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Venită tîrziu, primăvara se năpustește în acest an cu mai multă 
forță asupra lumii Timpul pierdut trebuie cîștigat, — și pămîntul 
se acoperă peste noapte cu imensa, dreapta și răzbunătoarea foș- 
nire a culturilor, copacul se dezlănțuie aproape brusc în explozie, 
iar lumina soarelui lovește greu, material. - _

Nu repetă această primăvară imaginea timpului nostru dinamic T 
A țării, trezită tîrziu la lumina marii civilizații — abia odată cu 
socialismul — grăbită să parcurgă distanțele spre progres ?

Intimpinăm 1 Mai, ziua solidarității internaționale a muncito
rilor, in plină înflorire a naturii și a patriei.

Sintem în anul XXV al României libere, an de bilanț al victorii
lor, an de mîndrie, dar și de hotărîre. Sub fluturarea steagului 
roșu, poporul român măsoară la acest 1 Mai etapele străbătute pînă 
azi. hotărit să meargă mai departe pe drumul progresului material 
și spiritual al afirmării mai puternice a nesfîrșitelor sale posibili
tăți de dezvoltare. Stăpin acasă la el. după veacuri de asuprire, 
poporul nostru de muncitori, de țărani și intelectuali își exprimă 
deplina adeziune la politica partidului, hotărit să dea viață vastu
lui program de înflorire a patriei elaborat de Congresul al IX-lea 
și de Conferința națională a P.C.R.

Sub conducerea partidului comuniștilor. România înaintează pe 
un front larg și pașnic pe calea unei dezvoltări ascendente, pe 
drumul desăvîrșirii construcției socialiste in toate sectoarele : de 
la industrie la agricultură, de la știință și artă la relațiile între 
oameni.

Cuvîntul nostru de pace răsună tot mai prestigios și răspicat în 
lumea tulburată încă de neînțelegeri, nedreptăți și războaie l ini
țiativele statului nostru in apărarea securității în Europa, in lărgi
rea contactelor și înțelegerii intre popoare, in crearea unui climat 
de conviețuire pașnică sint privite cu stimă și ciștigă noi adeziuni. 
Și dacă pe arena mondială încep să se audă tot mai puternic, tot 
mai des și de mai mulți reluate cuvintele unui grai stăvechi. cins
tit și atit de omenesc * independență, suveranitate, egalitate, avantaj 
reciproc, aceasta se datorește in bună măsură politicii consecvente 
în clarviziune internaționalistă a partidului nostru.

Cu hărnicia mîinilor sale, cu dreapta cumpănă a minții, cu în
țelepciunea Pe care o dă experiența unor lupte îndelungi și aspre, 
poporul român iș> aduce din plin contribuția la întărirea sistemu
lui socialist, la statornicirea păcii în lume.

E cuvîntul lui de 1 Mai, e chemarea și răspunsul lui totodată 
la chemările de solidaritate a muncitorilor din toată lumea, al că
ror glas străbate continentele din an în an mai ferm, mai putethic, 
mai de neînfrînt.

NICĂ PETRE JOANICHIE OLTEANU
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AL IX-LEA CONCURS

A ÎNCEPUT FAZA i 
JUDEȚEANĂ I

manifestat preferințele diferite față 
de un gen artistic sau altul, față de 
• formație sau alta. Fără nici un fel 
de pretenții de ierarhizare, vom 
sublinia reacția favorabilă a publi
cului față de o serie de formații.

în județul Alba, de pildă, s-a pre
zentat un foarte bun grup vocal din 
comuna Gîrbova, pe trei voci. Cu un 
repertoriu bine ales, alcătuit din 
lucrări din zona folclorică locală, cu 
interprete posedind voci frumoase, 
emisie plăcută, clară, omogenă. La 
acest centru s-au mai prezentat, la 
un nivel corespunzător, fluierașii 
din Șugag și din Daia, precum și 
formația de dansatori din comuna 
Vinerea. La Cîmpina, în județul 
Prahova, tot o formație de dansuri 
populare a încîntat spectatorii în 
mod deosebit. Este vorba de eele 9 
perechi de dansatori maturi din co
muna Brebu, care au prezentat • 
suită de dansuri populare locale, eu 
un material coregrafic valoros, bo
gat în ritmuri și pașL

La Sibiu, o impresie deosebită a 
lăsat formația reunită a fluierașilor 
din Boița și Tălmăcel, compusă din 
47 persoane, eu o bună sincronizare 
și execuție tehnică, imbrăcați in mi
nunate costume populare.

La Făurei-Brăila s-au prezentat, 
ea și la celelalte centre de concurs, 
diferite formații, numeroși soliști 
vocali și instrumentiști, însumînd 
circa 300 artiști amatori. A impre
sionat, in mod deosebit, corul din 
comuna Jirlău. care-și va sărbători 
in eurind 50 de ani de activitate și 
este dirijat de prof. Ștefan Ddrea, 
care a preluat baghete de la tatăl 
său, rămas în continuare membru al 
formației corale.

Spectacolele prezentate la primele 
centre de concurs ale fazei județe
ne ne dau certitudinea că și în cen
trele unde concursul va continua, 
se vor putea viziona manifestări ar
tistice cuprinzătoare ea genuri de 
artă și de certă calitate artistică.

De cîțiva am, în fiecare vară, întâlnești în 
județul Cluj afișe care 
cheamă la serbări câmpenești, la manifestări 
de amploare ce au loc in 
comune și sate cu o rezonanță istorică.

In cuprinsul județului 
sînt o seamă de așezări 
peste care au trecut im
portante evenimente istorice, care amintesc de 
oameni iluștri ai po
porului nostru. Mani
festările organizate in 
aceste locuri au un a- 
dinc răsunet și ciștigă 
adeziunea largă a ma
selor.

Serbările cîmpenești 
desfășurate vara trecu
tă la Bobilna. localitate 
ce amintește de răscoala 
țărănească din 1437, la 
Ciucea, unde a locuit 
poetul Octavian Goga și 
se află muzeul ce-i 
poartă numele, au atras 
mii de participanți. In 
eadrul unor asemenea 
manifestări la eare își dau concursul zeci de 
formații artistice, isto
rici, cercetători științi
fici, se prezintă de obi
cei însemnătatea așeză
rii, evenimentele ce 
s-au petrecut aici.

La serbările de la du
cea au participat anul 
trecut poeți români și 
maghiari din Cluj care 
au recitat din creațiile 
lor. La Măgoaja, satul 
in care s-a născut hai
ducul Pintea, a vorbit în fața a mii de săteni 
directorul muzeului din 
Dej, iar artiști amatori 
de la Palatul culturii 
din Cluj au prezentat un

■ MANIFESTĂRI DE AMPLOARE

ÎN LOCALITĂȚI

ISTORICE
impresionant montaj li
terar intitulat Pintea Viteazul.

Calendarul manifestă
rilor culturale din acest 
an, pe care l-am răsfoit 
recent la Casa de crea
ție din Cluj, atrage a- 
tenția prin importanta 
ce se acordă extinderii 
acestor acțiuni, urmă- 
rindu-se, după cum a- 
firma metodistul Ma
rius Budu „ca* aceste 
manifestări cu caracter 
evocator, legate de lo
calitățile istorice și atit 
de apreciate de săteni, 
să devină tradiționale și să se desfășoare pe cit 
se poate la aceleași date".

In această vară, sint 
programate in noi loca
lități asemenea acțiuni. 
Printre acestea figurea
ză comuna Mihai Vitea- 
zu, Beliș și Vad. In. co
muna Mihai Viteazu. de 
lingă Turda, ce amin
tește de evenimente le
gate de marele domni
tor, se va prezenta și un 
fragment din piesa Mihai Viteazu de Paul 
Anghel, iar la Vad, 
unde se află o ctitorie 
a lui Ștefan cel Mare, 
programul cultural va 
fi deosebit de bogat, va
riat și atractiv.O valoroasă inițiativă

De eurind, în întreaga țară a în
ceput faza județeană a celui de-al 
IX-lea concurs al formațiilor mu- 
zical-coregrafice de amatori.

Selecționate ia faza intercomu- 
nală, cele mai valoroase formații 
muzicale, coregrafice, brigăzi artis
tice, precum și cei mai talentați so
liști vocali și instrumentiști s-au an
gajat în actuala etapă a întrecerii, 
eare va trece în revistă potențialul 
și calitatea artei de amatori din 
țara noastră. Primele observații con
semnează buna organizare a mani
festărilor, interesul deosebit stîrnit 
In rîndurile spectatorilor.

Se remarcă, de asemenea, că față 
de edițiile precedente ale acestui 
concurs, în afara formațiilor mu- 
aical-coregrafice de tradiție, bine 
cunoscute de localnici, s-au prezen
tat numeroase formații noi, abor
dând genuri artistice mult mai va
riate (coruri de cameră, coruri pe 
voci egale (femei sau bărbați) or
chestre și tarafuri cu o gamă cu
prinzătoare de instrumente popu
lare, orchestre semi-simfonice, sim
fonice și de cameră, formații de es
tradă etc...). Acestea vin să se adau
ge la diferitele ansambluri folclorice 
care valorifică vechi și frumoase 
datini, obiceiuri popnlare, contri
buind Ia realizarea unui echilibru 
firesc între manifestările de esență 
folclorică și cele de artă cultă. Ce
rințele actuale ale publicului spec
tator, foarte variate și din ee în ce 
mai elevate, reclamă și pe mai de
parte realizarea unui asemenea echi
libru.

In aceste prime manifestări ale 
fazei județene, observațiile eu pri
vire la repertoriul formațiilor, sini 
in general îmbucurătoare. S-a con
statat la toate centrele de concurs 
că ponderea repertoriului • formea
ză în domeniu] muzical piesele con
temporane, figurind la loc de cinste 
cântecele închinate celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei. Unele 
formații au prezentat și piese clasi
ce, din repertoriul național și uni
versal, dovedind posibilitățile lor ar
tistice.

