

—- Cinstea..., spune, aproape fără voia 
lui, Mihai.

— Poate, suspină , Amurat, ușor decep
ționat. Apoi, analizîndu-se : Da, poate. Nu 
puteai să-mi răspunzi altceva... Ești mic, 
mărunt... Vei domni peste o țară mă
runtă... Peste un an sau doi, boierii te vor 
pîrî... Eu voi fi supărat, te voi mazili... 
O să vii să-mi cerșești tronul Moldovei... 
și eu ți-1 voi da... sau voi porunci să fii 
aruncat în Bosfor. Cel mai mare dar, voie
vodule Mihai, e puterea... Cel mai scump 
și cel mai obositor... (Cu un rîs blind, de
părtat). Dar n-aj de unde să știi... Dacă ai 
vrea... (Se oprește).

— Ascult, Luminate doamne...
— Ți-aș putea încredința o armată... 

Să-i vezi pe netrebnicii tăi creștini cer- 
șindu-ți mila și îndurarea... Încercînd să-ți 
intre în voie... Rîzînd cînd rîzi tu și tăcînd 
ca melcii cînd ești încruntat.

— Nu mă pricep la meseria aceasta... Eu 
-sînt doar un neguțător...

— Păcat, spune Sultanul, -și-l privește cu 
un ochi rău, Allah pune uneori suflete 
mici în trupuri puternice și frumoase...

— într-adevăr, cine știe ?
Au ajuns la un fel de balustradă, delicat 

cizelată, care dă pe malul mării. Jos, un 
mic chei cu dale albe și negre. Aici, Alexan
dru ,și^ Mihnea, înconjurați de ieniceri, 

amîndoi seCînd îl văd pe sultan, 
prosternează.

— Ridicați-vă, hainilor, 
stăpînul răsăritului.

—- Stăpîne, țipă Mihnea

spune zîmbind

... cu o voce _
cuțită, mi s-a luat ceața de pe ochi. Pri-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. V)

me*c diVapta credință! Tăiați-mă 
prejur stâ^>îmlor, că văzură ochii mei 
cea adevăfttă 1

Sultanul (face un semn : Mihnea e 
de acolo.

îm- 
raza

dus

Alexandru, îmbrăcat în somptuoase 
haine de brocardV îl privește pe Mihai. 
Apropierea morții a pus o ciudată pecete 
de demnitate pe obrazul lui subțire și 
vicios și palid.

■— Privește-mfî, strigă el deodată, ascuțit. 
Aceasta va fi și soarta ta ! Aceasta e 
soarta noastră, a celor mici ! Doamne, 
iartă-mi «păcatele I

încet, cu aceeași neașteptată demnitate, 
sS urcă dn barca ușoară, aurită. Se așează 
pe\bancțeită, ca ]«• uri ultim tron.

Un fdic remorchează barca spre larg. 
Cînd auiajuns destul de departe, un ienicer 
din caic' își scoate pistolul și trage un 
foc în finitul bărcii lui Alexandra.

Aceeia se ridică în picioare, își face 
cruce... BĂrca se scufundă încet.

' S. : : \ i ? 1 ' ,'J . ■ ' ’ '
Sultanu|se întoarce spre Mihai.
— Asta e tot, spune el... Să-mi fii 

credincios.
Cască’.'
— Amțpbosit Du-te cu bine.
Bate diiî, palme. Ca din pămînt apar doi 

îmbierii puțind p lectică, în eare-1 urcă, 
ținîndu-1 cu Skființenie de subțiori.

Privirea lui Mihai îmbrățișează circular 
turlele orașului' minaretele, marea, coră
biile din port.

E lumină, soare și peste tot plutește 
duhul singurătății.
■KSăsaaaBBnaa

Una din odăile casei Buzeștilor, din 
București. Preda, Radu, Stroe, nevestele 
lor, unchii, măhtșile, întreaga familie e 
adunată; toți sînt gravi, solemni, întu
necați, nu-și vorbesc, evită parcă să se pri
vească ; numai prin colțuri cîteva babe, 
rude mai sărace, șușotesc, dar înghiață în 
clipa cînd careva din cei mari se uită 
la «le..

O ușă se deschide și intră bătrînul 
Buzea : e îmbrăcat în negru, ca un călugăr, 
cu capul gol; trist, îngîndurat și neîn
durător.

Se așează pe un scaun cu spătarul 
foarte înalt, ca un tron.

— Ședeți, zice cu o voce ostenită, dar 
poruncitoare.

Toți se așează.
—- Nu vă mai foiți atîta, se supără 

bătrînul. Aduceți-o înăuntru.
Două babe, servile, se reped spre ușă.
— Nu voi ! Preda.
Preda Buzescu iese și se întoarce îndată 

cu Roxana : e îmbrăcată ca de sărbătoare, 
cu toate podoabele ; pășește dreaptă, cu 
fruntea sus, sfidîndu-i pe toți.

Un murmur de cuvioasă indignare, care 
e îndată potolit de privirea de gheață a 
bătrânului armaș.

Dar cînd se întoarce spre Roxana, pri
virea i se tulbură și buzele îi tremură 
ușor.

— Te căiești ? întrebă bătrînul.
— Nu ! răspunde ea cu o voce 

puternică. Nu mă căiesc.
Impulsivul Stroe sare în picioare.
— Nu ți-e rușine ? Nu-ți cade obrazul 

de cățea ? Cum stai în fața tatălui nostru ? 
In genunchi, că acum te...

Si se repede Ia ea, dar fata cu o putere 
nebănuită îi aruncă mina cît colo.

— Să nu îndrăznești !
— Șezi la locul tău Stroe, zice bătrînul. 

Roxană...ești singura mea fată. Ne-ai făcut 
neamul de rîs. Neamul nostru al Buzești
lor, care niciodată n-a fost de ocara ni
mănui 1

Ca o slujnică oarecare, ca o țigancă 
te-ai dus după ibovnic...

— M-am dus după dragostea mea !
— Ai întinat numele nostru și ai în

tinat numele celui pe care toți îl slujim 
și-1 cinstim și ne rugăm pentru biruințele 
sale. Răsuflă adine.

— Rușine... nerușinata... uită-te la ea... 
se aud șoaptele celorlalți.

— Gura ! tună bătrînul. Pe voi nu v-a 
întrebat nimeni. Voi priviți și învățați 
cum să vă țineți rangul. Dar în tăcere 1

Radu se ridică, se înclină respectuos spre 
tatăl său.

— Rușinea poate fi spălată numai în
tr-un singur fel. La mînăstire.

— La mînăstire să te duci tu ! îl în
fruntă Roxana. Dacă mă trimiți la mînă
stire, mă spînzur și mai mare o să fie 
ocara asupra voastră- Nu-mi pare rău de 
nimic 1 Auziți ? De nimic 1 Mi-a fost drag, 
mi-e drag și o să-mi fie în vecii vecilor, 
pe pămînt, în rai sau în focul iadului ! Și 
nu-mi pasă ! Nici de cinstea Buzeștilor, 
de nimic nu-mi pasă ! Am avut bucuria 
și fericirea mea 1 Și la mînăstire nu mă 
duc...

— Asta-i nebună ! se crucește Stroe... 
Seamănă cu...

— Seamănă cu noi, spune bătrînul încet. 
Se ridică. Toți îl imită.
— Roxană, poți merge încotro vezi cu 

ochii. Poți să-ți iei ce poftești... De azi în
colo nu te mai cunoaștem. Anatema să fii.

Ea îi privește dreaptă ; cu un surîs pro- 
vocător pe buze.

— Rămîneți cu bine ! Le întoarce spa
tele și iese.

Bătrînul își stăpînește cu greu un zîm- 
bet de admirație. Se ridică.

— Și acum, plecați cu toții. Casa noastră 
stă la porunca Iui Vodă.

imediat se dă înapoi, deoarece o bucată de 
gheață îi zboară căciula din cap.

— Să iasă domnul I
— Să ne plătească datoriile I

■*> — Dăm foc tîrgnlui 1
i — Dăm fooooc 1

—- FoooooooocI I 1 I
Mihai pricește cu aceiași încremenire și 

impasibilitate. Se întoarce, simțind pe ci
neva alături. E Stroe Buzescu, îmbrăcat 
modest, ca un tîrgoveț, cu dinții rînjiți și 
o privire rea în ochi ; și feciorul lui Mihai, 
Nicolae — Pătrașcu, care-și strânge pumnii 
și înghite lacrimile.

— De ce suferi ocara, tată ? De ce nu 
dai poruncă să...

Mihai îi cuprinde umerii.
— Du-te de aici băiatul tatii. Ai vreme 

pentru amărăciuni cînd îi fi mare (zîm- 
bește stins). Ți-am poruncit să fii gata de 
călărie, că astăzi ieșim în tîrg... Du-te, 
am spus I

Nicolae se înclină, pleacă, cu ochii în
lăcrimați. Mihai se întoarce spre Stroe. 
O scurtă tresărire a sprîhcenei slîngi.

— Ți-am înfăptuit porunca, spune Stroe. 
Și râde scurt, crud, mulțumit.

:— Ce zic oamenii ?
Din nou râsul nemilos al postelnicului.
— Divanul te așteaptă...

Pe străzile Bucureștiului, trec călare vreo 
sută de turci. Poartă blănuri scumpe, turba
nele le sînt împodobite cu pietre prețioase, 
armele așijderea. în, frunte Selim-Bey, în
tunecat, plin de superbie, cu pumnul în 
șold. Puțin mai în spatele lui, tînărul ieni
cer Hassan — Ionică, care-și' joacă armă
sarul...

Nepăsători și reci înaintează, luînd tre
cătorii în pieptul cailor sau vrîstînd cu 
biciușca pe cei cart nu se dau destul de 
repede în lături.

*
Boierii s-au adunat în divan ; poate fără 

voia lor au făcut o despărțire : deoparte 
boierii tineri, Buzeștii, Mihalcea, Baba No
vac, îmbrăcați simplu, ostășește; de cea
laltă parte bătrânii grupați în jurul lui Dan 
Vistiernicul și Mirăslău logofătul, cuminți, 
neliniștiți, înveșmîntați în somptuoase caf
tane orientale.

Privesc cu toții spre Mihai, care s-a 
așezat pe scaunul său, cu bărbia în palme, 
îngîndurat în aparență — dar pîndindu-i 
pe sub sprâncene.

— Măria ta, noi tot ne gîndim pă cum 
că... începe Dan.

— Ce te gîndești, vistiernice ? Ai cu ce 
plăti, ori n-ai ? îl întrerupe Stroe Buzescu.

— Eu cu mintea mea cea proastă, socot 
cum că... dacă ne-am ruga... îl susține 
Mirăslău.

— Roagă-te în biserică, jupîne, să-ți ierte 
domnul păcatele... sare Preda Buzescu, înalt, 
subțire, negricios, cu sprâncenele îmbinate, 
elegant, de o falsă onctuozitate, mereu 
surâzător.

— Că adică cum să ne punem noi cu 
împărăția ? se înfurie Mirăslău. Că dacă 
creștinătatea ar fi în stare... Nu zic, nu. 
Dară i-a bătut turcul cum a vrut, cînd a 
vrut.

— Sîntem țară mică, măria ta. Săracă, 
doamne... (Vede lucirea din ochii voievo
dului și se sperie) Nu zici nimic, Măria ta ?

— Vă ascult, boieri dumneavoastră. As
cult și pe cei de afară...

Se aud urletele sălbatice ale creditorilor.

spus. Le-am spus domnului Valahiei, su
pusul nostru, nu prietenului meu.

Se oprește, fața i se destinde :
— Prietenului... îi spun... (și deodată în

cepe să râdă) Coaliția. Coaliția creștină e 
mai tare decît credem noi... Cetatea Raab 
am putut-o cuprinde, numai după ce co
mandantul ei, contele Hardek, ne-a des
chis pe furiș porțile... Rîde iar.

— Și asta costă... De aceea trebuie să 
plătești acestor cămătari. Tot, pînă la ul
timul taler. Eu, am poruncă să-i însoțesc 
pînă la Dunăre...

Ridică mîinile spre tavan.
— Acolo... voința lui Allah e mare și 

neprevăzută... Iar Sinan Pașa are mare ne
voie de bani.

