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în plină cesiune de 
examene. La Institu
tul de arhitectură din 
Bucure;ti, studenta Car 
men Tunaru din anul II 
(grupa 28) pregătește 

un proiect.
Fotografie de 

A. MIHAILOPOL



Mi cui comentar

„SUVEIAHITATEA" GUPA 
STRAUSS, „AUTODETERMI- 
GAREA" DURA GREWE ȘL. 
MARELE RUMERARG

do Florica ȘELMARU

Putini termeni sînt folosiți cu atîta stă
ruință ca termenii „suveranitate" sau 
„autodeterminare" de către adversarii rezol
vării problemei germane și celei a Berli
nului occidental. Și puțini termeni sînt 
răstălmăciți cu o mai cinică demagogie.

In privința suveranității, de pildă, minis
trul de război Strauss, cu prilejul ultimei 
sale călătorii tn S.U.A., a formulat urmă
toarea — cu totul inedită — definiție: este 
„necesar ca posesia armelor atomice șl 
dreptul de a hotărî asupra folosirii lor 
să devină simbolul, trăsătura caracteris
tică, criteriul determinant al suverani
tății". în mod firesc, fiecărui popor ti este 
scumpă suveranitatea țării sale și fiecare po
por respectă acest sentiment la alte popoare, 
Partizanii înarmării ptnă în dinți a Germa
niei occidentale încearcă însă să speculeze 
în acest scop ideea de suveranitate, dena
turată. Ministrul de război vest-german— 
care de altminteri nu se arată prea sensibil 
In materie de suveranitate atunci cînd este 
vorba de prezența unor trupe străine pe 
teritoriul Republicii Federale — se agață 
de ea atunci cînd socotește că o poate folosi 
ca... argument nuclear. în același spirit, 
noul memorandum al generalilor Bundes- 
wehr-ulul susține că armele de exterminare 
masivă sînt de trebuință Germaniei occiden
tale pentru ca să nu mai fie considerată 
„o țară tnvinsă"... Aceste formule de șantaj 
sentimental; destinate deopotrivă populației 
vest-germarie și aliaților Republicii Federale, 
amintesc în mod supărător un limbaj pe care 
lumea l-a mai auzit. Acum peste un sfert 
de veac — adică în anii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial...

La fel cu autodeterminarea. In corect 
limbaj juridic, dreptul la autodeterminare 
este dreptul popoarelor do a-și alege fiecare 
liber orînduirea în care vrea să trăiască. în 
limbajul juridic al războiului rece, termenul 
este folosit drept etichetă pentru acțiuni 
cărora nimic nu le este mai străin, mai 
opus, decît autodeterminarea. Puterile occi
dentale calcă sub șenilele tancurilor dreptul 
la autodeterminare al popoarelor din terl- 
to» iile coloniale (sau înrobite pe căile mai 
„moderne" ale neocolonialismului) — dar 
se constituie în vajnici apărători ai „drep
tului la autodeterminare" al populației 
din Republica Democrată Germană. Unde 
poporul german și-a exercitat tocmai dreptul 
la autodeterminare, creînd primul stat de
mocratic și iubitor de pace din întreaga isto- 
He a țării sale...

De altfel, dacă datorăm ministrului Franz- 
Josef Strauss edificatoarea definiție a „suve
ranității" mal sus citate, nu sîntem mai 
puțin obligați dr-ului Wilhelm Grewe, 
pentru claritatea cu care face să se înțeleagă 
„autodeterminarea" în versiune occidentală.

Ia cartea sa recent apărută, „Politica ex
ternă germană în perioada postbelică", 
domnia-sa — în ambalajul transparent și 
fragil ca de celofan al terminologiei juri
dice — mărturisește că socoate drept unul 
din principalele obiective ale politicii ex
terne vest-germane anexarea Republicii 
Democrate Germane. Or, dr-ul Grewe, spe
cialist în drept internațional și actual amba
sador al R.F.G. Ia Washington, este unul 
din principalii teoreticieni ai respectivei 
politici externe.