Publicul, ea la orice concurs, și-a

a Casei de creație din 
Cluj este și aceea legată 
de semicentenarul celor 
două instituții de artă 
de mare prestigiu din 
Cluj. In toamna acestui 
an Teatrul de Stat șt 
Opera Română din Cluț 
împlinesc 50 de ani de 
la înființare. în cinstea 
acestui eveniment de 
mare însemnătate, Casa 
de creație din Cluj a 
prevăzut organizarea u- 
nor manifestări ale for
mațiilor artistice de a- 
matori. nu numai din 
cuprinsul județului ci șt 
din alte județe. Progra
mele prezentate vor 
constitui un omagiu 
adus de artiștii amatori 
acestor două instituții, 
artiștilor profesioniști 
care au sprijinit și spri
jină cu dăruire pregăti
rea, ridicarea pe trep
tele măiestriei a mișcă
rii artistice de amatori 
din județ. Există deja 
un plan minuțios al des
fășurării acestor mani-, 
festări, al selecționări și participării formați
ilor la spectacolele o- 
magiale dedicate semi
centenarului celor două 
instituții de artă.

I. RADU

Tinerețe fără băfrînețe

UN MESTER, 
UN ARTIST îl simt în vecia culturii românești din adînca străvechime a vetrei dacice, viu, neostenit, viteaz, frumos la chip și suflet, gata de cîntec și joc, dar și gata întotdeauna de luptă dreaptă.NICOLAE NISTOR 

director al Casei centrale a creației 
populare De prin răspîntiile unor Împrejurări istorice, o mină de oameni s-au așezat intr-un loc de ape adunate și cam pe la anul 1300 au întemeiat o așezare nouă, dîndu-i numele după loc : Vadu Izei... Și o dată cu satul, s-au întemeiat obiceiuri, meșteșuguri și tradiții anume. _Unul din marii meșteri de azi, adunînd în inima lui tot ce' bătrinii au durat pentru suflet și vatră, nu e un moșneag, mK puțin o amintire. El este un bărbat în puterea vîrstei, cu voința dîrză ca și conștiința lui, cu vorba ușor legănată povestind viața oamenilor ca o baladă, dăruit meșteșugurilor fine de artă, cărora le-a adăugat spiritul dinamic al unui bun organizator.Acest meșter este un artist cu haruri multe, unul dintre oamenii de azi care au înțeles că punerea în valoare a bogățiilor moștenite sporește de fapt averea materială și spirituală a comunei lui, făcînd-o binecunoscută în toată țara. El e o sinteză a sensibilității celei mai adînci, celei mai curate și puternice în izbucnire din cuprinsul Maramureșului, colț de țară al basmului românesc și leagăn al unor începuturi milenare a ființei neamului de daci.Ce face acest meșter ?Mai întîi a descoperit că menirea lui e de a strînge pe cei mai pricepuți și a-i îndemna să lucreze cu și mai multă rîvnă meșteșugurile din bătrîni. Apoi el însuși, iubind cioplirea lemnului, n-a contenit să-i caute forme și expresii noi. A făcut măști pentru jocurile de demult, îndemnîndu-i și pe ceilalți să caute în sacul amintirilor forme și chipuri de odinioară. A chemat copiii din Vadu Izei și i-a organizat într-un cerc de cioplitori, arătîndu-le ce frumuseți făceau înaintașii lor din trunchiurile de copaci din pădurile înconjurătoare. Le-a arătat cîtă pricepere au meșterii Gheorghe și Vasile Borodi, V. Apan, Petru Bledea și alții care cioplesc stîlpii de poartă, care fac vestitele căncee cu belciug, măști și cite și mai cîte obiecte pentru casa gospodarului maramureșan. Cu mîinile și cu talentele lui, acest însuflețit meșter le-a arătat copiilor și cum se lucrează „fusul cu țurgălău**, construcție specială a fusului existentă numai aici, învățîndu-i cum să-1 croiască din așchia de lemn...Cine-i acest meșter ! ?Numele lui e simplu: Vasile Arpan. Priceperile lui sînt însă multe, pornite dintr-o simțire adîncă pentru artă, pentru valorile adevărate ale comunei, pentru punerea în lumină a tezaurului folcloric și etnografic local.»Dar harnicul meșter, director și asistent sanitar, mai are o fereastră a inimii deschisă către scena în care a grupat obiceiurile din strămoși sub forma unui foarte interesant și original spectacol folcloric, prezentat în concursuri și întîlniri de teatru pe țară. El a știut să adune nu numai materialul folcloric, dar să și alcătuiască echipa de aproape 30 de interpreți, dintre care cei mai tineri au 4 și 5 ani!Vasile Arpan : numele unui om cu trăsăturile caracterului pornite din esența spiritualității poporului, concentrată și izbucnită oriunde există entuziasmul și încrederea în viață. Numele unui om s-ar fi putut risipi în calendarul unei vieți, dacă n-ar fi fost așezat la locul pe care-1 cinstește cu munca și inițiativele lui. Un nume care azi face parte, datorită faptelor omului cinstitor al artei, din rîndul acelora care duc mai departe și mai viu aprinsă flacăra culturii românești.

BARUȚU T. ARGHEZI
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Deva, secularul oraș din apropierea Hațegului, cu silueta atît de caracteristică a cetă- țuii sale, profilată orgolios și dominator din înaltul unui deal de-o formă perfect conică, își îmbogățește zestrea cu construcții pe măsura faimei sale vechi. Cînd în urmă cu doi ani, excavatoarele au început să sape metru cu metru, inaugurînd astfel șantierul uneia dintre cele mai mari termocentrale din țară, cupele au dat la iveală stele funerare, statuie- te, busturi și monede cu efigii de împărați romani. Actualul sat Mintia, situat în imediata vecinătate a Devei, avea să adăpostească în perimetrul său viitoarea termocentrală. Nici nu s-ar fi putut imagina o mai perfectă fuziune de civilizații decît cea realizată în apropierea Devei. Mărturii emoționante ale unei milenare continuități de spirit, peste
SALBA MARILOR ȘANTIERE

O VIITOARE

CAPITALĂ

A MILIOANELOR 

DE VOLȚI...

care se suprapune armonios vitalitatea civilizației socialiste.Viitoarea termocentrală de lîngă Deva, a- vînd puterea instalată de 800 M.W., cu o posibilă extindere ulterioară de pînă la 1600 M.W.. a fost amplasată în acest perimetru geografic după cumpănite și aprofundate studii și cercetări. Mai întîi s-a ținut cont de vecinătatea Mureșului al cărui debit bogat va asigura cei 30 m.c. de apă de răcire pe secundă necesari (în afara celor 25 000 m.c. de apă folosiți în circuit închis). A contat în aceeași măsură relativa vecinătate a Văii Jiului de unde opt garnituri de tren vor aduce zilnic cele 12 500 tone de cărbune folosite drept combustibil. In 1971 cînd termocentrala va funcționa la întreaga sa capaci

tate, 5 miliarde de kilowați-ore, aproape un sfert din producția de energie electrică actuală a țării noastre, vor pleca anual, racor- dîndu-se sistemului energetic al României....Șantierul termocentralei a crescut într-un timp relativ scurt, ca voinicul din poveste. Surprind prin gigantismul dimensiunilor'lo» cele două coșuri de evacuare a fumului de cărbune, măsurînd fiecare 220 m înălțime. La ora actuală sînt cele mai înalte construcții de acest gen din țară, motiv în plus de mîndrie pentru locuitorii Devei ce-și văd astfel orașul proiectat nu numai în zodia industrializării ci și a performanțelor senzaționale.Clădirea viitoarei termocentrale are o acuratețe a liniilor ce ar putea părea oarecum surprinzătoare aici, într-un cadru atît de strict tehnic. Mîndrie a inginerilor proiectanți și a constructorilor, ea ne mai amintește încă odată că elementul funcțional nu exclude esteticul, că un obiectiv industrial poate impresiona nu numai prin valoarea sa ridicată economică ci și prin aspectul său arhitectonic. La Mintia, la 5 km depărtare de Deva, esteticul și funcționalul și-au dat mîna într-o reușită de proporții....Mă gîndeam, contemplînd contururile maiestoase ale viitoarei termocentrale, la temerarii constructori care la sute de metri înălțime, înfruntînd arșițele verii sau viscolele șuierătoare ale lui ianuarie (ca să nu mai amintim capriciile actualei primăveri...), execută migăloase operații de sudură și armături, la constructorii ce modelează betonul după calcule riguroase ce nu suportă nici cea mai mică eroare. I-am cunoscut în persoana ing. Tiberiu Anțilă, șeful serviciului tehnic, care mi-a vorbit în termeni aproape lirici despre frumusețea arhitectonică a viitoarei termocentrale. Stînd de vorbă cu echipele de montori, mi s-a confirmat că șantierul posedă virtuți, ca să zic așa, pedagogice, stimulatoare. Mare parte din cele cîteva mii de muncitori au sosit la Deva cu experiența Ludușului sau a Paroșenilor, dar acumulările anterioare nu reprezentau totul. Noul, inițiativa au țîșnit de peste tot. Cele două coșuri, cu înălțimea lor amețitoare, au necesitat performanțe tehnice și... fizice nemaiîntîlnite la noi, performanțe intrate în conștiința fiecărui constructor de aici. Maistrul principal Matei Stadler își amintea de dificultățile întîmpi- nate la „încheierea" coșului, al cărui vîrf îngust de numai 6,80 m a impus, pe lîngă înalțe cunoștințe profesionale, calități de... alpinist. Azi, din înălțimea colosului se poate desluși peste vîrfuri de dealuri silueta armonioasă a orașului Deva, cu cetățuia profilată orgolios în zare....Prezentul dinamic a operat o valoroasă Infuzie de valori, care revitalizează știuta personalitate â acestor străvechi ținuturi.
MIHAI HETCO

ÎNSEMNĂRI

Sînt de atunci vreo
50 de ani. Eram copil și 

•^'părinții mă luau cu ei 
la cîmp. Munceau in 
dijmă pe pămintul unui 
moșier, care stăpînea 
vreo 130 mii hectare ri
sipite prin Moldova și 
Muntenia, in „loturi” de 
cite 10—20 mii de pogoa
ne. Mi-aduc aminte că 
moșia în suprafață de 
vreo 11 mii de hectare, a- 
flată în jurul comunei 
Putineiu, era lucrată nu
mai pe jumătate. Cealaltă 
parte rămînea pirloagâ. 
Timp de trei ani de 
zile creșteau aici siptca — o buruiana înaltă 
de peste 2 metri, uterul, 
palămida, ciulinii. în a- 
ceste dudăuri mișunau 
fel și fel de vietăți săl
batice. Dropii și găini 
de pădure, iepuri, vulpi, porci mistreți și mai 
ales lupi. Mai tîrziu pîr- 
loagele au fost desțele
nite. Găinile și dropiile au pierit. Lupii și cele
lalte sălbăticiuni s-au 
mutat în pădure.