— Selime, începu Mihai foarte încet. Eu 
am să-i spun cîteva cuvinte prietenului, 
nu solului. Urcă-te pe cal. Nu te opri pînă 
la Rusciuk.

-— De ce Mi kali ?
— Ascultă ce-ți spun 1 răcnește Mihai, 

nemaiputîndu-se stăpîni. Și să nu îndrăz
nești să-mi pui întrebări, aici în casa mea. 
Se întoarce și se depărtează cu pași mari.»

Curtea Buzeștilor e neagră de lume ; 
cămătari, neguțători, ieniceri, spahii, se îm
bulzesc, se calcă în picioare.

O procesiune solemnă se îndreaptă spre 
casa Buzeștilor.

Mihai Vodă, urmat de fiul său și de toți 
Buzeștii, în frunte cu bătrînul.

Sute de bucureșteni, toți fără arme, 
tăcuți.

La întretăierea a două ulițe, printre oa
menii care privesc convoiul, o carită mare, 
elegantă, cu stema Buzeștilor pe portieră. 
La geamul carîtei, Roxana. Privirea ei, în
flăcărată, ca un magnet, atrage privirea lui 
Mihai.

O singură clipă, parcă fără voia lui, în
toarce calul într-acolo ; dar bătrînul Buzea 
i se alătură. Respectuos, privindu-1 ferm 
în ochi, apăsînd pe fiecare cuvînt :

— E o fată a noastră, Măria ta. N-o 
cunoști. Am gonit-o că a adus rușine asupra 
noastră. Se duce în lume. A vrut să facă 
dupre voia ei, am lăsat-o în voia ei și a 
celui de sus.

O ultimă privire a Roxanei.

— Măria ta, se aude o voce fermă, a 
lui Buzea.

SATI

• • • • • e •••••••••«

de Aurel Barcnqa

Celebrul personaj, poate cel mai odios din galeria marilor monștri ai istoriei literare, deci și umane, își continuă o existență precară în condițiile unui evident travesti : nu mai speculează naivitatea Maurului îndrăgostit, și nu se mai folosește de șoapta veninoasă. Metodele s-au perimat, Othello e mai circum-

FESTIVITATE DE PREMIERE IN EVUL MEDIU 
Desen de N. CLAUDIU

G Ospect, Desdemona nu mai e dispusă să fie asasinată din pricina unei batiste rătăcite cu inocență. Iago și-a schimbat, în consecință metodele : scrie. Denunțuri împotriva unor șefi incomozi și care nu-i îngăduie trândăvia sau incapacitatea, anonime ticluite abil, îndreptate în contra unor colegi valoroși Și a căror ascensiune îndrituită — îl ulcerează, „sesizări" semnate cu pseudonime, adresate unor foruri „chemate să pună capăt unei situații scandaloase și care nu mai poate dura", articole și „materiale" cu care sînt asaltate ziarele, Iago tre- cînd de la vorba șoptită la cea scrisă cu dezinvoltură, cu adresă și facondă. Adept al principiului „verba volant, scripta manent", încrezător în litera pusă pe hîrtie, la curent cu un alt comandament de morală machiavelică : „defăimează, defăimează, ceva rămîne", Iago scrie cu o imaginație nebănuită, necruțînd pe nimeni și nimic și știind că în felul acesta se apără: cît timp e undeva o anchetă ce-și propune să descurce atîtea fire încurcate și încîlcite, Iago e la adăpost, ferit de furtuni și amenințări, jubilînd în liniștea lui.Iar cînd nu scrie, tace. Tace fiindcă știe că există

București
Palatul domnesc.

Pustiu, gol, întunecat, bicisnic. Ferestre 
sparte prin care pătrunde în trâmbe, ză
pada minată de vînt. Un șuier a pustiu 
prin coridoare. Prin geamurile murdare, 
multe cu ochiuri sparte și acoperite cu 
bășică de vită, orașul de scaun pare mort, 
acoperit de troiene. Foarte puține fumuri 
ridică spre cerul jos si amenințător.

*
In arcada unei ferestre înalte, Mihai 

privește afară, la porțile palatului, de unde 
se ridică o clamoare ascuțită, obraznică... 
Se aud bubuituri în porți, apoi bucăți 
de gheață, pietre, bulgări de pămînt grun- 
țuros, încep să plouă asupra palatului.

Selim cu escorta lui a ajuns în fața porții 
domnești. Selim e înconjurat de creditori 
care se agață de frânele calului, de scări ; 
sînt cît pe ce să-l dea jos de pe cal. El 
îi croiește fără milă, dar ei rabdă și urlă, 
atît de tare că vacarmul devine insuportabil.

— La o parte 1 răcnește Selim. Am venit 
să vă fac dreptate I

Creditorii îngenunchiază în zăpada mur
dară, rupîndu-și părul din cap și bărbile, 
într-un delir de disperare orientală.

Porțile se deschid, delegația turcă intră 
trufașă.

Pătrund în Divan, gata să spargă ușile.
— Mă bucur, văzîndu-te, prietene Selim, 

spune Mihai blînd.
— Ia ascultă aici, răcnește pe neaștep

tate Selim, cu mîinile în șolduri... Cîtă 
vreme crezi că-ți mai poți bate joc, ne
pedepsit ? Ai făgăduit să-ți plătești datoriile, 
și oamenii îngheață în fața ușilor tale ' 
Măritul Sinan Pașa ți-a trimis vorbă să 
sosești cu 500 de care, la Bălgrad, unde 
avea trebuință. Ai trimis o sută și acelea 
niște rupturi... Dacă nu eram eu, pe toți 
îi tăia Sinan Pașa, la asemenea supărare 
sâsiSe.

— Iți mulțumesc, Selim...
— Iată ce-ți spune Sinan Pașa. S-a Să

turat pînă peste cap de tine. După ce va 
cuprinde cetatea Raab, va veni încoace să 
stea de vorbă cu tine... Că este păcat să 
rămînă Valahia în cîrmuirea unor necredin
cioși, netrebnici și fără cuvînt !

Încet, prelungind mișcarea pînă devine 
obositoare, Mihai se ridică.

— Mi-ai spus cuvinte grele, Selim — 
Bey. Nu le merit. Țara e săracă. Birurile 
grele.

Selim râde disprețuitor.
— N-ai știut asta atunci cînd ai cerșit 

domnia ?

Mihai îl privește în ochi.
— M-am sfătuit cu boierii mei. Află 

deci, că în sfînta zi de azi, toate datoriile 
vor fi plătite.

Boierii tineri dau din cap. Cei bătrâni, 
nițel mirați, aprobă și ei.

— Că noi sîntem credincioși... începe 
Dan Vistiernic.

— Toate datoriile sînt adunate în casa 
boierilor mei Buzești. Voi veni eu însumi 
și voi face în așa fel, ca toți să fim 
mulțumiți. Predo, du-te afară și spune ves
tea cea bună...

Boieri dumneavoastră, plimbați-i pe oas
peții noștri. Ospătați-i... Bucurați-i cu dra
gostea și supunerea voastră...

Boierii bătrâni, se reped — gazde pri
mitoare.

Preda Buzescu a dus afară, creditorilor, 
cuvintele domnitorului.

— Trăiască Mihai Voievod, urlă ei în 
cor, dansează, se sărută, apoi se mistuiesc 
în ulițele înguste, fiecare temîndu-se să nu 
rămînă omis de la împărțire.

Mihai închide o secundă ochii, apoi se 
înalță în șea, își întoarce capul, cu o tra
gică încetineală.

Pe măsură ce convoiul se apropie de casa 
Buzeștilor, gălăgia din curte încetează ; cei 
care au rămas pe dinafară, intră și ei 
înăuntru.

O lungă, nesfîrșită clipă de tăcere. Se 
aud răsuflările ațîțate ale oamenilor.

încet, Mihai ridică mîna.
în clipa aceea din casele înconjurătoare, 

de peste tot, de sub malurile Dîmboviței, 
se năpustesc sute de oșteni, de tîrgoveți, 
de hoierași, de țărani.

Făcliile aprinse zboară asupra clădirii.
De sub porțile caselor din jur, sînt scoase 

afară cîteva balimezuri mari, care deschid 
focul asupra clădirii.

Bătrînul Buzescu își face o cruce largă ; 
privește arderea casei lui, cu ochi uscați. 
Preda e înduioșat, aproape de lacrimi.

— Aici m-am născut, Măria ta, șoptește 
el...

Dar Mihai nu-l aude.
O schimbare extraordinară se petrece 

în ființa lui. Tot ce s-a adunat în el în 
anul acesta de domnie ; otrava umilinței 
și a răbdării care nu e în firea lui, cad 
de pe el ca o haină veche și urâtă.

O nesfîrșită pace și seninătate îi coboară 
pe față : privește scena cu ochi curați 
Pare că nu aude strigătele de bucurie ale 
celor din jurul lui. Cel mai tare, îi strigă 
în ureche fiul lui, Nicolae...

Urlete și zbierete îngrozitoare dinăun
trul clădirii. Creditorii turci se cațără pe 
ziduri, dar sînt culeși ca ciorile de flintașii 
Iui Mihai care au înconjurat clădirea.

Poarta a devenit o gură de jerăgai : un 
balimez așezat în fața ei, aproape de tot, 
trage ghiulea după ghiulea : se prăbușesc 
în praf negru, fum și seîntei zidurile ; 
oamenii ca niște torțe vii aleargă înne
buniți, se tăvălesc prin zăpadă ; cei care 
izbutesc să iasă sînt tăiați de seimenii și 
dorobanții — care, încălziți, au aruncat de 
pe ei leduncile, își scuipă mereu în palme 
și icnesc, ca tăietorii de lemne.

Jos, la porți se îngrămădesc creditorii 
turci, greci, ovrei : sînt dezlănțuiți și fu
rioși ; unii beți.

Deasupra porților, cîțiva seimeni suflă 
în fitilurile sînețelor, dar se vede că sînt
foarte neliniștiți.

— Pe la ceasul prânzului se potolesc
și se duc, zice unul.

— Și p-ormă vin iară și zbiară pînă la
miezul nopții...

— Plecați acasă, dracul să vă ia 1 strigă 
un seimen, apleeîndu-se peste crenel ; dar

Pe unul din coridoarele palatului ; aceeași 
penumbră umedă, aceiași pereți mîncați 
de umezeală. Mihai și Selim.

Selim s-a schimbat cu desăvîrșire : e prie
tenos, apropiat.

— Ți-am vorbit așa cum am avut po
runcă să-ți vorbesc. Cu voi ghiaurii tre
buie vorbit eu biciul în mînă. Sînteți înșelă
tori. Cu biciul și cu sabia, spune rîzînd. 
Altfel nu pricepeți.

Mihai îl privește îndelung, fără expresie.
— E grea domnia, ride Selim. E greu 

să rabzi cuvinte ca acelea pe care ți le-am

Deodată, sub sabia unuia, se ridică spre 
el fața îngrozită a lui Hassan. — Ionică.

— Auleu, mucosule, da tu ce cauți aici, 
îl mustră seimenul și-l pălește cu latul să
biei, aruncîndu-1 cît colo, unde Hassan se 
rostogolește peste un morman de cadavre.

Se înserează încet, dar cerul e roșu de 
văpaie, din pricina flăcărilor.

Mulțimea îl înconjoară pe Mihai, îi să
rută cizmele, scările... El privește cu un 
fel de lăcomie sălbatică, scena aceasta, 
începutul destinului său.

Deodată, pe acoperișul în flăcări al clă
dirii se cațără o siluetă înnegrită de fum 
cu barba, sprâncenele și părul pîrjolite. 
Flăcările îl ling cu limbi roz — gălbui ; 
șindrilă arsă se rupe sub pașii săi. E Selim. 
De sus caută privirea Iui Mihai. Strigă :

— Heeeei I Mikali 1 I 1 1 Asta n-aș fi cre
zut-o 1 Dar mi-a plăcut I Și cu un chiuit 
prelung se aruncă în marea de flăcări și 
jar de sub picioarele sale.