Prin ce mijloace să se efectueze această... 
el îi spune „unificare", autorul nu preci
zează. Precizează însă alți reprezentanți ai 
poziției anti-tratative. Strauss, de pildă, la 
care ne-am referit. Sau Heusinger, care, 
într-o convorbire cu redactorul șef al unei 
reviste militare vest-germane, a declarat 
că, dacă în trecut „marea măciucă atomică" 
se afla în mîinile comandamentului ameri
can și englez, acum situația s-a schimbat 
iar Bundeswehr-ul trebuie „firește" să po
sede arme atomice etc. etc.

Se pare că adversarii vest-germani ai 
tratativelor uită că în condițiile actualului 
raport de torțe în arena internațională 
„marea măciucă" a devenit ...marele 
bumerang. Un glas occidental, acela al 
comentatorului american W. Lippmann — 
care nu este un simpatizant al socialismului, 
dar care știe uneori să aprecieze cu lucidi
tate situația internațională — dădea nu 
demult următorul drastic avertisment mania, 
oilor marmării nucleare a forțelor N.A.T.O.s 
„Numai un idiot moral, suferind de ma
nia sinuciderii, ar apăsa pe buton pentru a 
declanșa un război nuclear..."
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Condamnînd încercările S^U.A. de a organiza — sub paravanul conferinței Organizației statelor americane de la Punta de 
(Uruguay) — o Intervenție împotriva libertății și independenței Cubei, popoarele latino-americane își manifestă solidar 
cu poporul cuban. In fotografie: aspect de la un miting din Mexic, desfășurat sub lozinca: „A apăra revoluția cubană ins- 

a apăra propria noastră independență",
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în întreaga Franță se întețesc acțiunile de protest 
împotriva teroriștilor din O.A.S., împotriva pericolului 
fascist, pentru pace în Algeria. Fotografia înfățișează 

o demonstrație pe străzile orașului Le Hâvre.

La recentele alegeri pentru electorii președintelui 
Finlandei, blocul politic al actualului președinte Urho 
Kekkonen a înregistrat o mare victorie, obțlnînd peste 
45% din totalul voturilor. Intr-o declarație pe marginea 
acestor alegeri, primul ministru M. Mlettunen a arătat 
că scrutinul este dovada sprijinului pe care poporul fin
landez îl acordă politicii de neutralitate, pace și priete
nie promovată de președintele Kekkonen. în fotografie: 
președintele Kekkonen introducînd buletinul de vot 

în urnă. |
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T Noua lovitură de stat din Republica Dominicană, I 

cale — după cum afirmă înșiși corespondenții occidei 
de reprezentanții diplomatici al S.U.A. la Santo D< 
a făcut să crească starea de spirit antiamerlcană în aceas 
In fotografie: manifestanti ce străzile capitalei domi
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Uniunea Sovietică a fost construit un nou mare c
(13 000 tone), căruia 1 s-a dat numele regretatului savar 

I cez Frădăric Joliot-Curie. în fotografie: vasul porn 
♦ prima sa cursă.
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Despre calitate 
evorba



FINISAJ - PRIM AVARA - SOCIALISM
de Costin MURGESCU

Producem in cîteva săptămîni cit înainte de război intr-un an. India tipă
rește timbre festive pentru o rafinărie pusă în funcțiune eu utilaj și tehnicieni romini. 
A șasea regiune a terminat colectivizarea. înainte de a cumpăra un lucru, cumpă
nim care sortiment din vitrine ne convine mai mult. Problema calității a devenit 
criteriul principal al întrecerii socialiste.