Tot de pe-atunci, mi-a 
rămas în minte imagi
nea caselor mici, sără
căcioase, din satul meu 
natal, printre care și 
bordeie — locuințe pe ju
mătate ascunse in pă- 
mint, rămase de la stră
moșii din vremea 
dinainte de secolul XX. 
De la bătrînii satului 
am aflat despre răscoa
la din 1907, în care au 
căzut și mulți oameni 
din Putineiu. Urmașii 
acestora au intrat, în 
1945, pe pămînturile 
moșierești, iar după 
cîțiva ani (1952), au în
ființat o cooperati
vă agricolă de produc
ție. Cooperativa lor se

numără acum printre
unitățile fruntașe din
Ilfov.

Fără să vreau, de
cite ori mă duc la Pu-
tineiu, fac comparație 
între bordeiele de odi
nioară, unde pîlpîia a- 
nemic opaițul și între 
casele frumoase de azi, 
iluminate electric. (In

TRECUT, 

PREZENT, 
VIITOR...

întreaga comună, numai în ultimii 10 ani au fost 
construite 720 case noi). 
Pe vremea ‘ copilăriei mele, în majoritatea ca
selor din Putineiu, puii de țăran dormeau pe 
rogojină. Numai ici, 
colo, se găsea cite un 
pat de fier, cu saltea de 
paie. Astăzi, asemenea 
situație pare de necre
zut și pe bună dreptate, 
fiindcă numai în ulti
mii șase ani, peste 1700 
țărani din Putineiu 
și-au cumpărat mobilă 
nouă.

Socotiți marea deose
bire între ce a fost și ce este și îngăduiți-ne 
să mai facem încă o 
comparație :

Prin 1936—1937, în 
plasa Putineiu exista 
un singur medic și un 
singur inginer agronom. 
In satul meu erau 6 în
vățători. Mai erau încă 
4 la Vieru și 2 în Hodi- voaia. Astăzi, in cele 

trei sate care alcătuiesc 
comuna Putineiu lu
crează 45 de învățători 
și profesori, 7 ingineri 
agronomi, 3 medici și
10 tehnicieni plătiți de 
stat. Ca să vă dați sea
ma de sprijinul primit 
de aceasta comună, a- 
dăugați manualele în 
valoare de aproape 50 
de mii de lei pe an, dis
tribuite gratuit elevilor;
11 mii volume aflate la 
bibliotecă și la filialele 
ei, bursele acordate ce
lor 354 elevi ce urmea
ză la liceu și la diferite 
școli profesionale și medii, precum și celor 
37 tineri din comună, 
care urmează în că fă- 
mîntul superior.

Și-acum, ca un scurt 
omagiu adus satului Pu
tineiu, cîteva cuvinte 
despre viitor. Consătenii 
mei sînt gospodari har
nici și pricepuți. Nu se dau înapoi de la muncă și nu-i sperie greu
tățile. Datorită muncii 
lor, coastele aride din 
preajma văii Gărdoiu- 
lui, rîpile unde odinioa
ră se piteau lupii, sînt 
astăzi acoperite cu pomi 
fructiferi și viță de vie. 

' In cîțiva ani, toate 
coastele neproductive 
vor fi prefăcute în ade
vărate grădini. Pămîn- 
tul bogat și-a mărit și își va mări mereu rod
nicia. Oamenii își fac 
planuri de perspectivă. 
Comuna Putineiu are 
mari surse de dezvol
tare. Dar cei mai de 
seamă sînt oamenii și 
hărnicia lor — fondul 
de aur și chezășia pro
pășirii continue.

ȘERBAN NEDELCU

ROMÂNIA — ANUL XXV
Pe drumuri de oțelTrenuri grele străbat câmpiile și taie munții în toate direcțiile. Țara a-a îmbogățit și își trimite zilnic bunurile realizate tuturor municipiilor, orașelor și satelor sale. Traficul s-a mărit, a sporit parcul de locomotive și de vagoane, se modernizează transportul pe calea ferată. Primele locomotive electrice recepționate încă la începutul anului, aleargă pe drumurile de oțel trăgînd după ele sute de vagoane de persoane și de marfă, la fel de mari, la fel de moderne Pînă la sfîrșitul acestui an. alte 20 de locomotive electrice, 148 locomotive Diesel-electrice și 6 000 de vagoane vor ieși pe porțile marilor noastre uzine constructoare de mașini și vor pomi în lungile kw călătorii prin țară.Potrivit prevederilor in acest an, al patrulea din cincinal, pe drumurile de oțal ale patriei se vor transporta aproximativ 300 de milioane de persoane și 160 milioane tone marfă.Drum bun și succese sporite 1 j

Vîrsta de aur1969 este anul în care un sfert din populația țării se află pe băncile școlilor. Ne-am obișnuit să vedem tineretul preocupat de învățătură. Ne-am obișnuit cu veselia, farmecul și entuziasmul vîrstei de aur în manifestări artistice și sportive, la muncă, pe impresionante turnuri de Oiței, pe siluetele elegante ale clădirilor. în întreprinderile de toate gradele și de toate profilele, pe șantiere.Cine n-a auzit de Covei, să știe că se află în Cîmpia Doljului, că în această cîmpie sistemul de irigații în lucru va scoate, în final, de sub capriciile naturii 50 de mii de hectare teren agricol. Aici,) la Covei, s-a deschis un nou șantier al vîrstei

de aur. Numeroși tineri de pe plaiurile Gorjului, Vîlcei, din Satu Mare și din alte părți vor lucra la marele sistem Băileștl—Calafat pînă la sfîrșitul anului. In curind se vor deschide astfel de șantiere și în cadrul sistemelor de irigații Carasu, Bărăganul de Sud, Terase Brăilei și în alte părți.
Familia D.S-a născut la Arad și descinde din marea familie de strunguri românești, deosebit de solicitate peste hotare. Se spune că strungurile din familia D, rezultat al cercetării și experienței, sînt căutate atît pentru marele io» randament cît și pentru gradul înalt de precizie, calități care le așează alături de cele mai perfecte mașini similare ce se produc pe plan mondial.In curind, aceste strunguri vor fi produse în serie pentru nevoile industriei noastre socialiste. Iar cela care vor trece fruntariile țării vo» duce cu ele, din partea harnicului și talentatului nostru popor, un cald mesaj al muncii creatoare, al prieteniei și păcii.

București — OtopenîNu peste mult, Otopenii vor figura pe toate agendele liniilor aeriene internaționale. Aici se află în construcție cel mai mare aeroport al țării, dotat cu tot ce se cere unui aeroport internațional în care vor sosi anual peste un milion o sută de mii de călători.Le toamnă, de pe acest mare și modern aeroport, își vor lua zborul primele avioane. Evenimentul eete așteptat cu aceeași mîndrie cu care obișnuim să inaugurăm marile noastre realizări din acest sfert de veao 
de libertate și progres.
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O AMINTIRE
DINTR-UN 1 MAI J

SAȘA PANA

De atunci trecut-au 49 de ani. 
Eram licean în a șaptea, la Matei 
Basarab. A doua zi era 1 Mai. In 
pauza dinaintea ultimei ore, hotărî- 
sem cu doi colegi — unul era Ion 
Călugăru — să mergem a doua zi 
la Bordei (pe acel loc se află azi 
parcul Herăstrău) și să petrecem 
Armindenul pe iarbă verde. Ne 
bucuram că vom avea prilejul să 
cunoaștem, adică să vedem de aproa
pe, pe șefii socialiști. Dar în ultima 
oră de clasă, prin maistrul de gim
nastică Georgescu, am fost înștiin
țați să fim a doua zi la școală la 
ora obișnuită, dar în loc de cărți să 
avem asupră-ne hrană rece pentru 
O zi.

A doua zi, pe la orele 9, porneam 
încolonați, in excursie. Același lucru 
s-a întîmplat și la alte licee. Moti
vul era ușor de dibuit: să nu în
groașe elevii rîndurile manifestan- 
ților. Coloana liceului Matei Ba
sarab avea itinerarul prin spatele 
poștei centrale. CÎDd am sosit acolo, 
strada era tixită de muncitorimea 
care nu mai avea loc în sala mitin
gului (premergător demonstrației 
festive). Acolo era vestita sală Dacia, 
unde de-a lungul multor decenii, 
partidele politice țineau întrunirile, 
mai ales în preajma alegerilor. 
Acum, fluturau pancarte de pînză 
roșie pe care străluceau, țesute în 
fir alb, lozincile de chemare la uni
re și luptă a proletarilor. Strada 
fiind ocupată, s-a încins o discuție 
între maistrul Georgescu și repre
zentanți ai partidului socialist. Aceș
tia au propus ca liceenii să oco
lească strada și să treacă pe lingă 
cheiul Dîmboviței. Georgescu neac- 
ceptînd această soluție, demonstran
ții s-au îndesat pe trotuare, elibe- 
rînd o albie necesară trecerii coloa
nei de elevi. Scurgerea a decurs în 
ordine pînă a venit rindtil elevilor 
din clasele a șaptea și a opta (simi
lare azi claselor a 11-a și a 12-a). 
Cițiva dintre aceștia au început să 
huiduiască poporul îngrămădit pe 
trotuare și să zbiere ,Jos socialiș

tii !“ Unii s-au năpustit peste cei 
care purtau pancartele, drapelele 
partidului și ale sindicatelor, cer- 
cînd să le smulgă și chiar reușind 
pe alocuri. Cu cozile steagurilor au 
pornit să lovească in dreapta și-n 
stingă (primind și ripostă promptă). 
Busculada s-a consumat repede: 
vreo cinci minute, poate zece și 
„excursia" a continuat. In urma 
noastră am auzit o înflăcărată 
Internațională izbucnită din multe 
sute de piepturi.