Dintre turcii și creditorii tăiați, Hassan
— Ionică privește cu ochii holbați pră

bușirea în flăcări a idolului său.
Zidurile casei se prăbușesc. Balimezu- 

rile nu mai trag.
Oștenii își șterg în zăpadă săbiile ude de 

sînge.
Ca la un semn toți se întorc spre Mihai.

*
Încet cu ochii mari deschiși, pășind ca o 

halucinată, Teodora, mama lui se apropie 
de el. Cu umilință îi ia mîna proptită în 
șold și i-o sărată.

—- Iartă-mă, fiul meu, iartă-mă... Iar- 
tă-mă...

— Da ce-ai crezut măicuță, șoptește el 
încet, atît de încet îneît abia se aude. Așa 
ni-ai cunoscut tu pe mine ?

Și deodată vocea i se umflă, devine tună
toare, se rostogolește peste oameni, peste 
oraș.

•— Da ce-ați crezut ? Că eu Mihai Voe- 
vod, fiul lui Pătrașcu, o să înghit rușinea 1 
Așa m-ați cunoscut voi pe mine ?

Rîde larg, cu toți dinții strălucitori. încet, 
cu stînga își scoate sabia și o ridică.

— O viață avem, rumâni I Și o cinste 1 
Nu mai multe 1 Sculați-vă ! Că a fost 
destul I

Ultimele pîlpîiri ale jarului înroșesc lama 
spadei.

MODUL
MIC TRATAT DE 
PROFITOLOGIE (II)

DE ÎNTREBU-
1JIȚARE A 
PĂRINȚILOR

După cum s-a văzut în 
capitolul precedent, pentru 
homo profitans, tatăl și mama 
reprezintă agregatele primu
lui și celui mai ieftin utilaj 
de producție a confortului 
personal.

Deși instalația nu prezintă 
complicații, manipularea ei 
presupune cunoașterea cîtor- 
va principii și reguli elemen
tare. Spicuim dintre ele :

1) Aparatajul de tip 
S.S.A.P. *) este unic în felul 
său. Nu se mai cunoaște o a 
doua unealtă, mașină sau ina- 
șină-unealtă care să fie capa
bilă să furnizeze, la cerere, 
un registru atît de variat de 
produse, de la lapte de mamă 
pînă la whisky scoțian, de la 
cărți de povești pînă la mi
nijupe, de la gumă de meste
cat pînă la voalul de mi
reasă.

2) în utilizarea mecanis
mului se va ține seamă nu 
numai de forța motrică de 
bază (salariul, eventual sala
riile părintești), ci și de sur
sele de energie suplimentară 
(prime, premii, pensii, cîști- 
guri loto etc. etc.j.

3) Vitezele de funcționare 
depind de valoarea produsu
lui și de starea de spirit a a- 
gregatelor. Pentru obiecte mi
nore — cravate, ciorapi etc.

— se va folosi viteza I (ce
rere pe ton dulce). în caz 
cînd demarajul întîrzie, se va 
ambreia în viteza a Il-a 
(lacrimi în ochi). Pentru ob
ținerea de produse care ne
cesită investiții ridicate se va 
utiliza viteza a IlI-a (hohote 
și suspine cu putere de pe
netrație de minimum două e- 
taje).

Viteza a IV-a (îmbolnăvire 
simulată) are o mare efica
citate, dar trebuie folosită cu 
prudență căci prezintă incon
venientul unui eventual tra
tament real (cu ulei de ricin, 
bunăoară).

4) Pentru a economisi 
combustibil, este recomanda
bil să se lucreze uneori cu 50 
la sută din capacitatea cilin
drică. în acest scop, se va 
recurge alternativ la cîte u- 
nul din părinți, fără știința 
celuilalt. Foarte important I 
De fiecare dată se va subli
nia că cel la care se apelea
ză este părintele preferat : 
„Eu numai pe tine te iubesc, 
mămico (tăticule)".

5) Dată fiind schema de 
construcție a aparatajului, i 
se poate spori randamentul 
prin stabilirea de comparații 
cu utilaje similare. Evident, 
tatăl și mama prietenilor tre
buie să apară totdeauna de

(Urmare din pag. I) 

sensul major al generozită
ții înscris într-o ecuație cu 
mai multe necunoscute, dar 
conturate într-o algebră de 
fantezie, de aspirație progre
sivă către înălțimi cosmice.

Fiind un sentiment ome
nesc profund și complex, ge
nerozitatea implică și capa
citatea de a primi, de a ști 
să asimilezi și să interpretezi 
gestul, intenția generoasă a 
celuilalt.

Forță morală superioară, o 
anumită tărie de caracter, 
dragoste de oameni, puterea 
de evaluare obiectivă a rea
lității, recunoașterea ei sînt 
calități cerute cu necesitate 
de generozitate, deopotrivă 
în sensul perspectivei majore 
ca și în sensul obișnuit, co
tidian.

Dar cum viața nu-i făcută 
numai din succese și culori 
primăvăratece, generosul tre
buie să învețe să piardă cu 
demnitate, să primească 
eșecurile cum se cuvine, să 
cedeze în fața adevărului, 
fără însă a preda armele, 
pentru că generozitatea nu 
înseamnă niciodată a-ți aban
dona idealurile, principi
ile general valabile și de 
factură superioară, chiar da
că într-o situație dată ești 
knock-outul propriei tale 
greșeli.

Tentația unora de a crede 
că în condițiile unui tehni
cism riguros și ale unor epo
cale realizări în toate dome
niile. componentele spiritua
lității umane se sublimează 
intr-o luciditate excesivă în 
care de pildă, „generozitatea" 
se estompează, rămînă doar 
o tentație. Eroismul — ge
nerozitate în erupție și altru

ismul — reprezentarea idea

tică a generozității sînt pre
zente în frămîntarea diurnă 
a vieții tinerilor, modest dar 
convingător.

„PE MUCHIE 
DE CUȚIT**

I-am întîlnit și pe aceia 
care, sub masca protectoare 
a generozității caută să te 
epateze, să te reducă la tă
cere uimită și umilită, la veș
nica recunoștință, impunîn- 
du-ți o stare de inferioritate. 
Orgoliul lor în alertă se de
rulează filantropic și încer
carea ta de rezistență se to
pește. Si la o adică o iei drept 
generozitate. Sînt uneori gre-

de Nicolae Minei

o generozitate extremă cu 
progeniturile lor, pentru a 
stimula spiritul de imitație al 
părinților proprii. Nu are nici 
o importanță dacă exemplele 
citate sînt exagerate sau 
chiar fictive.

6) Pentru a obține o efica
citate maximă, este indicat 
ca, înainte de punerea în 
funcțiune a mecanismului, să 
se încălzească motoarele car
diace ale părinților: în pe
rioada de durată variabilă se 
vor emite oftaturi, se va re
fuza hrana și se va izbucni 
în plîns. La întrebări de tip 
„Ce ai, puiul mamei ?“, nu 
se va răspunde nimic, ci se 
vor crispa buzele, în semn de 
mare suferință.

7) Pentru o bună întreți
nere, se va Iubrifia meca
nismul, la anumite intervale, 
întrebuințîndu-se ca ulei să
rutări, îmbrățișări și exclama
ții de genul : „Tăticul meu 
drag 1“ sau „Iubita mea mă- 
mițică 1“ A se folosi un ton 
convingător.

8) Termenul de garanție 
fiind nelimitat, se vor utiliza 
agregatele pînă la adînci bă
trânețe, pe baza binecunoscu
tului principiu al diviziunii 
oaselor : indiferent de vîrstă, 
copiii sînt cu foloasele, pă
rinții cu ponoasele.

9) Foarte important I Spre 
deosebire de modelul curent 
și nerentabil F.N.2), modelul 
S.S.A.P. trebuie ferit cu gri
jă de orice sursă de căldură 
(umană).

’) Specularea sistematică a 
părinților.

2) Familie normală.

tăceri mai veninoase decît orice elocvență. împotriva unui om s-a pornit o cercetare, de cele mai adesea ori stirnită de Iago insuși. Insul respectiv se dă de ceasul morții sub povara unor acuzații care-1 pot desființa. Nu e întotdeauna foarte ușor să-ți demonstrezi nevinovăția, n-ai cîte un alibi pentru fiecare act al tău. O mărturie a lui Iago ar putea fi salvatoare. Ar limpezi întrebări chinuitoare și ar salva o conștiință primejduită. Dar Iago tace. întrebat : nu știe. Rugat să-și dea părerea : se scuză. Solicitat să aprecieze situația : zîm- bește. Și cîte nu spune surâsul lui Iago : ce mai cercetați, e clar. Sau : de ce vă pierdeți vremea de pomană, nu e limpede ? Sau : eu știam din totdeauna că e vorba de un ticălos. Sau : vă aduceți aminte că am prevenit, de ce nu v-ați sesizat la vreme ? Sau : ca să vedeți pe cine am avut în mijlocul nostru 1 Sau : acum e limpede pe cine ați promovat ? Sau : eu nu mai spun nimic, ca să nu torn gaz pe foc. Sau : iată cui ați acordat încrederea voastră, în timp ce atîția oameni cinstiți stau de o parte. EL, adică Iago.Și monologul continuă, infernal, condensat într-un zîmbet tăcut, dar de o inegalabilă retorică. Iago tace, dar în tăcerea lui satanică, continuă, filtrată, noaptea sentimentelor, crepuscujul rațiunii,: tenebrele ambițiilor sîngeroase, neputințele dospite și • răzbunătoare, spaimele ce nasc monștri. Oameni, vegheați: Iago tace.

MARCEL ȚAPU

UMOR
• •••••QOOC

prostia, considerîndu-1 pe ge
neros „fraier", „demodat", 
preferind tipul „șmecher" zis 
deștept, „dă din coate" zis 
descurcăreț.

Falsa generozitate, înmă- 
nunchlată în toleranță, in
dulgență, în ascunderea ade
vărului, comportînd umilirea 
și frustrînd demnitatea celor
lalți, generozitatea ostenta
tivă sau cea prealabil calcu
lată în procente de beneficii, 
nu poate să intre pe magis
trala umanismului socialist, 
care o exclude ca nulă și 
neavenită.

Sînt însă atitudini care 
apar pe muchie de cuțit. Iți

GENEROȘII
șeii peste care nu poți trece 
că prea atentează la princi
piile normale ale societății, 
dar vine unul și zice cu mie
rosul glas al toleranței : să 
închidem ochii ! Și vinovatul 
simte atunci binefacerile „ge
nerozității". Un martor „ge
neros" depune mărturie fa
vorabilă pentru cel care a 
fost „generos" cu banii și bu
nurile statului, doar, doar 
s-o îndulci pedeapsa ? !

Indulgent, profesorul (ce 
să-l mai aibă și la toamnă !) 
îi dă lui ...eseu, liberă trecere 
și „generozitatea" lui se sim
te mai tîrziu, „prin părțile 
esențiale".

Unii, din păcate (sperăm să 
nu ne molipsească !) depre- 
ciază generozitatea, pe care o 
confundă cu lipsa de perso
nalitate, de forță morală, cu

aperi prietenul (nu-i vorba 
de fapte grave, care inopor- 
tunează conviețuirea socială) 
și-l scoți dintr-un impas pro- 
bînd cu propria-ți persoană. 
Poate adevăratul ajutor, l-ai 
fi dat criticîndu-1 de fată cu 
toată lumea ? (elevii spun la 
asta, mai ales în clasele mici 
„pîră"). Numai să nu uităm : 
configurația morală a omului 
modern e mult mai complexă, 
este mai fin structurată și 
sensibil receptivă la nuanțe 
și ca atare formele de critică 
se cer mai subtile. Spiritul 
nostru de dreptate în unele 
cazuri se cere dublat de ge
nerozitatea provenită din în
țelegere.

„ClTEVA PĂRERI**

Noțiunea de generozitate 
apare rar și puțin în litera

tura filozofică, pedagogică, 
motivată de faptul că ea, fiind 
sinonimă în parte cu alte 
noțiuni, a fost explicată prin 
asimilare cu ele.