A trecut iarna. Primăvara lucrezi ca și iarna, în același loc, cu același pro
gram zilnic, eu aceleași sarcini. Totuși, primăvara soarele îți luminează mai tare 
camera. Fără galoși, mersul e mai ușor și te simți mai tînăr. Privirile nu mai caută 
încordate poteca prin mormanele de zăpadă, ci se desfată cu crengile înflorite ale 
copacilor. Nu lucrați mai cu spor în bucuria generală a primăverii?

Se discutau in Marea Adunare Națională cifrele și sarcinile de plan pe 1962. 
Tovarășul Gh. Gheorghin-Dej întreba stăruitor dacă s-au luat măsuri pentru ca 
ministerele noastre să realizeze „cele mai frumoase produse existente pe piața 
mondială**; le dădea indicații „să realizeze modele noi, practice și frumoase, 
corespunzătoare celor mai exigente cerințe**.

Cititoare dragă, privind materialul de rochie pe care ți l-ai cumpărat, aveai 
bucuria fetei care-a primit un buchet de liliac. Te-am văzut, cititorule, aranjindu-ți 
pe o măsuță aparatul nou de radio; aveai duioșia tatălui care-și ia in brațe copilul 
nou născut. V-am văzut pe amindoi bueurîndu-vă că ați intrat într-o locuință nouă; 
păreați doi copii cu o jucărie nouă privind la confortul care vă așteaptă, la liniile 
și culorile fațadei.

Aș vrea să precizez că finisajul nu epuizează problema calității, așa cum primă
vara nu se reduce la liliac — deși amindouă sint de nedespărțit. Aș vrea să menționez 
că problema calității și a finisajului nu-i preoeupă numai pe constructorii de auto
camioane de la Brașov, ci și pe scriitori; nu-i preocupă numai pe cei ce lucrează 
în fabricile de conserve, ci și pe acei din institutele de cercetări științifice. Aș vrea 
să spun că de finisajul fiecăruia depinde bucuria întreagă a primăverii pentru toți.

Unii vor socoti că toate acestea se știu, că au devenit „banalități**.
Totuși, altora le mai poate fi utilă și repetarea... „banalităților**. N-am să mă 

refer la tovarășii de la „Ascensorul**, deoarece pe ei i-a criticat destul presa, în numele 
celor care trebuie să urce scările pe jos, deși blocurile au ascensoare. Dar ce să facem 
cu tovarășii de la „Progresul**, ale căror prefabricate au produs atîtea necazuri con
structorilor de la șantierul Pieptănari? Tovarășii de la I.T.B. au introdus și ei în 
autobuze o ștampilă de mină și un soi de tuș, cu care taxatorii iși înnegresc mîinile 
in timp ce călătorii devin atenți la curățenia hainelor, in loc să se bucure de linia 
elegantă a noilor autobuze I.T.B.

De ce, tovarăși? Doar nu intrăm in primăvară decit toți împreună.

Cineva spunea că o lucrare este terminată nu atunci cînd nu mai ai și altceva 
de spus, ei atunci cînd nu mai ai nimic de tăiat.

încerc, deci, să pun punct.

u siguranță că în trecut, 
constructorii nu s-au gîndit 
niciodată cu atîta profunzime 
la viitorul orașelor ca în pre
zent. Dacă arhivele birourilor 
de sistematizare atestă cînd 
și cînd un oarecare interes 
pentru alinierea unor străzi, 
ele nu pot face nici într-un
fel dovada prea multor pre

ocupări fructuoase în domeniul sistematizării. 
Crescînd haotic, orașele aveau frumuseți 
întîmplătoare.

Astăzi orașele noastre renasc pe locurile 
vechilor temelii ale caselor pitice și insalubre. 
Un sfîrșit și un început de epocă... Raioane 
întregi își schimbă sau își vor schimba fața. 
Cu adevărat putem spune că peste douăzeci 
de ani cu greu le vom recunoaște. Ele vor fi 
însă expresia căutărilor febrile ale zilelor
noastre, mărturia eforturilor unei generații 
care desăvîrșește socialismul și care a pornit 
să realizeze cu succes îmbinarea armonioasă
a utilului cu frumosul.