A doua zi, in ziarul Socialismul 
a apărut, pe pagina intiia. un scurt 
articol intitulat Provocări, tipărit cu 
litere grase. Se lămurea rostul „in- 
timplătoarei excursii" și se preciza 
complicitatea unor elemente din 
conducerea liceului la acțiunea de 
provocare a unor muncitori care aș
teptau pașnici glasul vorbitorilor. 
Cițiva colegi, chiar acei care in ajun 
se dedaseră la huliganisme, fuseseră 
chemați pe rind la cancelarie. Unul 
din ei, cel mai vlăjgan și care era 
„respectat" de colegii mai puțin 
musclați (i se serveau temele de-a 
gata și, in pauze, plăcinte), cînd se 
întoarse de la cancelarie, se-ndreptă 
spre mine, mă apucă de cravată și 
mă trase cu forța spre cancelaria 
profesorilor. Aici mi se cere să de
clar in scris că sint autorul protes
tului apărut in Socialismul. Aproape 
o oră încercai să conving pe acuza
torii mei că presupunerea lor e fără 
temei. Acolo, unde s-au petrecut 
incidentele, se aflau reporteri de la 
ziare, erau deci ochi care să vadă 
și condeie care să scrie. Mi se pro
mite că voi fi pus sub supraveghe
re, că la școală se știe că citesc 
Socialismul Ceea ee era adevărat

Cum mă știam supravegheat îmi 
cumpăram ziarul la chioșcuri dife
rite, departe de locuință, îl citeam 
acasă, cu ușa încuiată, la gura sobei 
și cu chibriturile alături. A fost • 
prefață școlărească la activitatea 
ilegală practicată peste aproape un 
sfert de secol.

„Miorița" — sculptura în piatră

GEORGE 
DEMETRU PAN

Eu n-aș fi grădinarul iscusit, 
ce-și crește eu iubire ce-a sădit — 
și nu aș fi nicicum tovarăș bun, 
de pasu-n ritm zorit, la timp, nu-1 nun.

Scriu mindru : comunism ! Da-n ceasul
greu 

de-aș înclina un dram stindardul meu. 
ori de n-aș fi cu voi într-un cuvini, 
in mine orice tel si legi s-au frint.

Urmăream zilele trecute pe scena Operei Române seria de spectacole la care și-au dat concursul Virginia Zeani și Nicola Rossi-Lemeni și mi-am amintit una dintre cele mai puternice emoții ce mi le-a adus teatrul liric. Eram printre puținii oaspeți care am asistat acum cițiva ani la prima repetiție bueureșteană a Virginiei Zeani. Se repeta Boema. Fără costume, fără decoruri, totul s-a petrecut ca într-o adevărată scenă de viață. Orchestra, dirijorul, rămăseseră uimiți în fața muzicalității, adîncimii cîntului ei.Indiscutabil, la ora a- ceasta, Virginia Zeani este una dintre cele mai mari artiste ale lumii contemporane. Numele Virginiei Zeani se găsește înscris în cele mai strălucitoare constelații artistice, fiecare dintre aparițiile ei epuizînd literalmente superlativele cronicarilor.Născută în comuna Solovăstru (județul Mureș), elevă și bacalaureată a unui liceu din București, Virginia Zeani (născută Zehau), și-a început studiile muzicale la București cu Lucia Anghel. Remarcabilele ei calități artistice o impun de îndată în viața muzicală a țării. Debutează în 1947, pe scena sălii Dalles continuînd să apară în cursul anu

lui în cîteva recitaluri pe scena Ateneului. în1947 pleacă în Italia pentru perfecționarea studiilor. La Milano ia lecții de canto cu Aure- liano Periile. Debutul în1948 la Teatrul Dusa din Bologna a însemnat o adevărată revelație pentru întreaga viață muzicală a Italiei. Sub titlul O nouă stea pe cerul artei marile ziare de specialitate înserează primele articole despre Virginia Zeani. In 1953, Virginia Zeani își ia licența în litere și filozofie la Universitatea din Milano. Ea își însușește curînd nu numai piesele tradiționale ale teatrului liric italian ci și cele mai noi lucrări ale literaturii dramatico-muzicale.Magistrala interpretare a 70 de roluri din 65 de opere, excepționala muzicalitate și adîncimea cîntului ei îi asigură drumurile spre toate marile săli de spectacole ale Europei și Americii. Apariția Virginiei Zeani la marile festivaluri artistice internaționale este socotită întotdeauna un eveniment artistic.De cîțiva ani, Virginia Zeani, poposește adeseori alături de soțul ei cîntărețul Nicola Rossi- Lemeni. în centrele muzicale ale României. Anul trecut a imprimat pe discuri Electrecord 

întreaga partitură a Traviatei cu prilejul aniversării a 20 de ani de la debutul ei în opera verdiană. înregistrarea a găsit un larg ecou în întreaga lume artistică. Zilele acestea, cu prilejul noului ei turneu de spectacole la București, Virginia Zeani mi-a vorbit îndelung nu numai despre proiectele și gîndurile ei, despre evoluția operei contemporane, ci și despre prețuirea artiștilor străini pentru arta românească, despre marea muzicalitate a poporului român, despre inegalabila frumusețe a folclorului românesc.— Din seria marilor cîntăreți români care vă este mai apropiat — am întrebat-o pe Virginia Zeani ?— E o întrebare pe care nu mi-a pus-o nimeni. Știu eu... poate Haricleea Darclee. Am citit recent biografia ei. Cel puțin sub raportul repertoriului am mers pînă în prezent pe drumurile ei.Port cu mine pretutindeni în lume nu numai dorul pentru țara în care m-am născut și am învățat — și în care revin mereu cu cea mai mare plăcere — ci și dragostea profundă a poporului meu pentru muzică, pentru marile valori ale artei.
IOSIF SAVA

-------------------------------------------------------------

ACEASTA 
Nl-I 

ȚARA
VIRGIL CARIANOPOL

Dreaptă, rotundă și plină, Țara e stup de lumină. 
Albinele-o ară și-o seceră, toate 
Cu aripele gata în spate.

Jos grîne de aur și foc 
Făcute cîmpiilor coc.
Sus dealuri cu viile coapte, 
Cu sînii ce crapă de lapte.

Adîncu-i e aur, petrol 
și cărbune — 

Din care facem orice minune — 
Și cei ce plecară, luminile 
Ce ne-au ținut adăpost, 

rădăcinile.

Cu cîntece, visuri și jocuri. 
Cu basmele spuse la focuri, 
Aceasta ni-i țara iar noi, 
Schimbul visat de eroi.
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Ne dădusem jos din tren și ne aștepta, în fața sau în spatele gării’— nu știu cum e mai exact — o mașină, una din acele mașini de șantier, un IMS vopsit proaspăt, ca să ne ducă la Poiana Uzului.Venisem să văd un baraj și, cum singurele baraje pe care le-am văzut vreodată au fost cel de la Bicaz și cel de la Argeș, eram puțin nedumerită de liniștea șoselei. Acolo, asfaltul drumului suna înfundat, încins de roțile apăsătoare ale mașinilor de transport, IMS-urile se întretăiau, bîzîind subțire ca niște țînțari, printre sforăitul de bondari al Tatre? lor gigantice, convoaie zgomotoase se închegau spontan și tot zumzetul acela vestea de departe’ cîmpul de bătaie al marelui șantier. Aici, puține lucruri îl trădau ; șoseaua era somnoroasă, curgea singură între casele Comăneștiului, însoțită nițel de podul de peste Trotuș, apoi, deodată, cotea spre Dărmănești, ca să ne arate, pentru o clipă, rezervoarele metalice ale rafinăriei. Se vedea venind cîte o mașină, se vedeau pe margine niște oameni, dar pulsul erar rar. calm, fără febrilitate.„Asta pentru că e un șantier mai mic, mi s-a explicat. Un șantier mai mic pentru un baraj mai mic decît cel de la Bicaz sau de la Argeș ; la barajul acesta se toarnă numai 850 000 m.c. de beton, are numai 514 m. lungjme si o înălțime de numai 83 m.“Numai că eu nu știu, nu pot să-mi reprezint ce înseamnă 850 000 m.c. de beton, pentru mine era esențial să văd cît e de mare, să bănuiesc, după lucrările ajunse la jumătate sau poate la o treime, cît avea să fie de înalt și de 