„Problema are implicații 
mai adînci, atît de ordin so
cial cît și psihologic și peda
gogic — afirmă Gh. Berescu, 
secretar științific al Institu
tului de filozofie. Cred că ar 
trebui clarificate tineretului 
sensurile raționale și con
crete ale generozității ; să-1 
ajutăm să deosebească gene
rozitatea autentică de cea fal
să, să observăm mecanismul 
de mișcare al ipostazelor în 
care apar tinerii"

Luminița Ghivirigă, șef de 
sector la Institutul de științe 
pedagogice consideră că 
generozitatea poate fi edu
cată de familie și de școală. 
Este nevoie să creezi cadrul 
de manifestare al acestui sen
timent ~ și generația mai 
vîrstnică are datoria de a sti
mula înclinația spre genero
zitate a tineretului.

încă înainte de a-și începe 
viața preșcolară și școlară 
copilul poate fi solicitat să-și 
formeze deprinderea spre 
generozitate. Credem că ge
nerozitatea se învață prin 
exercițiu moral așa cum în
veți gramatică sau matema
tică și nu făcînd conferințe, 
discuții interminabile, ci 
practic punîndu-i pe cei ti
neri să acționeze în diferite 
situații.

încercarea noastră de in
cursiune în generozitate nu 
are pretenția de a epuiza 
tema, cel mult de a invita la 
opinii.

GABRIELA IONESCU
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Din sumar :

® DUMITRU POPA : Ridi
carea nivelului calitativ al 
muncii de partid ; • GHEOR- 
GHE CĂLIN : întărirea ro
lului organizațiilor de partid;
• ION CÎRCEI : Atribuții lăr
gite, răspunderi mai înalte ;
• PETRE DUMINICĂ : A- 
propierea conducerii politice 
de viața social-economică ; • 
CONSTANTIN MOISUC: 
Unele considerații cu privire 
la conceptul de cointeresare 
materială în socialism • H. 
DONA : 120 de ani de la apa
riția „Manifestului Comunist";
• MIRCEA MALIȚA : Sta
tele mici și mijlocii în relațiile 
internaționale ; • SILVIU
BRUCAN: Noi forme ale 
contradicțiilor interimperia- 
liste ; • Filmul rom&nesc și 
problemele actualității. În 
continuare la ancheta redac
ției răspunde IOAN GRIGO- 
RESCU ; • V. BUNESCU, V. 
ȘTEFĂNOIU : Calificarea și 
perfecționarea cadrelor didac
tice ; • NICOLAE IVANCIU: 
Opinii cu privire la gîndirea 
economică burgheză din Ro
mânia interbelică. Umbrele coloanelor metalice și ale oamenilor sint .lungi fi se ajung și se fes 

ți in înaintarea lor comună un cunoscător ar recunoaște in anumite momente 
fapte împlinite.

li
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Ovidiu Pana, constructor pe șdnti'erul Combinatului Petro
chimic Pitești, este unul dintre tinerii care ău bătut la porțile 

șantierului cu priviri limpezi și brațe Viguroase

In lumina dimineții, ca și a zilei și a serii, siluetele metalțce sînt ca niștț 
coordonate ale prezentului și viitorului combinat

• • • • • ii
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5000 PARTIDE DE ȘAH:

FLORIN GHEORGHIU
Mare maestru 

f“"ț\ țional de șah
Vîrsta : 23 ani
Maestru emerit 

tului
Locul nașterii: 

rești

șahul: 5 ani '

interna-

al spor-

Bucu-

Virsta >U care a început 
șahul: 5 ani

Primul antrenor: tatăl 
său

In prezent activează la 
Universitatea București

Primul mare succes : 
titlul de campion al 
României la vîrsta de 16 
ani

Ultimul succes : cîști- 
garea turneului de la 
Hastings în 1967 alături 
de sovieticii Stein și Sue- 
tin

Ocupația: redactor la 
Analele Universității 
București

Starea socială : căsăto
rit cu actrița Doina Șer- 
ban de la Teatrul Mic.

Florin Gheorghiu este, as- 
țăzi, în ciuda vîrstei foarte 
tinere, urj nume sonor în lu
mea șahului mondial. Talent 
autentic, pasionat al jocului 
modern de șah, ambițios și 
perseverent, el a reușit o se
rie de performanțe interna
ționale, unice în istoria șa
hului românesc. în 1963 cîș- 
tigă mult rîvnitul titlu de 
campion mondial la Juniori, 
iar în 1965 și 1967 cîștigă 
turnee internaționale de șah, 
foarte grele, la Belgrad și 
București.

La 23,de ani deține un pal- 
mares impresionant : a cîști- 
gat de 6 ori titlul de cam
pion al României dintre care 
de patru ori consecutiv.

La numai 21 de ani Florin 
Gheorghiu obține prețiosul 
titlu de mare maestru inter
național!

în 1966, 
mondial pe 
da de la 
Gheorghiu reușește o excep
țională performanță : îl în
vinge pe faimosul șahist a- 
merican Bobby Fischer, mare 
maestru internațional, și ocu
pă un excepțional loc 3, ju- 
cînd la masa I.

De curînd, a jucat cea de-a 
5 000-a partidă de șah 1

în prezent se pregătește cu 
asiduitate în vederea unor a- 
propiate dar și dificile con
fruntări internaționale de pe 
diferitele meridiane ale lumii.

într-un dialog, ce a avut 
loc la redacția ziarului nos
tru, tînărul sportiv, a răspuns 
la cîteva întrebări.

— Pentru anul acesta am 
primit 10 invitații de partici
pare — ne spune el. La 
două dintre turnee — Has
tings și Beverwijk — am și 
participat deja. Urmează cel 
de Ia București, în martie, a- 
poi cele de la Monte-Carlo, 
B6sun (R.F.G.), Islanda, Is
rael, Skoplje, Olimpiada de 
șah de la Lugano (Elveția), 
turneul de la Palma del Ma
jorca (Spania). Nu pun la so
coteală competițiile interne.

— Ce alte sporturi vă plac 
sau le practicați ?

— Tenis de cîmp, de masă 
și handbal. Ar fi necesar și 
util pentru mine să practic 
înotul, halterele ca să-mi a- 
sigur condiția fizică. Turneele 
lungi, grele, mă obosesc, mă 
epuizează. La ultimul am slă
bit 5 kg.

la campionatul 
echipe (Olimpia- 
Havana), Florin

— Un program competițio- 
nal extrem de încărcat. Cite 
ore pp zi acorzi pregătirii ?

— între 3 și 4 ore pe zi. 
Cea mai mare parte din timp 
mi-1 ocup cu studierea des
chiderilor — unde cercetez 
ultimele noutăți din literatu
ra de specialitate — și a fi- 
nalurilor, multă vreme partea 
mea vulnerabilă.

FIȘĂ BIOGRAFICĂ

Seara de familte

— Apropos de pregătire... 
fizică : considerați șahul un 
sport ?

(Urmare din pag. I)

în bani. Și de' cum au tre
cut peste primele nedumeriri, 

■peste primele emoții și după 
ce în primele zile au . hătițt 
cărările șantierului și/ au vă
zut fi s-au .convins curri și în 
ce fel, mulțî, cei mai mulți 
dintre ei, încep a descoperi 
o tactică anume care îi va - 
apropia de meseria care în
seamnă fi se numește, știe el 
cum. Dar pînă atunci mai 
trece o vreme în care lope- ’ 
țile, tîrnăcoapele și casmalele 
(uluitor de asemănătoare cu 
cele de acasă) sînt mînuite 
cu nădejde și treaba pe care 
o încep fi o fac ei „ruralii" o 
prind în 3 vorbe : muncitori 
la cota zero. Și sînt fi mun-, 
cesc peste 5000 de tineri și 
mai vîrstnici veniți din satele 
înconjurătoare.

A doua cunoștință o fac 
cu „veteranii" șantierelor. 
Mărturisesc că la ei mi-a fost
mai greu să ajung. Ei se înal- 
ță o dată cu construcția, îi 

\ 'bănuiesc de un anume orgo
liu al'profdsiăt și^ am senti
mentul că acești oameni prin 
tot ceea ce fac urmăresc o 
dublă perfecțiune : aceea a 
profesiei și implicit a rezul- • 
totului, obținut prin proiecția 
ei în afara Ier. 11'mai bănu
iesc de o înaltă și pură dem
nitate și dăruire.

■3'1

— în general este un1 sport. 
Dar în egală«rhăsură este și 
o artă, o știință. E, de altfel, 
singurul sport cu adevărat in
telectual. O partidă de șah 
este o muncă de cercetare, de 
documentare, de creație. Șa
hul a fost inventat acum 4000 
de ani. Dar se joacă mai per
severent de 500 ani. Ei, de-a- 
tunci s-au jucat milioane de 
partide mari, dar nici una nu 
s-a repetat. Și toate s-a.u des
fășurat pe aceleași 64 pătră
țele albe și negre cu aceleași 
32 de figuri. Un mare șahist 
are ceva din munca creieru
lui electronic. Cunoaște nu
mai pentru deschideri circa 
200 de variante. Deci cel pu
țin 2 000 de mutări le are în 
memorie. Șahul este și un joc 
al memoriei. Alte scheme cu
noaște pentru jocul de mij
loc, pentru finaluri. Dar șa
hul este, peste toate acestea, 
și o artă. Fiecare șahist care 
urmărește realizarea frumosu-

T luiJfodliatJMl ««uU. Șifl „des
coperă și într-o partidă de 
șah. I Din 20 de partide pe 
care le joci într-un turneu, 
5—6 dintre ele pot lua pre
mii de frumusețe. Am ratat 
uneori succese, victorii, pen
tru frumusețea căutării a ce
va nou într-o partidă cunos
cută pînă la un punct.

— Șahul vă pasionează și 
e normal, după cum se vede, 
enorm. S-ar putea crede că 
nu mai aveți alte pasiuni.

— Nu-i adevărat. îmi pla
ce mult de tot muzica indi
ferent de ce gen, dar să fie 
bună. îmi place pictura. Cînd 
eram mic era chiar o îndelet
nicire.

— Pentru care dintre spor
tivi nutriți simpatie, admira
ție ?

— Dintre șahiști mă fasci
nează Alehin, care a murit de

mult. îi studiez însă ,ppeț^ .„A, 
atent. Avea o voință admi- ' rni-natent. Avea o voință,, admi-,, 
labilă. îmi place Fischer'.'" ' 
Și-a creat un stil propriu 
prin care a izbutit să ajungă 
principalul adversar al expe-;. 
rimentaților șahiști sovietici. 
Cîștigă turneu după turneu. 
Oriunde joacă locul întîi este 
aproape monopolizat. Și ce-i 
mai de admirat, deși foarte 
tînăr — are 24 de ani — el 
știe finalul ca un șahist oc
togenar. Din păcate e pTea 
nervos și impulsiv, lucru ca
re în unele mari partide i-a 
dăunat.

îmi place Peggy Fleming.
Nu-mi place nici uh fotba

list și cred că sînt o excep
ție.

VASILE CĂBULEA

Fotografii de :
T. ROIBU

f
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CON F E SI UNILE MARILOR 
C A M P I O N I O LI MP T CI

Ce-ați zice dacă ne-am 
lăsa catapultați de imaginație 
cu două milenii și jumătate 
în urmă pe pămîntul sacru 
al anticei Elade 7 Priviți în 
jur. Azi la Olimpia e sărbă
toare. Ghirlande de stejar, 
negustori care te îmbie cu 
vin dulce și came de berbec, 
oameni veniți pe mare sau 
pe poteci de munte, tocmai 
din Lemnos, Rodos, Teba sau 
Larisa. Sînt doar bărbați. 
Nu vei putea zări nicăieri pe 
stadion o femeie. A, nu. 
Uite-o pe preoteasa zeiței 
Demetra, singura care are 
îngăduința să vină aici. Le
gea glăsuiește limpede : orice 
femeie ar fi găsită la Jocu
rile Olimpice va plăti această 
îndrăzneală cu viața.

Știu că vor fi unii care 
mă vor eticheta drept senti
mental spunînd că întrece
rile erau poate mai puțin in
teresante din pricina aceasta.

— Corebos, vei ciștiga și 
acum cursa de damas. Cui 
vei închina victoria 7

Celebrul alergător privește 
întristat și- răspunde :

— Nu e de față. E femeie 
și e departe.,.