Metamorfoza străzii
Va fi sau nu o surpriză, dar adevărul este 

că strada în accepțiunea pe care o cunoaștem 
noi se va schimba. Blocurile pe care ne-am 
obișnuit să le vedem înșiruite și lipite unele 
de altele se vor retrage și se vor regrupa în 
chip armonios în interiorul unor vaste spații 
verzi. Lîngă obișnuitele trotuare se vor alinia 
doar clădirile magazinelor. Orașul socialist 
va fi dominat de parcuri și flori. Raporturile 
sînt de pe acum precis stabilite: 30% din 
spațiu îl vor ocupa clădirile, iar 70% zonele 
verzi (un început promițător în ceea ce pri
vește densitatea spațiilor verzi este cartierul 
Balta Albă din Capitală). Această regrupare 
va contribui la diminuarea uneia din cele 
mai mari calamități ale vieții moderne: zgo
motul. Marile bulevarde ale zilelor noastre

Traforul — dantelăria de beton — a înzestrat
fațadele cu noi frumușeii (Complexul studen-

Jesc-București).
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sînt adevărate canale acustice, care ampli
fică zgomotele. De aceea chiar unele artere 
recent construite — Calea Griviței, Ștefan 
cel Mare — au blocuri retrase pentru a 
sparge uriașul coridor fonic.

Alungarea monotoniei
Se aude cîteodată acest reproș: „De ce 

unele blocuri și fațade se repetă ?“ Ochiul 
cetățeanului, care își iubește orașul și care 
nu scapă o lună sau o săptămînă fără ca să-și 
facă obișnuita plimbare prin cartierele în 
construcție, să vadă ce mai este nou, a sesizat 
repetarea. Dacă există elemente asemănă
toare, ele nu contravin totuși necesității 
diversității în construcții, mai ales că această 
repetare are loc de obicei într-b succesiune 
armonioasă în cadrul unor mari ansambluri. 
Casa izolată e un fenomen depășit. Azi, cînd 
se construiește într-un ritm nemaiîntîlnit, 
identitatea volumelor dispare în varietatea 
particularităților înconjurătoare. Calea Gri
viței este un exemplu de inspirată soluție 
în înfrîngerea monotoniei. Aici s-a realizat 
un joc al volumelor printr-o serie de clădiri 
care au drept dominantă lungimea și a căror 
succesiune este întreruptă de blocuri înalte.

Fațadele, fără a avea de loc un rol minor 
în estetica ansamblurilor, alungă și ele mono
tonia. Acest „obraz spre stradă" al clădirilor 
a fost influențat covîrșitor de cel mai modern 
material de construcție: betonul. Piatra, cla
sicul material, dădea nu numai clădirii, dar 
și fațadelor un aer greoi. Betonul a dus la 
structuri aerate. Zidurile propriu-zise înde
plinesc numai parțial vechile funcțiuni. 
Ele servesc acum la izolarea termică și optică.

O fațadă frumoasă trebuie să marcheze 
o vibrație inedită. Jocul culorilor, diversi
tatea materialelor, dar mai ales ritmul bal
coanelor și al logiilor, în afară de faptul că 

exprimă direct natura construcției, înzes
trează fiecare bloc cu un aer particular, 
în acest sens fațade reușite au noile clădiri 
din Piața de flori, unde gruparea logiilor 
două cîte două dau ritm și armonie.