SE FOREAZĂ 
O NOUĂ SONDĂ

r

EVENIMENTE

ZILNICE
frumos și de impresionant. Așa că am așteptat să-1 văd. Și l-am văzut două ore mai tîrziu.Coborîsem din mașină în mijlocul coloniei, la birouri și, de acolo, am luat-o pe jos, spre baraj, urmînd ascultătoare și cu dificultate, pasul inginerului care mă conducea. Cu dificultate, fiindcă era o chestiune de măiestrie să pui un picior înaintea celuilalt fără să aluneci și fără să intri, pînă la glezne, în zeama noroioasă care acoperea tot, și cărare, și linie de tren forestier, și șosea. Dar cum un șantier nu e niciodată confundat cu un bulevard, nici măcar de către oamenii care nu văd săptămîni în șir altceva, problema personală a pantofilor era oarecum lipsită de însemnătate.Ceva mai departe, în spate, se deschidea deodată valea, lăsînd să crească zidul de beton al barajului. Deocamdată nu e decît fundație și ceva pe deasupra, ceva ca un apeduct lat, înălțat nu pe piloni, ci pe zidărie plină, din care se ridică, din loc în loc, niște creste, niște dinți, unii mai scunzi, alții mai avîntați, fără să atingă vreunul înălțimea de mîine a barajului. Sînt așa pentru că se toarnă pe rînd, cruțîndu-se efortul de deplasare al macaralelor, căci aici sînt macarale obișnuit? și nu una funicular, ca la Argeș.Seamănă cu o fugă de Bach această alergare sprintenă în sus, în care colții de beton încearcă să se ajungă unii pe alții, în care ei sînt odată vîrful, devenind a doua zi baza, în care se pleacă cu ei și apoi de la ei, într-o întrecere care va lua sfîrșit cu egalizarea lor la punctul de culme, și de sosire, care va fi coronamentul. Atunci canalul de scurgere al rîului va fi închis și în spatele zidului de beton se vor aduna apele, născînd încă o oglindă, născînd sursa de apă pentru obiectivele industriale de la Comănești, Moinești, Borzești, născînd apoi, demiurgic, lumină, prin microcentrala de aici.Asta va fi peste un an. Acum, pe creste, lîngă cofraje. forfotesc oameni, personajele obișnuite ale șantierelor, în haine vătuite și cu cizme a căror culoare, sub crusta de noroi și de ciment, au uitat-o și ei de mult. E zgomot și scandal, macaraua huruie, cineva strigă furios, ceva nu s-a făcut cum trebuie, mai vine unul și strigă de jos pe altcineva care e sus și așa în fiecare zi. In fiecare zi lipsește nu știu ce material, ba tablă, ba țevi, zbîrnîie telefoanele de la lot pînă la birouri, de acolo la centrală, la București, pînă la urmă se rezolvă și iar se întîmplă ceva și iar se rezolvă, într-o desfășurare continuă de emoții și de efort — de ce nu i-am spune — creator.Pe oamenii aceștia, muncitori necalificați, muncitori calificați, maiștri, ingineri, laboranți, șoferi, „administra- tivi“, atît de gălăgioși și aproape colerici peste zi, i-am în- tîlnit seara într-o sală de cinema mai civilizată decît trei sferturi din sălile Capitalei. Nu din pricină că era o sală cu condiții, nu, — scaunele scîrțîiau, pe jos nu era cine știe ce lustruită — ci fiindcă ei dădeau condiția de civilizat. Timp de trei ore și jumătate cît au durat cele două filme, nimeni n-a vorbit, nimeni nu s-a foit și n^au foșnit nicăieri enervantele țiple ale pachețelelor cu dulciuri. Pe oamenii aceștia i-am întîlnit și în cantina curată a șantierului, respectîud toate normele de comportare la acest ritual, care e masa noastră cea de toate zilele și, deci, res- pectîndu-se pe ei.Știu așa de puțini după nume și după chip, și știu așa de puțin despre viața lor, despre cele o mie de vieți închinate muncii, știu să numesc doar cîțiva dintre cei mai buni : Costică Grumăzescu, Ion Constantin, Cornel Andrei, Marin Vasile, care se contopesc, de altfel, în mintea mea, într-o imagine generală, dar foarte precisă, a omului nou.Ziua lor e făcută din muncă și răgaz, la 6 dimineața sună sirena fabricii de beton, la 12 iau pauza de masă, și după- amiază îi vezi ținîndu-și copiii în brațe sau de mînă, în pragul caselor confortabile, cu bucătărie și baie, care nu știu de ce se cheamă, așa de urît, barăci. Uneori dorm ziua și seara pleacă în schimbul de noapte, întorcîndu-se acasă odată cu zorile. Și a doua zi o iau de la capăt, transfermind eroismul efortului statornic în fapt cotidian, repetabil la nesfîrșit, căci după ce se va încheia barajul, cu toate lucrările lui, va începe altul, în altă parte, prelungind spre viitor realizările de azi.Și. dincolo de importanța în sine a acestui obiectiv, stă semnificația copleșitoare a evenimentului zilnic, de care generația mea, cea născută în ’44, nu se mai declară uluită, fiindcă acest eveniment se întîmplă în fiecare ceas al vieții noastre, în zeci și zeci de locuri care își schimbă fața, miș- cindu-se în sus, într-o spirală infinită.

MARILENA VULPE
Foto GH. VINȚII.A

Cînd și cele din urmă dealuri aco
perite cu podgorii, cu meri și peri, cu 
cireși și vișini, cu pruni și nuci au dis
părut în zare și cîmpia începe să se 
desfășoare pe întreg orizontul,. Oltul 
întâlnește Slatina care a sărbătorit anul 
trecut șase veacuri de la prima sa a- 
testare documentară. Aici el face cu
noștință cu un lucru cu totul nou în 
existența sa, uzina de aluminiu. Alu
miniul românesc — cunoscut sub em
blema de ALRO, zămislit din pulberea 
argintată în secția de electroliză a vas
tei uzine zidită în țarina olteană — 
înainte de a trece hotarul în larga 
lume unde să-și prezinte certificatul de 
acreditare pe piețele străine, dezvăluin- 
du-și însușirile, el, cel mai tînăr pro
dus al metalurgiei românești, feciorul 
năzdrăvan al uzinei slătinene, înveș
mântat in straie alburii și ușoare, cu 
pulsația marilor temperaturi, s-a oprit 
pentru o clipă pe malul legendarului 
Olt și, privindu-și chipul sclipitor în 
unda albastră, i-a șoptit în graiul dul
ce al versurilor lui Octavian Goga: „Mărită fie dimineața / Ce-a săvîrșit a noastră nuntă / Bătrîne Olt I — cu buza arsă > îți sărutăm unda căruntă...”

Intrăm în Cîmpia Română, unde a- 
pele își pierd limpezimea, se despart 
în ciudate brațe cuprinzînd între ele 
ostrovuri, devenind din ce în ce mai 
tulburi. Măreția munților cu aerul lor 
ozonat a rămas demult în urmă, ca și vremea copilăriei, a adolescenței, a 
deplinei sale bărbății. Acum a îmbră
cat haina neagră și grea a omului bă- 
trîn cu puterile sleite de atîta trudă 
creatoare, cheltuită cu dărnicie în lun
gul drum de la izvor și pînă aici, la 
limanul vieții. Ca să ajungă pe aceste 
mănoase timpuri, el s-a zvîrcolit mai 
întîi în pântecele rocii transilvane, țîș- nind către lumina zilei din trunchiul 
de stîncă albă a Hășmașului Mare, su
surând viu și cristalin ; apoi și-a așter
nut pat brodat cu cetină și crengi de 
stejar, pornind zglobiu la vale, ca un 
tînăr hoinar, dornic să colinde țara 
toată; dar, adăugind puterilor sale pe

OLTUL

ÎN CÎMPIA

ROMÂNĂ
cele ale frățiorilor mai mici, veniți de 
pe tăpșanele din margini, începe să 
sfărâme voinicește piedicile ivite în 
cale, sfredelind și sculptând munții ca 
un artist, lărgindu-și făgașul, ca să 
poată pune în mișcare morile și pivele 
satelor de pe malurile sale, ca să min
gile cu aburul său răcoros pădurile, să 
dea viață industriei extractive, fabri
cilor și uzinelor, orașelor și așezărilor 
megieșe, ca să irige ogorul șesului 
transilvănean, să despartă în două 
piepturile stîncoase ale Făgărașului și 
Lotrului, unind locurile și oamenii a 
două mari provincii carpato-dunărene. 
Ajuns în Cîmpia Română, principal grî- 
nar al țării, Oltul o străbate nestin
gherit pînă la îmbrățișarea cu Dună
rea.

Tot mai molcom, tot mai trist și tul
burat, presimțindu-și, parcă, stirșitul. 
Oltul pare doborît de arșița și liniștea 
cîmpiei. Brăzdând frumosul ținut al 
Romanaților, locurile pe unde lancu 
Jianu, cu cetele lui, lua în copitele cai
lor colbul drumurilor, Oltul trimite un 
omagiu orașului Caracal, care adăpos
tește muzeul închinat memoriei haidu
cului neînfricat, tovarășul de idei și de fapte al revoluționarului Tudor din 
Vladimiri. Bătrânul râu mai scaldă ța
rina câtorva sate bogate, cu oameni 
harnici, presărate pe malurile sale și 
iată-l ajuns pe larga tipsie a timpului 
de la Islaz, acolo unde în urmă cu 120 
de ani se năștea prima biruință a re
voluției pașoptiste. Luîndu-și rămas 
bun de la această așezare durată pe 
vatră de castre romane, moșneagul Olt 
înciudat pe destin că din toată măre
ția sa viforoasă, egală cu a steiurilor 
carpatice, a ajuns acum aici un leneș 
și un neputincios, dogorit de soare și 
plâns de sălcii, își resfiră apele într-o 
nălucire fără margini, formând un fel 
de deltă, după care, ajungînd la hota
rul țării, abia se hotărăște să se lase 
îmbrățișat de unda mult cîntatului 
Danubiu, unde-i este dat, totuși, să 
trăiască o ultimă mare bucurie : reîn
tâlnirea cu Mureșul, „fratele pierdut" 
din frumoasa legendă transmisă nouă 
prin slova coșbuciană.

NEDIC LEMNARU
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Institutul de inframicrobiolosie al Academiei R.S.R. Se realizează culturi 
celulare cu virusuri

ACTUALITATEA
ȘTIINȚIFICA

CULTURILE DE CELULE VII
□ IN’MA IN... EPRUBETA Q ACTIVITATEA ELECTRICA A CELULELOR NER
VOASE Q TRANSPLANTAREA NUCLEULUI Șl PERSPECTIVELE EM3RIOLOGIEI

în științele biologice moderne s-a ivit din ce în ce mai mult necesitatea studierii celulelor și țesuturilor vii extrase din organism și menținute în viață în condiții de laborator.Printre primii care au pus la punct această metodă de cercetare au fost savanții americani. A. Carrel și M. T. Burrows și biologul danez A. Fisher. Cele dinții elemente vii cultivate în recipiente de laborator au fost fragmente mici (de 1—2 mm2) de embrion de găină. Datorită numeroaselor precauțiunl s-a reușit menținerea în viață a acestui grup de celule un timp foarte lung. In 1935, deci după 23 de ani, fragmentele din inima de embrion, extrase din corp în 1912, manifestau însă o activitate vitală la fel de intensă ca în pruna zL

gie din București, cercetările de laborator cu inframicrobi se fac pe culturi de celule, pe celule izolate din organele unor animale (păsări, iepuri etc.) și crescute în eprubete. Pe aceste culturi s-a demonstrat că o celulă normală poate fi transformată într-o celulă canceroasă prin infectarea cu virusuri. Cercetările sînt încă în curs, dar, în lumina ipotezelor de mai mult timp enunțate de diferiți oameni de știință, printre care și savantul român Ștefan S. Nicolau, asupra originii viro- tice a cancerului, se poate crede că cel puțin anumite virusuri pot produce tumori. *Procesul fecundației a fost de ase-

mal, pînă la stadiul de broască a- dultă ! Iată o metodă de fecundare artificială care demonstrează că a- cest proces biologic este posibil și fără prezența elementului masculin. Metoda transplantării nucleului constituie astfel o metodă nouă de 
a dirija fecundarea după voință!Posibilitatea dezvoltării unor embrioni prin fecundare artificială, sprijinită de experiențele citate mai sus. precum și demonstrarea posibilității dirijării ei, confirmă încă o- dată justețea punctului de vedere asupra proceselor vieții, ca un fapt material, care poate fi reprodus perfect în laborator.