Cine știe, poate că Și « bi
ruință în sport, asemenea 
unui vers sau unui cîntec, se 
închină tot iubirii. „Dosa
rul11 idilelor olimpice e volu
minos, dar merită să fie răs
foit chiar dacă gestul poate 
să pară desuet.

„Am alergat cu gîndul 
la ea...“

Era în vara anului 1952. La 
Helsinki aveau loc Jocurile 
Olimpice. Din tribune, bă- 
trînul domn Paavo Nurmi 
urmărea pasionat duelul fon- 
diștilor. în numai 8 zile, ce
hoslovacul Emil Zatopek — 
supranumit omul locomotivă 
— avea să cucerească în mod 
senzațional trei medalii de 
aur la 5 000 m, 10 000 m 
și maraton, i înscriindu-se 
printre marii Campioni ai tu
turor timpurilor. Cu patru 
ani în urmă „smulsese" vis- 
teriei olimpice încă, o meda
lie din același metal.
_Cei care l-au văzut în cea

mai dură dintre probe — 
maratonul — au rămas sur
prinși cînd înaintea startu
lui singurul lucru de care se 
interesa era... aruncarea dis- 

, cului. Printre concurente 
, fusese înscrisă și Dana Za- 
topkova.

S-a alergat într-un ritm 
infernal. Spre uluirea miilor 
de spectatori, finalul a fost 
făcut cu zîmbetul pe buze.

— Am alergat cu gîndul la 
ea, avea să declare Emil mai 
tîrziu ziariștilor.

Dar Dana 7 Atunci cînd 
stadionul primea cu aplauze 
și urale pe cel care reedita

Căsătorii olimpice 
• H. Connoly : „Olimpiada 
mi-a dăruit pe cea mai bună 

dintre soții" • Anna Packer 
cîștigă o medalie de aur 
pentru logodnicul ei • A- 

I cum 2500 de ani — pedeap
să cu moartea femeii care 
ar fi îndrăznit să intre pe 
stadion! • împreună pe 
podimul olimpic — Dana și 
Emil Zatopek.

prezintă Cehoslovacia la disc. 
■.Cei doi s-au cunoscut, s-au 

apropiat dintr-o dată și au 
înțeles că poate se căutau- de 
mult. Cu gîndul unul la ce
lălalt aveau să .devină cam
pioni ăi Olimpiadei. A urmat 
anunțul laconic al lui Ha
rold :

— Olgă și cii mine ne că
sătorim. Chiar aici.

Și în răcoarea unei seri 
australiene a avut loc. a 
nuntă sui generis : doi cam
pioni olimpici care aveau ' 
nași pe alți doi învingători 
ai Jocurilor: Dana și Emil 
Zatopek!

— Pentru noi, declara fe
ricitul mire, Olimpiada 
a .însemnat mai mult -decît ■
cucerirea a două medalii, de- ■ 
aur...

■

IUBIREA

cursa ostașului de la Marat
hon, sulița mînuită de Dana 
a zburat neobișnuit de mult.

— Era ca o îmbrățișare pe 
care i-o dădeam. Trebuia să 
nu aibă pereche I s-a destăi
nuit Dana.

Și n-a avut. La numai o 
oră după ce Emil Zatopek 
termina învingător în e- 
puizanta alergare, Dana pri
mea cu ochii scăldați în la
crimi medalia de campioană 
olimpică.

Scena nu poate fi poves
tită. Pe podiumul de onoare, 
doi soți răspundeau ovațiilor 
sub fluturarea drapelului o- 
limpic.

Mai mult decît două 
medalii

Marele stadion Cricket 
Ground din Melbourne fu
sese ales în 1956 drept scena 
principala a următoarelor

jocuri olimpice. Cei care se 
ocupă de statistici vor putea 
ortcînd să ne spună că pri
mii 5 clasați la 10 000 m în- 
trecuseră recordul olimpic al 
lui Zatopek, sau că 13 re- 
cordmeni mondiali de atle
tism au fost învinși neaștep- ' 
tat. Cifrele acestea nu vor
besc însă de altele.

O căldură toridă se abă
tuse asupra orașului. Chiar 
la deschiderea oficială, a- 
proape 200 de oameni fuse
seră loviți de insolație.

Și totuși, în spre partea 
stadionului unde se disputa 
proba de aruncarea discului ‘ 
pentru femei, un om alerga 
din cînd în cînd, pentru a 
reveni la locul său de con
curs. Era aruncătorul ame
rican de ciocan Harold Con
noly. Pentru ci l-am iden
tificat pe EL, nu se poate si ’ 
nu vorbim și de EA. Se nu
mește Olga Fikotova și re-

„Voi cîștigă pentru tine"
Templul olimpic sLa mutat 

la poalele muntelui japonez 
Fugi Yama. .Vișinii dădeau în, 
floare. Pe pista stadiopțiluț, , 
un om era trist. Englezul 
Robbie' Brightwel ocupa doar 
locul 4., Sperase la mai mult. 
In față se oprește /lnn Pac-, 
keț (logodnica sa) de aseme- ' 
nea componentă a lotului 
britanic. Tînăra învățătoare 
din Chelsea rulase, șL.ea,prg- . 
ba., de 400. Ochii îi erau însă 
sclipitori.

— Am hotărît să ebneurez ' 
și la 800 m. Zîmbește Robbie, 
voi cîștigă o medalie pentru 
ține !'Ți-o voi'dărui ! ' ' ■

Totul pare o poveste" rO-‘"l 
mdntică. Dar-nu e ttșaî’ Ann 
Packer a alergat în această 
cursă cu o .voință pe ..core, 
po'gte doar un singur om și-o 
explica : Robbie. Ea a trecut 
linșa de sosire prima, redli--' 
zînd un excepțional record - . 
olimpic și mondial : 2: 61,1- ■

Nu știm dacă sfîrșitul de 
octombrie — cu splendida lui 
revărsare de crizanteme —. a . 
fost de vină sau nu, dar din 
acele zile Ann și Robbie au 
devenit soț și soție.

Tot atunci,, la ..Olympic-' 
Village" gimnastul ProdanoV 
Si .săritoarea în lungime De- 
iana Ioroova și-au sărbătorit , 
în. mijlocul . coechipierilor ,■ 
bulgari o nuntă, despre care 
aproape toate ziarelă’ din 
lume au scris la' vtămea 
acțea. Așa cum au făcut-o și 
la"alte ediții și cum po.ate o L 
vor mai face...
, ARISTIDE BUHOIU J

Opera Română : BĂRBIE
RUL DIN SEVILLA — ora 
11. LACUL LEBEDELOR 
—ora 19.30. Opereta : MAM’ 
ZELI.E NITOUCHE, ora
10.30. ȚARA SURÎSULUI — 
ora 19.30. Teatrul Național 
Sala Comedia — HEIDEL- 
BERGUL DE ALTĂDATĂ
— ora 10. APUS DE SOARE
— ora 15. DOMNII GIEM- 
BAY — ora 19.30. Sala Stu
dio — TOPAZE, ora 10. JO
CUL ADEVĂRULUI, ora 15. 
O FEMEIE CU BANI, oră
19.30. Teatrul de Comedie — 
TROILUS ȘI CRESIDA, ora
10.30. CAPUL DE RÂȚOI, 
ora 20. Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra, Sala Schitu Măgu- 
reanu — LIVADA CU VI
ȘINI, ora 10.30. PRIVEȘTE 
ÎNAPOI CU MÎNIE, ora 15.

. UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ, ora 20. Sala Studio
— COMEDIE PE ÎNTUNE
RIC ora 10.30. SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU, ora 15 
și 20. Teatrul Mic — PUR ȘI 
SIMPLU O CRIZĂ, ora 10.30. 
TANGO, ora 15.30. DOI PE 
UN BALANSOAR, ora 20.

TELEVIZIUNE

Pe Ion Călin l-am întîlnit 
tn drumul dintre două punc
te în care acționează munci
torii din brigada pe care o 
conduce. Privindu-l și foto- 
grafiindu-l am înțeles că Ion 
Călin concentrează în ființa 
sa acele calități fără de care 
un proiect, nu s-ar materia
liza. De la Ion Călin priviri
le aleg dintre o mie și una 
de posibilități imagistice pe 
aceea a coloanelor, a uriașe
lor hale și viitoare secții.

A treia cunoștință avea 
o dublă implicație : construc
ția combinatului de aici va 
determina ridicarea altor u- 
zine prelucrătoare pentru pro
dusele. (intr-o gamă impresio
nantă) petrochimiei piteștene, 
fi aceețț. care înseamnă mii 
de viitori constructori fi lu
crători chimie, care la ora 
actuală se califică pe șantier. 
Numai în anul 1967 Ministe
rul Industriei Chimice a in
vestit un milion de lei întru 
calificarea a peste 400 de ti
neri, ceea ce încă de pe .gcum .. 
corĂtiMe ■nni prim • nuclei' 
destul de puternic. Pentru a- 
nul 1968 alți, 300 muncitori 
vor adăuga la numele lor pe 
cel al profesiei.

A. patra cunoștință am fă
cut-o cu Ilie Prepeliță — se
cretarul comitetului U.T.C.— 
platforma petrochimică. Foar
te înalt, deschis și vioi. El

mi-a vorbit despre tinerii mai 
de curînd veniți pe șantier, 
fi despre selecția „natunlă" 
pe care o operează condițiile 
de muncă și de viață în rîn- 
durile lor. Și mulți sînt cei 
care au făcut fi fac din nu
mele lor tot atîteg inscripții 
la istoricul construirii acestui 
șantier.

Dintre ei: Dan Moraru —
18 ani, Octavian Rogojină — 
20 de ani, Ștefan Albulete1 —
19 ani, Ovidiu Pană — 19 
ani, Marin Roșu — 18 ani, 
Ciohanu Dumitru — 24 de 
ani. Mi-a mai vorbit despre 
clubul cu 400 de locuri care 
a început să adune seară de 
sea,ră pampni în jurul mese
lor de șah, de remi, de ping- 
pong (teribil le place celor de 
Iq țară acest joc).

A cincea cunoștință fi ulti
ma am făcut-o cu înserarea 
fi cu aceeași oameni pe care 
salopetele, pufoaicele, cizme
le stau într-o anume neorîn- 
duială și care la ora aceea, 
strînși în grupuri în răspîn- 

nucleu , ;tia mare a șantierului, fumau 
țigări „Mărășești" și vorbeau 
de cotele șantierului — și 
mulți. dintre ei încă nu reu
șeau să pună într-o frază mai 
mai mult de două vorbe care 
să facă parte din vocabula
rul marilor șantiere.

i
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(Urmare din pag. I)

eSte înțeles fără să-1 înveți, 
fără să-i știi simbolurile. Vor
birea cea de toate zilele, și pe 
ea, am învățat-o, și, prin expe
riență, am perfecționat-o.

Respectul pentru artă, pentru 
artistul care a creat-o și chiar 
pentru tine însuți, te obligă ca, 
atunci cînd nu înțelegi o operă, 
să n-o tratezi cu dispreț și ne
gație, ci să-l cauți înțelesurile 
care, poate uneori sînt ascunse, 
dar a căror descoperire dă și ea 
o .satisfacție estetică. Dar acea
sta cere un efort și, de aceea, 
unii, grăbiți, fără obișnuința 
preocupărilor estetice, recurg 
la prima, mai comodă desigur, 
dar lipsită de respectul cuvenit 
artei. , ,

Arta nouă este un produs al 
culturii și civilizației contempo
rane a lumii. Nu e un act ar
bitrar. Cu ea mai curînd sau 
mai tîrziu, toate țările trebuie 
să tină pasul. Ea străbate pre
tutindeni, cum a străbătut la 
noi cultura franceză, cu carac
ter european, la sfîrșitul veacu-< 
lui al XVIH-lea. Arta nouă a 
străbătut la noi, prin presiune, 
căci nici o țară nu poate scăpa 
de invazia civilizației timpului,, 
nare tinde să dea întregului, în cadrul artei, are în vedere 
glob același ’ fel de cultură. 
Apoi, prin imitație — fără a da 
acestei noțiuni un sens peiora
tiv — căci orice civilizație ^su
perioară, ■ fascinează numai prin

’’ âceastă. •" '■
Dar acest proces pune proble

ma capitală • de a> ști ce anume 
să se introducă din această cul
tură, din acest „nou" și de a 
face totul pentru. ;a se introduce 
ceea ce este necesar și să se 
respingă ceea ce nu este nece
sar. Orice pune în valoare noi 
energii artistice ale poporului 
este bine venit. Pentru această 
discriminare absolut necesară, 
trebuie o mare putere de -diș- 
cernămînt și criterii juste : pri
ceperea a ceea ce se imită, a, 
împrejurărilor, sociale specifice 

i țării noastre, - • sufletului po-
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9,02 — Gimnastică de învio- 
rare; 9,10 — Teatru , pențru 
copii și tineretul școlar — 
,)Eminesc.u“. de Mircea Ștefă- 
nescu : Interpretează coleeti- . 
vul-Teatrului „Mihai Emines- 
su“' din Botoșani,; 10,45 — 
Emisiunea pentru sate; 12,30 
— Concert simfonic; 17,30
— Curierul artelor — emisiu- 
nfe' de actualitate teatrală, mu
zicală și plastică; 18,00 —
„LAZÂRUVANE" montaj de 
obiceiuri populare hazlii. 
Transmisiune de la Sofia ;

•
 18,20 j- „Careul magic" vă

prezintă înregistrat pe film ■ 
meciul de box Dempsey-La- 

; 18,35 — Magazin
_ _ , 19,30 — Telejurnalul 
de seară; 19,50 — Desene ' 
animate; 20.00 t— Mări in- ‘ 
terpreți : Pablo Casals ; 20,15 1 
— Documente de piatră — 
Castelul Hunedoara ; 20,30 — 
Nemaipomenitele aventuri ale 
celor trei mușchetari :• Fante- 
zie muzical-eoregrafică 22,00 
— Parada vedetelor — Pre
ludiu la Festivalul interna
țional de muzică ușoară Bra
șov' 1968 ; 22,25 — Film :
Bonanza ; 23,15 — Telejur
nalul de noapte ; 23,25 —,Țe» 
lesport. |

»•

•
 vinsky ;

111 ; 1!

e
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porului nostru, a foloaselor 
scopului urmărit.

Imitatorii fără rezerve și dis- 
cernămînt ai concepțiilor noi 
de artă ce are azi curs în lu
mea întreagă,- ea și criticii re
fractari ai oricărei activități 
novatoare, adică toți .exclusiviș- 
tii, greșesc.

Marele critic literar G” Ibrăi- 
leanu, în încheierea la celebrul 
său studiu „Spiritul critic |n 
cultura românească", sinteți- 
zînd aceste idei se raporta la 
Mihail Kogălniceanu care „vro
ia să avem o literatură nouă și 
este partizan al influenței lite
raturilor străine, dar dă în ace
lași timp scriitorilor un îndrep
tar prin cronicile pe care le 
dezgroapă și prin literatura po
porană".

Rezultă de aici că oricît de 
necesară ar ff adoptarea spiri
tului civilizației moderne în 
artă, arta noastră în noua ei 
configurație trebuie să păstreze 
specificul național, fără de cate 
se pierde în oceanul anonimatu
lui uniform și lipsit de orice 
valoare?

Discuția aceasta își are rost

opere de artă autentice, căci 
elucubrațiile goale ale unei puz
derii de intruși dăunători în 

„ tpate.. artele, ^pescuitori în ape 
tulburi; rămîn în afară, de vre
me ce nu ne ocupăm de carica
tură și șarlatanie.

Respectul pe care 
datoresc artei, prin 
sincer și onest de a 
de a se pregăti pentru 
cere în schimb respectul artis
tului față de propria lui artă. 
’ A învăța cum „se citește" Vo 
poezie, cum se „vede"1 un ta
blou, cum se „ascultă" o com
poziție muzicală nu este atît de 
ușor, pe cît gțpjj unii, dar este 
absolut necesar, pentru a gusta 
fnarea bucurie a artei.

bEMOSTENE BOTEZ f

tinerii 41 
efortul lor 
o înțelege, 

artă,



„recolte 
lor"slabe

anului trecut 
n-au putut 
jumătate din 

recrutați în

De curînd la San Fran
cisco a avut loc o reuniune 
a conducătorilor acelui or
ganism înființat în S.U.A. în 
urmă cu șapte ani și pompos 
intitulat „Corpul păcii" și 
care a fost amestecat în 
destule aventuri dubioase, 
(despre unii din membrii 
„Corpului păcii" s-a dovedit 
că aveau îndeletniciri în fo
losul C.I.A.). Dar pe cît 
de zgomotoasă a fost cam
pania propagandistică Ia 
„lansarea" sa, pe atît de 
discretă a fost în general 
presa americană pe margi
nea acestei întîlniri. Fapt, 
la urma urmei, explicabil 
în lumina temei care a con
stituit obiectul întîlnirii: 
lipsa de atracție pe care o 
prezintă pentru tinerii ame
ricani așa-numitul „Corp al 
păcii". Un exemplu : în ul
tima lună a 
„recrutorii" 
atrage decit 
numărul celor 
aceeași perioadă a anului 
1966, cînd, de asemenea, nu
mărul lor era mai mic decît 
cel planificat.

Care sînt cauzele acestei 
stări de lucruri sau — cum 
arăta revista americană — 
ale „recoltelor slabe" ? Pe 
deoparte — scrie „NEW
SWEEK" — „studenții au 
descoperit că pot găsi sără
cia chiar acasă". Pe de altă 
parte „studenții nu văd ros
turile acestui „Corp al păcii" 
în cadrul unei Administrații 
care duce, cum socotesc ei, 
un război nedrept în Viet
nam". De altfel mai tnulți 
dintre „voluntarii Corpului 
păcii" și-au exprimat clar o 
poziție critică la adresa po
liticii agresive a S.U.A._ în 
Asia de sud-est participînd 
în cursul verii trecute la ma
nifestații organizate în semn 
de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. 
Ceea ce a determinat elabo
rarea unei decizii de către 
conducerea acestui organism 
prin care se interzicea mem
brilor „Corpului păcii"... cri
ticarea publică a războiului 
din Vietnam (!). Măsura a 
avut reacții negative. Mulți 
tineri au înțeles că nu mai 
au ce căuta în rîndurile a- 
cestei organizații.

„Se pare că organizația 
este pe punctul de a dispare 
— scrie „NEWSWEEK" — 
deși conducătorii ei declară 
insistent că actualele ne
ajunsuri sînt numai baga
tele". O dispariție care nu 
va fi deplînsă...

P. nicoarA

Poporul din Kuweit sărbătorește a șaptea aniversare a proclamării independenței de stat 
în fotografie : stație de pompare a petrolului la Shuwaich — o suburbie a Kuweitului.

s o u
• REPREZENTANȚII PER

MANENT! la O.N.U. ai R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone și 
U.R.S.S. au adresat o scrisoare 
comună secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, ca răspuns Ia nota re
prezentanților Angliei, Franței 
și S.U.A. adresată în decembrie 
1967 președintelui celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. Reprezentanții ce
lor trei țări socialiste au res
pins categoric conținutul notei 
anglo-americane prin care se 
pretinde că R.F.G. ar acționa în 
problemele internaționale în nu
mele întregului popor german. 
Ei au cerut, de asemenea, ca a- 
ceastă scrisoare să fie difuzată 
reprezentanților tuturor țărilor 
acreditate la O.N.U.

Cauza unei demisii
• SUB PRESIUNEA OPINIEI 

PUBLICE, ministrul agriculturii 
și silviculturii din Japonia 
Kuraishi, a prezentat premieru
lui Sato demisia sa, care a fost 
acceptată. După cum s-a mai a- 
nunțat, la începutul lunii fe
bruarie în cadrul unei confe
rințe de presă, Kuraishi a făcut 
unele declarații care au fost a-

ORGANISME VII PE LUNĂ?
După două săptă- 

mîni de „somn" în 
condițiile nopții lu
nare și la o tempe
ratură de —169 gra
de, Surveyor 7 s-a 
trezit. Bateriile sale 
solare au reînceput 
să funcționeze o 
dată cu revenirea 
zilei lunare în regiu
nea craterului Ty
cho unde Surveyor 
a aselcnizat la 9 ia
nuarie. Cîteva zeci 
de noi fotografii au 
fost transmise, a

dăugindu-se celor 
31274 care au fost 
recepționate înain
te de scurta perioa
dă de „hibernare", 

în ansamblu, in
formațiile furnizate 
de această ultimă 
sondă lunară sint 
considerate de spe
cialiștii americani 
ca deosebit de boga
te și revelatoare. Ele 
suscită deja ipoteze 
noi in legătură cu 
natura satelitului 
natural al Terrei.

preciate de opinia publică ca un 
apel direct la înarmarea nuclea
ră și la revizuirea constituției 
tării.

Platformâ comună
P.C.F. - F.S.D.S.

• SIMBATA a fost prezen
tată în cadrul unei conferințe 
de presă „Platforma minimală 
de acțiune comună" elaborată și 
adoptată de Partidul Comunist 
Francez și Federația Stîngii De
mocrate și Socialiste. Documen
tul face o expunere a punctelor 
convergente — cele mai nume
roase — și divergente între cele 
două formații ale stîngii fran
ceze. Luînd cuvîntul la Confe
rința de presă. Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., a 
subliniat că acest document 
poate contribui la dezvoltarea 
unității si a unor acțiuni impor
tante ale forțelor muncitorești 
și democratice.

O LA UNIVERSITATEA DIN 
ROMA au avut Ioc noi ciocniri 
între poliție și studenți, care 
s-au baricadat în una din facul
tăți. Studenții, care demonstrea

Potrivit opiniei pro
fesorului Edwin
Green, consilier al 
programului Sur
veyor, e posibil — 
contrar presupune
rilor de pînă acum — 
ca Luna să aibă re
giuni umede ; Green 
opiniază că prezența 
zonelor întunecate 
în fotografiile obți
nute cu filtre spe
ciale s-ar putea da
tora existenței unor 
roci sulfuroase. Or, 
pe Pămînt, prezența

ză pentru o reformă a învăță- 
mintului universitar, au blocat 
circulația în centrul Romei. 
Demonstrațiile studenților din 
capitala Italiei fac parte dintr-o 
mișcare generală de protest a 
studenților, care a cuprins pînă 
acum Milano, Torino, Pisa, Flo
rența și Neapole.

hi bombarda
mente asu

pra Hanoiului
In noaptea de 23 spre 24 fe

bruarie, orașul Hanoi a fost bom
bardat de patru ori succesiv. La 
miezul nopții avioane americane 
au bombardat centurile de apă
rare ale capitalei R.D. Vietnam ; 
mai tîrziu, ele au revenit prin 
surpriză pentru a ataca orașul 
propriu-zis. La un interval de 
numai o jumătate de oră, avia
ția americană a săvîrșit un nou 
raid — cel mai violent —, iar în 
zorii zilei au fost bombardate pe
riferiile și împrejurimile Hanoiu
lui.

Cele patru misiuni de zbor e- 
fectuate asupra Hanoiului, noap
tea, de aviația americană repre
zintă, după părerea observatori
lor din capitala R.D. Vietnam, 
un element care demonstrează 
că S.U.A. se află în pragul unei 
noi escaladări, deosebit de dure, 
a războiului aerian. De mențio
nat, că această amplificare a rai
durilor se produce în plin ano
timp nefavorabil pentru zboruri 
și că escadrilele americane sînt 
ghidate cu ajutorul aparatelor 
radar. Ca și în cazurile prece
dente, aceste atacuri au consti
tuit o veritabilă răfuială cu 
populația civilă prin bombarda
rea cartierelor populate. Acest 
fapt este atestat de numeroși 
martori obiectivi, de ziariști stră
ini aflăți la Hanoi.