Dr. E. ROȘIANU

PROCEDEU FARMACEU
TIC NOULa Fabrica de- antibiotice din Iași a fost realizat un procedeu original de preparare a penicilinelor de semisinteză, care asigură o puritate a produselor de 100 la sută și un randament față de acidul 6 AP de 75 la sută.
1N SPRIJINUL GEOLOGI
LORCercetătorul D. Săliș- teanu de la întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice a Ministerului Petrolului din Capitală a conceput o instalație de modelare plană a proceselor seismice de reflecție, refracție și difracție, care aduce o contribuție substanțială la perfecționarea tehnicii de investigație a structurii geologice a subsolului prin unde seismice.
INSTALAȚII PENTRU 
NARCOZERectorul Institutului de medicină nr. 1 din Moscova, prof. M. Kuzin și ing. S. Agasarian au elaborat o instalație tranzistorizată pentru realizarea narcozei.Instalația poartă denumirea „Neip 1“ și are forma unei mașini de scris. Prin apăsarea unei clape se reglează impulsurile electrice care prin intermediul unor electrozi se introduc în creierul pacientului. După cîteva minute, pacientul cade într-un somn adine.Aparatul este alimentat cu baterii și poate fi transportat cu ușurință.
PREPARAT PENTRU 
TRATAMENTUL ASTMEI

JUn grup de farmacologi din R. P. Ungară, sub conducerea academicianului Gyozo Bruner, a realizat un nou preparat pentru tratarea maladiilor astmatice. El are la bază un hormon al hipofizei obținut pentru prima oară în lume pe cale sintetică din 39 de aminoacizi, în urma a 130 de reacții chimice consecutive.
*De atunci, numeroși cercetători din toate țările au utilizat metoda cultivării de celule în scopurile cele mai variate. în rindul pionierilor care au cultivat celule în laborator se numără și cunoscutul neurolog de renume mondial Gh. Marinescu. El ax comunicat în 1912, la scurt timp dupâ experiența lui Carrel, reușita cultivării în eprubetă a „țesutului nervos animal". Puțin mai tîrziu, un alt savant român, C. Levaditti introducea tehnica culturilor celulare pentru studierea acțiunii virusurilor.In prezent, cultivarea celulelor vii izolate de organism este o metodă curentă de studiu. în laboratorul de biofizică al Institutului medicofar- maceutic din Capitală a fost studiată prin acest procedeu activitatea celulelor nervoase. Culturile de țesut nervos au trăit în eprubete 10—15 zile, perioadă în care 11 s-au putut înregistra curențil electrici emiși (biocurenți) prin microelectrozi introduși în corpul celulei.Tehnica culturilor de celule a făcut posibilă pregătirea unor arme prețioase împotriva bolilor infecți- oase, cum este de pildă realizarea vaccinului împotriva poliomielitei (paraliziei infantile) Prepararea a- cestui vaccin, care a salvat milioane de vieți omenești, n-ar fi fost cu putință fără ajutorul culturilor de celule izolate din rinichiul de maimuță, pe care s-a însămînțat virusul poliomielitei. Un astfel de vaccin se prepară de cîțiva ani și în țara noastră la Institutul „Cantacuzino“., La Institutul de inframicrobiolo-

menea studiat cu ajutorul culturilor celulare. Fecundarea artificială a unui ovul în afara organismului matern a fost realizată de mai mult timp, recordul în acest capitol al biologiei fiind deținut de profesorul Shettles de la Universitatea Columbia (S.U.A.) care a menținut în viață timp de 9 zile un ovul uman fecundat artificial Foarte interesante sînt și realizările românești în acest domeniu efectuate de acad. V. Mîrza și colaboratorii acad. B. Menkes, dr. St. Sandor și prof. Szekely care au reușit să aducă un aport prețios în cunoașterea și reproducerea artificială a fecundației în laborator.Embriologia, știința care studiază procesele și legile dezvoltării organismelor animale, a înregistrat de curînd un succes extraordinar folosind celule și țesuturi cultivate. Se știe, astfel că din ovulul fecundat se formează un nou individ. Dar cum iau naștere toate țesuturile și organele viitorului om sau animal ? Cercetările din ultimii ani au precizat că diferențierea diverselor componente ale organismului (inimă, plă- mîni, piele etc.) este dirijată de două substanțe chimice : acidul dezoxiri- bonucleic (ADN) și acidul ribonucleic (ARN).Recent, biologul J. B. Gurdon de la Universitatea din Oxford (Anglia) a reușit o performanță interesantă i a transplantat nucleul unei celule dintr-un țesut oarecare într-un ovul de la aceeași specie sau de la o specie diferită. Rezultatul a fost că într-un ovul de broască nefecundat, al cărui nucleu a fost înlocuit cu cel al unei celule dintr-un țesut intestinal, s-a dezvoltat un embrion nor-

CANCERUL POATE El PREVENIT
Recent, în cadrul Con

ferinței unionale de onco
logie, care a avut loc 
la Leningrad, oamenii de 
știință sovietici au ajuns 
la concluzia că se poate 
preveni cancerul. în legă
tură cu aceasta, prof. 
Aleksandr Ceaklin, secre
tar general al Societății 
unionale de oncologie, a 
acordat agenției de presă 
Novosti un interviu în 
care se spune între altele:

In urmă cu două-trel 
decenii, majoritatea oa
menilor de știință din 
lume nu credeau că apa
riția tumorilor maligne 
va putea fi prevenită. Dar 
observațiile clinice și re
zultatele cercetărilor ex
perimentale permit astăzi 
să se afirme că există 
baze reale pentru profi
laxia cancerului. Consi
derăm drept principale 
metode de profilaxie de
pistarea și tratarea la 
timp a bolilor pretumo- 
rale, ferirea oamenilor de 
Influența mediului nociv, 
precum și lupta împotriva 
unor obiceiuri și deprin
deri dăunătoare.

S-a stabilit că un orga
nism sănătos nu se poate 
îmbolnăvi de cancer. De 
pildă, cancerul intestinu
lui gros este precedat de 
anumite boli cronice în 
75 la sută din cazuri, can
cerul cavității bucale 
— în 83,7 la sută din ca
zuri, iar cancerul pielii

— în 97 la sută din ca
zuri. De aceea, oncologia 
examinează întregul pro
ces de îmbolnăvire, in
tervine activ în acest 
proces nu numai în sta
diile precoce de apariție 
a cancerului, ci cu mult 
înainte de apariția sim- 
ptomelor respective. De 
măsura în care bolile pre- 
tumorale sînt tratate cu 
succes, de organizarea ra
țională a acestei acțiuni 
depinde scăderea numă
rului bolnavilor de can
cer. In prezent, una din 
principalele sarcini ale 
instituțiilor medicale este 
depistarea stărilor pre- 
tumorale. Dar, un rol 
foarte important în pro
filaxia cancerului îl are 
și combaterea unor obi
ceiuri dăunătoare care, de 
asemenea, pot provoca 
boala.

în depistarea bolilor 
pretumorale și a tumo
rilor maligne are un rol 
uriaș examenul profilac
tic medical al întregii 
populații... Cel mai mare 
efect se obține prin exa
minarea bolnavilor cro
nici la care tumorile ma
ligne sînt de 3—5 ori mai 
dese decît la persoanele 
sănătoase cărora li s-a 
făcut un examen complex.

Reprezentările actuale 
despre natura tumorilor 
maligne oferă temeiuri să 
se vorbească despre o 
mulțime de cauze care

provoacă tumori. Fiecare 
formă de cancer trebuie 
examinată separat și la 
fiecare caz trebuiesc apli
cate cele mai potrivite 
metode de profilaxie.

Factorii principali care 
au legătură cu îmbolnă
virea de cancer pulmonar 
sînt: aerul poluat cu gaze 
și fumatul. Dacă poluarea 
aerului cu gaze nocive 
poate fi prevenită prin 
anumite măsuri întreprin
se de stat, lupta împo
triva fumatului este în 
primul rînd o chestiune 
de educație sanitară ac
tivă.

S-a constatat că prin
tre bărbații nefumători, 
posibilitatea îmbolnăvirii 
de cancer la vîrsta de 
60 de ani este de 2 la 
sută. La cei care fumează 
l/2pînă la un pachet de 
țigări pe zi, această po
sibilitate este de 11 Ia 
sută, iar la cei care fu
mează mai mult de un 
pachet pe zi — de 23 
la sută.

Oprirea creșterii nu
mărului de îmbolnăviri de 
cancer este posibilă încă 
de pe acum. Dar pentru 
aceasta este necesară 
aplicarea unui complex 
de măsuri a căror efica
citate depinde nu numai 
de medici și instituțiile 
sanitare, ci și de întreaga 
populație.
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DIN FOLCLORUL POPOARELOR

k

Constituind ea însăși o adevărată sărbătoare a firii, începutul lunii mai — Florar sau Frunzar, cum i se mai spune — nu putea fi întîm- pinat decît sărbătorește. Acesta este străvechiul rost al Armindenului, zi în care desfășurarea unor tradiții culminează cu o strălucitoare sărbătoare populară. Simbolul său este ramura sau copacul înverzit, proaspăt adus din pădurej și pus dinaintea caselor ori în mijlocul satului. Menit să augureze nu numai veselia prilejului, ci și însuși rodul muncii viitoare, copacul verde este lăsat, cum ne-o amintește B. P. Hașdeu, pînă ce din griul nou se coace prima pîine, lemnul său servind la ațîțarea focului. Mai mult, semnificînd legătura adevărată care există între însemnele puterilor mereu renăscînde ale naturii și cele ale bunăstării omenești.

se obișnuiește ca în această zi gospodăria să cu ramuriSimbolul locuri din sau Armindenul" este pus, mai cu seamă, în fața casei fetei iubite sau a gospodarilor celor mai harnici.Astfel împodobit, întregul sat devine cadru] potrivit pentru sărbătoarea ce urmează. în fața Armindenului, pe ulițe sau pe cîmpurile șl în poienile din preajma satului, oamenii cinstesc, cum se cuvine în asemenea prilejuri, primăvara de peste fire și din sufletul lor. Bucatele alese sînt o mărturie a hărniciei, iar cîntecul și jocul materializează festiv veselia și optimismul general într-o adevărată sărbătoare folclorică.

fie împodobită peste tot sau „ruguri” verzi, devine omagiu : în unele Banat, .pomul de mai

adunați laolaltă,

ALEXANDRU POPESCU

TIBETAN

MIREASA
■ /,

FRANCEZ

Așa precum de veacuri e datina-n Tibet, 
Pe calul ei. la mire mergea mireasa-ncet. 
O-m ou jura alaiul nuntașilor iar ea. 
Tini nd piciorul in scară, sub vălu-i des 

plingea 
Atunci bătrinul tată o întrebă : — Ce 

?
9

vrei
De ce să-ți vadă jalea, copilo ochii mei 
De ce sâ uzi cu lacrimi al căsniciei

prag 7 
Ori poale cine știe alesul nu ți-i drag ? 
— O nu. vorbi mireasa Dar drumu-i 

tare lung 
Și plmg de ciudă, tată, că-ntirzii

să ajung

Cînd vezi cîte-o mireasă jelind din 
ca le-a tară.

Să știi că-i arde talpa de nerăbdare-n 
scară I

^tanzanitul
~ui

Suza

mintea și trupul

Cetățeanul SUZA din localitatea 
Goe — Tanzania, in urma unor să
pături pe care le făcea prin a- 
propiere, a găsit o piatră interesan
tă. Această piatră rară este de cu
loare albastră ca safirul însă este 
mai moale, fapt ce face ca valoa
rea ei sâ fie mai mică.

Pentru a-și păzi „nestemata", de
numită tanzanit, Suza împreună cu 
cei patru 
pra ei zi 
mină.

Polonezii s-au gindit să-i ofere șa- 
histului posibilitatea de a-și pune in 
valoare și forța mușchilor.

In orașul fyhy s-a construit, din 
beton, o tablă de șah gigant. Figurile 
îi sînt pe potrivă. Fiecare cîntărește 
22 kg.

In aceste condiții vom auzi în cu- 
rînd despre un campionat de șah la 
care vor participa cei mai renumiți.» 
halterofili.

fii ai săi veghează asu- 
și noapte arma în

Q

record
de 
longevitateInstitutul de fiziologie al Academiei de științe a R.S.S. Azerbaidje- ne, a publicat recent date deosebit de importante în longevitatea oamenilor. Astfel menționează că în republică trăiesc 47 149 oameni cu o mare longevitate (de la 80 de ani în sus). Dintre a-

legătură cuse

ceștia recordul îl deține un număr de 3 500 locuitori care au depășit vîrsta de 100 de ani. în fruntea listei, cu impresionanta vîrstă de 161 de ani, se află S. Mislimov urmat de M. Eivazov 155 de ani, Sirin Baba Gasanov 150 de ani, A. Grigorian 142 de ani și D. Mustafaev 140 de ani.

COCOȘUL

Răcnea cocoșul: „Nu se poate ! 
E doar un zvon .' O nedreptate ! 
Auzt că ceasul mult mat bine 
Arată ora decit mine
Cu treaba asta să mă mpac 
Atunci cînd eu. din veac in veac. 
Din moși strămoși am fost in sat 
De toți iubit șt respectat ?
Păi ce e ceasul ? Fleac de ceas 
Cu clopoțel in loc de glas. 
Lipsit de pene și de creastă. 
Acolo, o unealtă proastă 
Un hârb pe care-i chiar rușine 
Să-l pui alăturea de mine ' 
Lipsește doar să se mai spună 
Că faci din el și-o.. supă bună I

Prelucrare de M. DJENTEMIROV

magazin

Pe lingă plopii.,

CÎTE CEVA DESPRE LEI

Firește că animalele care fac parte din familia pisicii 
(familia felinelor) au multe trăsături comune, de aceea au 
și fost clasificate în aceeași familie. Dar intre leu, tigru, 
leopard, jaguar, puma, rîs există și anumite, deosebiri. Leul, 
„regele animalelor", care face parte din aceeași familie, 
posedă o serie de caracteristici care lipsesc la ceilalți mem
bri ai ei.

Leul nu poate mieuna și este singurul din familia feline-
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puternice. El este singurul care arelor care scoate răgete _ 
pupila rotundă, singurul care are coamă și coada terminată 
cu un smoc de păr.

Leii sînt singurele feline care trăiesc in turme alcătuite 
din cîteva generații de animale. Toate celelalte feline trăiesc 
singure sau cel mult în cupluri în perioada împerecherii. 
Numai leii nu sînt hoinari, ei trăiesc pe un loc anumit, pe 
care și-l apără cu grijă.

Leii sînt singurele animale din familia pisicilor care 
vînează ziua. Ei vînează în grup și își devorează prada în 
grup. De altfel, sînt și cei mai cinstiți în luptă : leul iese în 
fața prăzii, niciodată nu o lovește pe la spate, iar cînd atacă, 
scoate un răget puternic, avertizîndu-și parcă adversarul 
că va fi atacat.

Pe extrema stin
gă a naționalei, <ji- 
namovistul Mircea 
Lucescu, l-am m- 
tîlnit la cabină îna
intea meciului cu 
Rapidul. Convor
birea noastră a de

pășit repede problemele legau de 
această întîlnire — al cărei rezultat 
îl cunoașteți — fixîndu-se la cel mai 
important eveniment al sezonului fot
balistic, partida cu Elveția, decisivă 
pentru calificarea în turneul final al 
Campionatului Mondial din Mexic.

— Te-aș ruga să comentezi pentru 
cititorii noștri șansele echipei la 
Lausanne.

— Rezultatul e greu de prevăzut și, 
pentru mine. ca unul ce sper să joc în 
acel meci, e și mai greu de răspuns. 
Sper intr-o victorie dar cred cel puțin 
intr-un meci egal care. în lupta pen
tru calificare, ar atirna cam la fel de 
grea in favoarea noastră. S-a schimbat 
mult psihologia echipei in urma me
ciurilor cu Anglia și cu Grecia. Nu 
uitați că am făcut meciuri egale, ata- 
cînd — in timp ce altădată plecam 
doar ca să ne apărăm spre a pierde 
„onorabil". Avem deci mai mult curaj, 
mai multă încredere.

— Relativ la partida de la Atena : 
acum, după vizionarea filmului ei. cum 
considerați rezultatul ?

— încă de pe teren mi-am dat seama 
că meciul putea fi ciștigat.

— Cum ați reacționat cînd ați aflat 
că elvețienii au învins. în deplasare, 
pe portughezi ?

— Nu am fost atît de alarmat ca 
presa noastră sportivă. Portugalia nu 
mai e acum o forță in lumea fotbalu
lui.

— Șansele elvețienilor ?
— Terenul propriu, o echipă valo

roasă închegată de un excelent aptre- 
nor (Ballabio) — deși n-au echipe de 
club de renume —, un subtil conducă
tor de joc in persoana Iui Odermatt 
dar sper că pe același post va juca la 
noi Radu (n.r. Nunweiller), faptul că 
meciul se joacă în nocturnă — lucru 
pe care noi avem ocazia să-l facem 
mult prea rar — și... tradiția califică
rii Elveției la ultimele turnee ale 
Campionatului Mondial.

— Un buchet destul de mare de ar
gumente contra...

— In privința nocturnei, de mare 
ajutor ne va fi partida de miercuri 
de la Paris cu Franța. Partidă pe dare 
o consider, dacă nu la fel de impor
tantă, nefiind oficială, în orice caz mai 
grea decît eea cu Elveția, deoarece în
tâlnim o echipă la fel de tânără ca a 
noastră și foarte dornică de afirmare.

Am încheiat convorbirea cu Mircea 
Lucescu urîndu-i succes în viitoarele 
confruntări internaționale, și nu fără 
a-1 felicita pentru recenta apariție a 
lui Lucescu II, Răzvan, în vîrstă de.„ 
10 săptămînî.

VLADIMIR PANA
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La 27 aprilie s-a dat publicității Co
municatul cu privire la cea de a 
XXIII-a sesiune specială a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc ce a 
avut loc la Moscova între 23 și 26 a- 
prilie a.c.

După cum s-a mai anunțat delega
ția țării noastre a fost compusă aia 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România (șeful delegației), 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului execu
tiv și secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, preșe
dintele Consiliului Economic, Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Maxim 
Berghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Planifică
rii al Republicii Socialiste România, 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S.

Desfășurată într-o atmosferă de lu
cru tovărășească, sesiunea specială a 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc a examinat problemele dezvoltă
rii în continuare a colaborării econo
mice reciproce și a confirmat năzuin
ța unanimă a țărildr participante spre 
o mai strînsâ unire a eforturilor lor 
în scopul rezolvării cu succes a sar
cinilor construirii socialismului și co
munismului.

Evidențiind succesele obținute în 
ereșterea economiei țărilor membre 
ale C.A.E.R., Comunicatul arată nece
sitatea perfecționării formelor și me
todelor existente și căutarea unor for
me și metode noi, mai eficiente, de 
colaborare economică, întăririi unită
ții țărilor socialiste ca state libere, su
verane și egale în drepturi.