DECLARAȚIA LUI U THANT
Secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut sîmbătă seara o 

declarație consacrată aspectelor politice, diplomatice și morale ale 
războiului din Vietnam, arătînd că întrevederile pe care le-a avut în 
diverse capitale i-au întărit convingerea că „problema este în mod 
esențial de ordin politic și nu poate fi soluționată prin folosirea forței 
militare". Secretarul general al O.N.U. a declarat că după părerea 
sa „primă măsură indispensabilă care ar trebui să fie luată constă în 
a pune capăt tuturor bombardamentelor și altor acte de război îm
potriva Republicii Democrate Vietnam". Dacă se va proceda astfel, 
a continuat U Thant, „sînt mai convins ca oricînd că întrevederi utile 
ar avea loc mult mai curînd decît se presupune în general". Secre
tarul general și-a exprimat apoi părerea că părțile în cauză, inclusiv 
Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, sînt acelea care 
ar trebui să soluționeze problema ostilităților după încetarea necon
diționată a bombardamentelor.

sulfului e întotdea
una însoțită de cea 
a rocilor hidratate. 
Dacă această pro
prietate — argumen
tează savantul ame
rican — este identi
că și pe Lună, tre
buie să presupunem 
că în apropierea 
craterelor lunare de 
genul lui Tycho e- 
xistă vaste regiuni 
umede și calde ase
menea celor existen
te în jurul cratere
lor vulcanice teres
tre care duc adesea 
la formarea sulfu
lui. Condițiile din 
asemenea regiuni 
sint de o atare na

tură — afirmă Green 
— îneît nu este cî- 
tuși de puțin exclus 
ca acolo să existe 
mici organisme, via
tă în forme asemă
nătoare celei iden
tificate pe Terra. Pe 
baza acestor ipoteze, 
profesorul Green și 
alți savanți din 
grupul programului 
Surveyor preconi
zează aselenizarea 
cosmonauților în re
giuni vulcanice care, 
deși comportă peri
cole ar avea avanta
jul de a pune în 
contact cercetătorul 
de pe Terra cu for
ma de viață existen

tă pe Lună. Propu
nerile acestea vin, 
bineînțeles, în con
tradicție cu alegerea 
făcută de tehnicienii 
programului Apolo 
(programul american 
de trimitere a unor 
cosmonauți pe Lună) 
care au stabilit cinci 
zone de aselenizare 
în regiunea ecuato
rială a Lunii, re
giune care prezintă 
relieful cel mai pu
țin accidentat, deci 
cel mai puțin peri
culos in materie de 
aselenizare.

P. N.

Poporul cehoslovac 
sărbătorește în aceste 
zile împlinirea a două 
decenii de la victoria 
din februarie 1948, 
moment de deosebită 
însemnătate în lupta 
sa pentru făurirea u- 
nei vieți noi, mai bu
ne, fericite.

Părtaș la această 
sărbătoare, poporul, 
tineretul român adre
sează poporului, tine
rei generații a Ceho
slovaciei un cald sa
lut și urări de noi suc
cese în lupta pentru 
înflorirea patriei, pen
tru pace și progres.

Peisajul cehoslovac, în to
tal dezacord cu monotonia, 
pe care o repudiază, oferă vi
zitatorului multiple posibili
tăți de satisfacție. Panorame 
montanești, strict turistice, al
ternează cu așezări întemeia
te gospodărește și cu gust, 
după care urmgază neapărat 
și cîteva coșuri de fabrică.

Pe o vreme splendidă, cu 
toate elementele firii încăr
cate de promoroacă groasă, 
ca în ilustratele de anul nou, 
străbatem în goana automo
bilului drumurile Boemiei.

— Vedeți, ne spune unul 
dintre însoțitorii noștri, sin- 
tem foarte mîndri de prive
liștile pe care le oferă la noi 
natura. Excursioniștii din țară 
sau turiștii străini nu mai pri
didesc cu fotografiatul. A- 
gențiile noastre turistice nu 
mai răzbesc nici ele cu ti
părirea de ghiduri și pro
specte. Firește, nu-i nimic 
rău în asta, însă noi avem 
unele mîndrii mai mari, dacă 
le putem numi așa, dar despre 
ele ghidurile și prospectele 
de care am amintit vorbesc 
mai puțin. E vorba de reali
zările noastre de la eliberare 
încoace. Cred că am făcut 
lucruri însemnate : am con
struit case, am sistematizat 
localități urbane și rurale, am 
asfaltat aproape toate șoselele 
din țară (asta pe care mer
gem noi acum e una din ele), 
am reorganizat agricultura pe 
baze noi și ne-am străduit s-o 
dotăm cu cît măi multe ma
șini și tractoare. Dar — și cu 
asta cred că nu vă spun o 
noutate — mîndria de căpe
tenie a noastră rămîn coșurile 
fumegînde ale fabricilor. A- 
colo credem noi că putem să 
dăm întreaga măsură a oste
nelilor noastre.

Notez acestea în carnet și 
răsfoiesc însemnări anteri
oare. Congresul al Xlll-leaâl 
P.C. din Cehoslovacia a pus 
un accent deosebit pe progre
sul științific și tehnic, consi
derat ca principală sursă de 
creștere a productivității 
muncii și a venitului națio
nal.

Industria constructoare de 
mașini este, după cum se 
poate ușor deduce, pe pri
mul plan al atenției generale. 

Se știe că in cei aproape 23 
de ani care au trecut de la 
eliberare, industria construc
toare de mașini a cunoscut o 
creștere superioară a tuturor 
ramurilor industriale ale ță
rii; în 1967 producția ei era 
de peste nouă ori mai mare 
decît în 1948. Iată cîteva 
produse cu înalte caracteristici 
tehnice care au fost asimilate 
după eliberare : turbinele de 
125 MW, războaiele hidrau
lice fără suveică, noi tipuri 
de autovehicule cu patru roți, 
motociclete și altele. Mă 
adresez tovarășilor de călă
torie cehoslovaci, întrebîn- 
du-i ce tipuri noi de automo
bile au fost introduse în pro
ducție (în limbaj tehnic „asi
milate") în ultimii ani.

— Tipurile sînt nume
roase, răspunde cineva, și ar 
fi dificil să vi le înșirăm a

Note de drum

trei wurwte
cum pe toate. Cele mai 
multe sînt variante de „Ta- 
tra" și de „Skoda". Bineîn
țeles, variante din ce în ce 
mai perfecționate. Iată, ma
șina în care ne aflăm acum e 
una dintre ultimele „Tatra". 
Merge, spun șoferii, „ca cea
sul", iar amenajările de con
fort sînt mult îmbunătățite 
față de tipurile vechi.

Mașina rula intr-adevăr 
repede și elegant, în ciuda 
prudenței vădite a șoferului. 
Pe geamurile laterale gerul 
desenase cu finețe flori de 
gheață care nu păreau cu ni
mic mai prejos decît cele din 
poveștile lui Andersen. După 
cîteva piruete datorate si
nuozităților șoselei, oprim la 
porțile Uzinei de motociclete 
„Iawa“ din Tinec.

— Am ținut să vizităm, 
printre altele, și această în
treprindere, întrucît ea a fost 
creată și s-a dezvoltat exclu
siv în anii puterii populare, 
ne spune unul dintre înso
țitori.

— Clădirea veche însă, pe 
lingă care tocmai am trecut 
— intervine inginerul Simu- 
cek, care făcea oficiul de 
gazdă —• datează încă din 
1889. Dar atunci, bineînțeles, 
nu se fabricau în ea motoci
clete, ci produse textile. În
cepînd din 1933, cînd și-a 
schimbat proprietarul, între
prinderea și-a modificat de 
mai multe ori profilul. Acea

sta pînă In 1945, dată de la 
care putem considera că s-au 
pus bazele gloriei motocicle
tei cehoslovace. Atunci, 
adică, fabrica în care ne 
aflăm a început să producă 
motociclete. Au trecut mai 
bine de două decenii, iar 
situația de astăzi aproape că 
nici nu suportă vreo compa
rație cu cea din 1945. Mai 
întîi a fost construită (în 
anul 1960) o clădire nouă, 
modernă a fabricii. Este 
tocmai aceea pe care o vom 
vizita acum.

Vizita se desfășoară, după 
tipicul consacrat, pe „fluxul 
tehnologic", începînd de la 
ultimul etaj spre parter. La 
secțiile de montaj (al blocului 
motor, al diverselor accesorii 
sau cea de montaj final al 
motocicletei) se lucrează pe 
bandă rulantă. Muncitorii, în 

marea lor majoritate tineri, 
(printre care foarte multe 
fete) păreau să fie obișnuiți 
cu vizitatorii, căci își vedeau 
de lucru fără să-i deranjeze 
prezența noastră. Produsele 
finite, aliniate în hala de 
ambalaj, îmbiau parcă pe cei 
prezenți să le încerce.

Ritmul de producție este 
de o motocicletă la fiecare 
3 minute. Anual se produc 
85 000—86 000 bucăți. Pen
tru 1968 este planificată in
troducerea în producție a 
unor noi tipuri de motoci
clete sport care să poată 
concura la dirk-trak și alte 
feluri de întreceri specifice. 
Motocicletele „Jawa” sînt ex
portate în 120 de țări.

In timp ce ne îndreptăm 
spre ieșire, ni se relatează 
cîteva aspecte din activitatea 
tinerilor din întreprindere. 
Secretara organizației de ti
neret (C.S.M.) ne spune:

— Tinerii se pregătesc 
pentru două aniversări ale 
anului 1968 : 50 de ani de la 
crearea Republicii Ceho
slovace și 20 de ani de la 
evenimentele din februarie 
1948. Firește, ei vor să în- 
tîmpine aceste sărbători în 
primul rînd cu realizări tot 
mai mari în munca lor.

Este ceea ce le-am urat și 
noi, la plecare, tinerilor și tu
turor celorlalți muncitori de 
la „Jawa”.

ION D. GOIA

ARHIVE SECRETE • „Security Check“ n-a fost dezvăluit • Îndoielile lui Lauwers • Și, totuși, mesajul a ajuns la destinație

Ca să poată să-i răspundă, Lauwers trebuia să cu
noască foarte multe. Intîmplări petrecute nu neapărat în 
același timp și nu neapărat- în Olanda. Rotițe într-un 
angrenaj foarte complex care, în ultimă instanță, defi
neau și explicau nu numai conduita reprezentantului 
Abwehrului la Haga, ci al contraspionajului german în 
genere. Să ne oprim asupra a două episoade.

...Intr-o dimineață de de
cembrie 1940, un om brun, 
de talie mijlocie s-a prezen
tat la unul din centrele de 
antrenament ale S.O.E.-ului 
englez. Din documentele pre
zentate ofițerului englez, re
ieșea că se cheamă Van der 
Reyden. „Vreau să lupt îm- 
potrvia celor care mi-au in
vadat tara" — declarase el. 
Ofițerul britanic l-a chestio
nat. Au urmat alte interoga
torii, timp de cîteva zile. In 
cele din urmă, Van der Rcy- 
den a fost încadrat în pro
gramul antrenamentelor spe
ciale.

Feste aproape un an, spre 
sfirșitul Iui noiembrie 1941, 
o vedetă rapidă engleză de
punea pe; plaja olandeză 
Scheveningen. pe Van der 
Reyden. Misiunea Iui era să 
ia legătura cu un agent ce 
urma să fie parașutat două 
zile mai tîrziu și- împreună 
să restabilească rețșaua en
gleză în Olanda, precum si 
conexiunile ei cu rezistența 
olandeză. Haga. Rotterdam, 
Brcthoven, Appeldorn... Car
netul aflat asupra lui Van 
der Reyden se umplea de 
nume și de adrese. Dar to
tuși, în fiecare emisiune că
tre Londra, situația apărea 
destul de grea : rețeaua en
gleză nu era încă pusă Ia 
punct în Olanda. Partea tra
gică a acestei intimplări a 
fost aceea că în plină stradă 
la Rotterdam, cei doi agenți 
englezi, filați de multă vre
me de Gestapo, au fost ares
tați într-o dimineață de fe
bruarie 1942. Van der Rey
den. ca și companionul său, 
au răspuns fără dificultăți la 
interogatoriile oamenilor lui

Schreieder. Chiar mult prea 
ușor. Au spus totul — cifrul, 
amănunte despre organizarea 
S.O.E., numele ofițerilor care 
conduceau centrala din Lon
dra, locurile de antrena
ment. A urmat dialogul obiș
nuit — amenințarea , lui 
Schreider cu moartea și, tot
odată, oferta de -a lucra pen
tru nemți. Van der Reyden 
acceptă.