REZULTATELE REFERENDUMULUI 
DIN FRANȚA

Duminică a avut loc în Franța re
ferendumul în care alegătorii francezi 
erau chemați să se .pronunțe asupra 
reformei regionale și a senatului pro
puse de președintele De Gaulle. Din 
datele comunicate rezultă că din cei 
28 000 636 cetățeni înscriși în listele 
electorale au votat 22 515 633, abținîn- 
du-se de la vot 19,58 la sută.

Au votat Da 10 356 854 — 47,28 la 
sută, iar Nu 11 544 554 — 52,71 la sută

In urma acestui rezultat oreșed’n'oie 
Franței Charles de Gaulle a comunicat 
următoarea declarație, transmisa de 
agenția France Presse: „încetez să 
exercit funcția mea de președinte al 
Republicii. Această hoțărîre intră în 
vigoare astăzi, luni, la amiază**.

Aceeași agenție arată că guvernul 
francez va continua să asigure condu
cerea treburilor statului, urmînd ca 
să stabilească data alegerilor prezi
dențiale.

MEMORIA NU IARTA

In ultima zi a acestui an, criminalii 
de război naziști ar fi putut să respi
re ușurați. Pe baza statutului pres
crierii, urma ca în acea zi să înceteze 
dreptul organelor judiciare de a-i ju
deca. însă buretele anilor nu poate 
șterge actele bestiale pe care le-au co
mis. Ii acuză și peste decenii memo
ria atîtor ființe ucise pentru simpla 
vină că doreau să respire.

în fața acestei evidențe, cabinetul 
vest-german, întrunit în noaptea de 
joi spre vineri într-o ședință extra
ordinară, a decis punerea în aplicare 
a hotărîrii de principiu luate în ziua 
precedentă, privind anularea prescrie
rii urmăririi și judecării crimelor de 
omor și genocid, inclusiv crimele co
mise de naziști în cursul ultimului 
război mondial. Creștin-democrații au 
insistat asupra aplicării „gradate și di
ferențiate** a anulării prescrierii. Drept 
răspuns ministrul justiției Ehmke, a 
precizat că în practica judiciară actuală 
a fost luată în considerare categoria 
„criminalilor de clasa a doua** adică a 
acelora care au acționat în baza unor 
ordine superioare. O cifră este eloc
ventă : în ultimii patru ani, din 10 000 
de criminali de război judecați, au 
fost condamnați numai 200.

lt o mân ia ta Tîrgul internațional de primăvară de la Leipzig

Punînd în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea multilate
rală cu țările socialiste, de care este legată prin comunitatea intereselor de 
edificare a unei noi orinduiri sociale, tara noastră promovează, totodată, ca 
consecvență, o politică de bună înțelegere și cooperare cu toate statele, pe 
baza respectării reciproce a suveranității și independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.

COOPERARE ȘI COMERȚO atenție deosebită acordă țara noastră cooperării intereuropene, socotind această cooperare ca un factor al securității pe continentul nostru. In legătură cu aceasta, delegatul român la cea de a 24-a sesiune a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, ambasadorul Nicolae E- cobescu a declarat recent că, „cooperarea presupune pace, înțelegere, securitate** și că „o cooperare internațională sănătoasă de pe urma căreia să beneficieze toate statele și fiecare în parte nu poate fi concepută — ca și pacea lumii — decît în cadrul și pe temeiul normelor esențiale ale relațiilor internaționale*.România s-a situat de la început alături de țările care au recunoscut necesitatea acțiunilor concrete vi- zînd însănătoșirea mecanismului economic mondial, transformarea co

merțului într-un instrument al dezvoltării.
TIRGUL PARISULUIȚara noastră participă activ la numeroase tîrguri internaționale, precum cele de la Leipzig, Zagreb, Tripoli, Paris etc. La Tîrgul Parisului, de pildă. România a fost prezentă cu un stand de circa 400 m.p. la care șapte întreprinderi de comerț exterior au expus bunuri de larg consum, articole de artizanat, covoare, tipărituri. Cu prilejul inaugurării acestui tîrg, dl. Henri Courbot, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Paris și președintele Comitetului de onoare al Tîrgului, a salutat cu plăcere prezența României la Tîrgul Parisului și a decla-^ rat: „Noi francezii, nutrim senti-j| mente de veche prietenie pentnfl poporul român cu care am făcut și vrem să facem mai departe un comerț rodnic, în interesul ambelor țări**.
MEDALIA DE AUR 

PENTRU O INVENȚIE ROMANEASCĂLa al V-lea Salon internațional de invenții și produse noi de la Londra, invenția românească „Metodă și instalație automată de filmare pentru obținerea efectului de perspectivă variabilă a încadraturii** a primit una din cele cinci medalii de aur ale juriului Salonului. Invenția, realizare a cineastului Sergiu Huzum și a inginerului Toma Răduleț, de la Studioul cinematografic București, prezintă o metodă și o instalație destinată filmării de scene în care subiectele situate într-un plan dat sînt filmate ca imagini de dimensiune constantă, în timp ce perspectiva obiectelor așezate în alte planuri este variată continuu și selectiv.
EXPOZIȚIIRecent, patru cunoscuți arti^flk. plastici români : Riți Iacobi, Ion Bi^ țan, Paul Neagu și Peter Iacobi au expus la Hamburg (R. F. a Germaniei) o selecție din creația lor. Expoziția a cuprins : tapițerie, obiecte decorative și sculptură.

documentar

• MISTERUL GUANCHILOR • • ESCADRONUL MORȚIi • • PE SCURT OO fîșie de ocean cam de vreo sută de kilometri desparte coastele Africii de Insulele Canare. Ele au fost descoperite de portughezi cu 625 de ani în urmă. Acest arhipelag, alcătuit din șapte insule, este locuit de tribul guanchilor. De cîteva secole etnografii se străduiesc să descifreze un mister care figurează în sute de opusuri sub denumirea de „misterul originii guanchilor**.Guanchii sînt mari meșteri în lucratul pietrii. Din blocuri de piatră cioplite cu migală, ei construiesc case trainice. Olăria lor poate rivaliza cu vasele din Grecia antică și Cipru. Pe vazele guanchilor se întîlnește în mod frecvent un ornament compus dintr-o imagine a Soarelui cu 16 raze. In treacăt fie spus, Soarele era înfățișat cu șaisprezece raze atît în Japonia antică, cît și în Mexic.Guanchii nu au cunoștințe de navigație. Ei n-au construit niciodată bărci și corăbii, și nici nu și-au părăsit vreodată insulele. Ei nu aveau arme de luptă. Nu se știe cum și de unde au nimerit pe aceste insule.Destul de neobișnuite sînt și unele legi ale guanchilor. Cînd se săvîrșește un asasinat, este condamnat la moarte nu asasinul, ci ruda sa cea mai apropiată. Morții sînt însă îmbălsămați la fel ca și la egiptenii antici, iar datinele religioase ale guanchilor coincid în multe privințe cu cele ale babilonienilor. Necropolele lor seamănă cu cele ale grecilor antici.Dar, cel mai mare mister al guanchilor îl constituie scrierea lor, care pînă astăzi n-a fost descifrată, dar în ea se deslușesc elemente ale scrierii indienilor din America de Sud și ale populației din Creta antică.. Tptr-un cuvînt nici astăzi nu a fost dezlegat misterul originii guanchilor. In ceea ce-i privește pe ei, judecind după miturile și legendele lor, guanchii socot că au trăit din totdeauna pe aceste insule.

Cu cîțiva ani in urmi, polițistul brazilian Milton 
Gonzales a fost condamnat la 317 tini închisoare 
pentru o „inovație" monstruoasă: primind ordin 
să curețe cartierul de săraci, el ii prindea, îi bătea 
crunt, îi transporta pe jumătate morți pe podul 
de peste rtu, de unde îi arunca în apă. A ucis în 
felul acesta 13 oameni.

Recent, persoane interesate și-au amintit de 
acest caz ca fiind un bun exemplu, demn de 
urmat. „Escuadro da morte" — reprezintă un grup 
secret de „polițiști-răzbunători", care nestinghe
riți de nimeni, întreprind atacuri într-o serie de 
orașe mari ale țării. Acestor „polițiști-răzbunători" 
legile braziliene li se par prea blinde, judecătorii 
— prea mărinimoși, paznicii închisorilor — prea 
neglijenți. De aceea, Escadronul morții linșează 
pe traficanții de stupefiante, pe tilhari, contraban
diști și bătăuși.

Exemplul îl dau colegii lor ucigași din Rio de 
Janeiro. De la începutul anului trecut și pînă acum 
au torturat, mutilat, împușcat și sugrumat vreo 
200 de persoane.

Escadronul etichetează conștiincios fiecare 
cadavru cu cartea lui de vizită: un craniu și 
inițialele EM. Șeful escadronului — Trandafirul 
roșu — informează redacțiile ziarelor despre fie
care nouă ispravă sîngeroasă.

• Recent, la Havana s-a deschis un nou teatru „Ocuje“. Primul spectacol prezentat de acesta a fost piesa poetului martinican Aime Cesaire „Un sezon în Congo**, consacrată vieții și activității lui Patrice Lumumba.Noul teatru va deveni un original laborator de creație, în care vor fi experimentate diferite stiluri de joc, montare tehnică etc. Eminenți scriitori, pictori, muzicieni, sociologi și-au exprimat dorința de a colabora la teatrul „Ocuje“.• Cîte nave naufragiate se află pe fundul mărilor și oceanelor ? Doi oameni de știință americani și-au asumat sarcina de a răspunde la această întrebare. Pe baza datelor societății britanice de asigurare „Lloyd** și a altor surse, oamenii de știință au calculat că în cursul ultimilor 2 000 de ani, a- nual au căzut victime ale lui Neptun aproximativ 500 de nave., în concluzie, în prezent pe fundul mărilor și oceanelor se află nu mai puțin de un milion de nave.• Cartografii japonezi nu se pot plînge că nu au de lucru : în fiecare an contururile țărmurilor Japoniei se schimbă, iar suprafața insulelor crește, ce-i drept încet, dar sigur. De pildă, în portul Koba apare treptat din fundul mării o insulă a cărei suprafață a atins 300 ha. Se presupune că pînă în anul 1972 la teritoriul Japoniei se vor „adăuga**-. 2,2 mii hectare pămînt.
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