Peste două sau trei zile, 
Van der Reyden începuse să 
emită spre Londra sub con
trol german. Știri de o exac
titate uluitoare despre miș
cările de trupe germane în 
Olanda, amănunte despre in
stalațiile germane etc.

Toată armonia lui Van der 
Reyden cu hitleriștii a durat 
insă doar o singură emisiu
ne de o jumătate de oră. 
Apoi, între el și Schreieder 
a avut loc următorul dialog:

Reyden : Cred că sinteți 
satisfăcuți.

Schreieder : Firește, mîine 
vom reîncepe.

Reyden : Mîine englezii nu 
vor mai răspunde. Nici poi- 
mîine. Nici peste o săptă- 
mînă sau două.

Schreieder : Ce vreți să 
spuneți ? Nu înțeleg nimic.

Reyden : Drept cine mă 
Iuați ? Un trădător? Firește, 
am emis exact, dar englezii 
știu că lucrez sub controlul 
vostru. Lipsea pur și simplu 
„Security Check" — o gre
șeală convenită pe care eu 
trebuia s-o încadrez în mod 
regulat în textul meu.

Van der Reyden a fost 
transportat în beciurile Ges
tapoului de unde nu a mai 
ieșit viu, dar în urma aces
tui lucru Gestapoul aflase 
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două lucruri importante : 
existența acelui „Security 
Check" cu care era înzestrat 
fiecare agent parașutat în 
Olanda și, în al doilea rînd, 
carnetul de nume și adrese 
găsit asupra lui Reyden. Por
nind de la datele cuprinse în 
acest carnet, căzuse în cap
cană și Lauwers.
Odiseea căpitanului Starr

Ceea ce i se înțîmpla lui 
Lauwfers- nu era nicidecum 
ceva unic. Din acest punct 
de vedere Lauwres se ase
măna foarte mult cu Giskes. 
Acesta din urmă era convins 
că metoda utilizată de el de 
„returnare" a agenților en

glezi este folosită numai în 
Olanda și numai de către el 
sau. cel puțin, numai de că
tre Abwehr. Dar Lauwers 
se întreba cum fusese tră
dat.

Totul era însă destul de 
simplu. Dovada — un proces 
similar se petrecea în toate 
teritoriile ocupate de hitle- 
riști. După al doilea război 
mondial a apărut în Statele 
Unite cartea lui Joan Over- 
ton Fuller — „Nr. 13, Bob" 
— consacrată fostului agent 
britanic, căpitanul John 
Starr. Acesta era un agent 
al lui „French Section" din 
S.O.E. Starr fusese parașu
tat in Franța și căzuse în 
mîinile Gestapoului. Din 500 
de agenți parașutați de en
glezi, 130 avuseseră soarta 
căpitanului Starr.

Gestapoul, care-1 „prelua
se" pe Starr, era convins că 
a reușit să-l „returneze". 
Starr emitea la Londra sub 
control german. Rezultatul 
era că toate emisiunile na
ziste către centrala de spio

naj engleză atrăgeau ca in
tr-o plasă parașutiștii lansați 
ulterior, materialele trimise, 
reușind să distrugă mai mul
te ramuri ale rețelelor bri
tanice însărcinate să ajute 
Rezistența franceză.

Autoarea americană își 
punea întrebarea dacă în- 
tr-adevăr Starr a jucat 
vreun rol în acest „Funck- 
spîel" al serviciilor germane 
din Franța. Englezii au fost 
convinși că Starr a trădat, 
dar lucrurile n-au stat nici 
pe daparte în felul acesta. 
(După 10 ani, la Londra s-a 
revenit asupra concluziei ini
țiale). Transferat în localu
rile cartierului general al

ETURN
SD-ului de la Paris (84, Ave
nue Foch), Starr a rămas 
arestat pină in preajma eli
berării Parisului, cînd a fost 
transferat la Sachsenhausen. 
SD-uI descoperind talentele 
sale de desenator, I-a folosit 
și pentru unele lucrări — 
scheme, planuri, nemaivor- 
blnd de emisiunile zilnice. 
Dar folosind situația sa, oa
recum privilegiată și accesul 
la unele planuri, Starr a pus 
la cale o evadare din deten
țiunea germană. La 25 no
iembrie 1943, împreună cu 
colonelul Faye (din rețeaua 
„Alliance") • și cu o opera
toare radio — Noar Inayat 
Khan (alias Madeleine), Starr 
a fugit din închisoare. Căpi
tanul englez , avea asupra sa 
date excepțional de impor
tante privind pătrunderile 
contraspionajului german în 
rețelele lui „French Section" 
din S.O.E. și în general o 
serie de amănunte privind 
organizarea contraspionaju
lui nazist. Dar libertatea a 
durat foarte puțin.

Căzut din nou In mîinile 
Gestapoului, Starr, cu ace
leași intenții, și-a dat cuvîn
tul de onoare că nu va mai 
încerca să evadeze. Planul 
său era însă precis — el cău
ta să găsească formula ca 
serviciile secrete din Anglia 
să afle totul despre mane
vrele spionajului german. 
Ceilalți doi tovarăși ai săi au 
refuzat să-și dea cuvîntul de 
onoare, au fost duși în Ger
mania unde au fost executați 
— Madeleine în 1944, colone
lul Faye în 1945.

Situația Iui Starr era ana
logă în mare măsură celei a 
Iui Lauwers, după cum me
todele folosite de Gestapoul 

parizian repetau întrutotul 
tentativele lui Giskes. Lupta 
se ducea în continuare și in 
zidurile închisorii.

Lauwers își. dă acordul
A doua întrevedere între 

Giskes și Lauwers nu s-a 
mai desfășurat atît de lin 
ca prima. Giskes continua să 
explice că toți agenții para
șutați au fost prinși și au 
emis sub control german. 
Lauwers a replicat că nu 
vede nici o legătură între 
tot ceea ce îi relatează Gis
kes și arestarea sa.

In acest moment al discu
ției, Giskes folosește atuul 
său cel mai important.

— Dv. nici nu știți, loco
tenente Lauwers, dar de 
aproximativ trei luni de zile 
ați fost intermediarul nostru 
pe lingă Londra. Mai precis, 
tot ceea ce ați transmis erau 
știri, informații trucate, pe 
care noi aranjăm să vă par
vină. Nimic din toate mișcă
rile de trupe, din toate ba
zele aeriene, din toate pier

derile și celelalte informații 
pe care le cunoașteți nu este 
adevărat. Totul a fost fabri
cat in biroul meu.

Lauwers : Nu este adevă
rat !... Minți !

Giskes : Pentru că nu vreți 
să mă credeți că noi știm 
totul despre dv., vă propun 
un tîrg. Pariez că în mai 
puțin de cinci minute specia
listul nostru poate descifra 
primul mesaj pe care trebuia 
să-1 transmiteți ieri.

Lauwers : Specialistul dv. 
nu poate reuși nimic.

Giskes : Acceptați tirgul ? 
Dacă credeți că nu putem 
reuși înseamnă că nu aveți 

ce pierde. Dacă, dimpotrivă, 
vom reuși să descifrăm țex- 
tul dv., nu ne va fi greu să 
reconstituim cifrai. Cel mult 
aceasta ne va cere mai mult 
timp.

Cu aceste cuvinte Giskes 
părăsi celula agentului en
glez.

Au urmat ore grele pentru 
Lauwers. Cu atit mai mult 
cu cît nu înțelegea în con
tinuare cum a reușit Ab- 
wehrul să cunoască atît de 
multe despre activitatea sa 
și a celorlalți agenți din 
S.O.E. Totuși, Lauwers luă o 
hotărîre și anume că orice 
se va înțîmpla, nu va da 
niciodată acel „Security 
Check". El își amintea de 
instrucțiunile obsedante ale 
instructorilor săi înainte de 
a părăsi Anglia : „Orice vi 
se va înțîmpla, chiar dacă 
veți îi prinși de nemți, chiar 
dacă veți transmite sub con
trol german, nu trebuie să 
cedați și să mărturisiți cu 
prețul vieții „Security 
Check"-ul. In felul acesta 

noi vom ști că transmiteți 
sub control străin". Pentru 
Lauwers, „Security Check"- 
ul însemna o greșeală la fie
care 16 litere. AI 16-lea semn 
trebuia să fie alterat...

A doua zi dimineața, Gis
kes intră din nou în celulă.

— Cred că a venit mo
mentul să vă hotăriți. Ce 
părere aveți despre propu
nerea mea ?

Lauwers îl privi Îndelung, 
apoi se ridică șl dădu din 
cap.

Giskes îl scoase din celulă 
și o mașină îl conduse în ve
chea locuință de unde trans
misese ultima oară. împreu
nă cu șeful Abwehrului se 
afla locotenentul Heinrichs — 
singurul SS-ist din antura
jul lui Giskes, specialistul 
în probleme de cifru și ra
diofonie al secției Funckab- 
wehr. Intrînd în cameră, 
Lauwers îl văzu pe Hein
richs aplecat asupra mesa
jului și eăutînd să-1 desci
freze. El era convins că to
tul nu este decît o capcană 
grosolană. Dar nu apucă 
să-și termine gîndul și 
Heinrichs se ridică adresîn- 
du-se lui Giskes :

— Am descoperit. Textul 
mesajului sună : „Prințul 
Eugen este Ia Schiedam".

Giskes : Este exact, loco
tenente Lauwers ?

Lauwers simțea cum îl a- 
pucă disperarea fără mar
gini. în acel moment înțele
gea că într-adevăr săptămîni 
și luni în șir transmisese 
Londrei mesaje false. Giskes 
cîștigase. Ultimul cuvînt nu 
fusese încă spus.

Giskes : Vreau să vă de
monstrez încrederea pe care 
o am în dv. Veți emite. Lo
cotenentul Heinrichs vă va 
supraveghea, firește. Știu că 
asta înseamnă să-mi asum 
un risc uriaș. Dar prefer să 
mi-I asum.

Cs nu știa Giskes

înainte de a conecta Lon
dra, Lauwers fu întrebat 

despre Indicativul său, des
pre numărul acestuia. Dar, 
întrebările lui Giskes erau 
banale în comparație cu ceea 
ce avea să urmeze.

Giskes: Și nu uitați să 
respectați și „Security Che- 
ck“-ul dv.

După aceste cuvinte se lă
să o tăpere grea.

Lauwers : Nu văd ce înțe
legeți prin aceasta.

Giskes : Vă voi explica. La 
un moment dat. în cursul 
mesajului dv. faceți o gre
șeală — totdeauna aceeași, 
prin care sinteți recunoscut. 
Dacă această greșeală lipse
ște din text, la Londra se va 
deduce că nu sinteți liber. 
Simplu și eficace.

Lauwers era zdrobit. Ulti
mul său argument, ultima sa 
resursă, părea că dispare. Și 
totuși încercă o manevră.

— Bine. „Security Check"- 
ul meu este că scriu în loo 
de stop — stip.

După ce spuse aceste vor
be, Lauwers așteptă încor
dat. Nimeni dintre hitleriști 
nu reacționă. Și abia atunci 
înțelesese că nemții nu cu
noșteau „Security Check"-ui 
său. Putea deci emite în voie 
și pune Londra în gardă a- 
supra manevrelor Abwehru
lui. Putea să-și anunțe supe
riorii asupra planului odios 
pus la cale în statele-majore 
germane în intenția de a 
intoxica cu știri false re
țeaua de informații engleză.

Lauwers începu să emită. 
Cele două mesaje au durat 
cîteva minute. Giskes și 
Heinrichs așteptau răspun
sul. Lauwers părea prea 
bucuros și asta nu-i plăcea 
lui Giskes. Netransmițînd a- 
devăratul „Security Check" 
Londra nu avea voie să ac
cepte jocul. Dar Ia un mo
ment dat, Heinrichs care a- 
vea casca pe urechi, anunță:

— Ei răspund. Au spus că 
au primit bine mesajul. N-au 
nimic de adăugat.

SERGIU VERONA
(va urma)