Viitorul, și nu cel mai îndepărtat, va îm
bogăți nesperat de mult frumusețea frontu
rilor clădirilor. Căci culorile, care azi ne 
încîntă ochii și dau un aer vesel orașului, nu 
sînt singurele elemente de finisaj exterior. 
Tehnica modernă accesibilă nouă este foarte 
cuprinzătoare. Să ne gîndim numai la așa- 
zisa cărămidă aparentă, pe care constructorii 
bucureșteni au folosit-o la placarea unor 
blocuri din ansamblul Gării de Est sau la 
blocul turn din Piața Splaiului. Materiale 
ca placajele de ceramică, de travertin (folo
site la blocul din fața Casei Centrale a Arma
tei) sau de marmură vor contribui în viitor 
la crearea unei mai mari diversități.

Fereastra și soarele
Din zori și pînă în orele tîrzii ale crepus

culului soarele scaldă fațadele, dînd noi 
valori culorilor pastelate ale fronturilor. 
Dimineața noi deschidem larg ferestrele ca 
să lăsăm să pătrundă revărsarea caldă de 
lumină în camera noastră. Dar iată că această 
căldură solară care ne înviora paroă și ne 
părea atît de plăcută în ceasuri matinale, 
către amiază începe să ne supere. în lunile 
toride ea devine chiar insuportabilă. Din 
cauza climei specifice, noi ducem de fapt 
o luptă surdă cu soarele. Cîmpul de luptă 
este fereastra prin care pătrund .razele fier
binți; armele sînt perdeaua și jaluzelele.

Privite din stradă ferestrele unor blocuri 
au încă un aspect neplăcut. Sînt niște moza
icuri de hîrtii colorate care protestează împo
triva penetrației soarelui, dar care dizolvă 
în dezordine frumusețea fațadelor pentru care

Prefabricatele de beten au dus la structuri aerate 
la volume armonioase care încîntă ochii- Un 

exemplu edificator: blocul din strada Kirov.

s-au străduit proiectanții și constructorii. 
Hîrtia protejează perdelele care la o anumită 
intensitate a razelor solare sînt neputin
cioase și nu pot bloca pătrunderea acestora 
din urmă în camere. Totuși, frumusețea unei 
fațade nu poate fi sacrificată și constructorii 
sînt datori să găsească soluții ieftine și eficien
te în același timp, pentru ca locatarul să nu 
mai fie nevoit să-și transforme ferestrele 
într-o vitrină de papetărie numai ca să-și 
ferească perdelele de decolorare. Storurile 
interioare de aluminiu sînt în regiunile cu 
climă mai domoală foarte potrivite. La Cluj, 
la blocul cu fațadă convexă din piața Mihai 
Viteazu, ele realizează cele două scopuri: 
cel estetic și cel utilitar. Păcat însă că cei

Sticla, un material care dă suplețe și originalitate 
(Complexul studeniesc-București).



Baia-Mare, importantul centru minier din nordul 
Transilvaniei, trăiește o vastă metamorfoză. Foto
grafiile noastre (jos și dreapta) reprezintă două 

din noile clădiri din Piaja Victoriei.

care le-au montat au manifestat neglijența 
plasîndu-le la o distanță nepermisă de geam 
40 cm.

în orașele cu orizont deschis, unde tempe 
ratura soarelui atinge de-a lungnl a mult< 
luni o medie de 35o-40<> zilnic, storuri] 
interioare de aluminiu eloxat, acumulîn 
căldură, se transformă ele însele în puternic 
radiante, dovedindu-se astfel nu numai ine 
ficace, dar chiar dăunătoare. Și în acest ca 
proiectanții se străduiesc să găsească rezo 
vări mai practice și în același timp ieftin» 
Folosirea unor storuri de mase plastice, di: 
puse în exterior, care să nu încarce prețr 
de cost al unui apartament, ar constitui 
soluție.

Betonul și farmecul diversități
Industrializarea construcțiilor a adus î 

primul plan betonul și elementele prefabr: 
cate din beton. Ca și oricare alt materi: 
modern, elementele prefabricate din beto 
permit și cer, în același timp, folosire 
a numeroase zugrăveli: tapete lavabile d

Cărămida aparentă se întrebuințează din ce în c 
mai mult la placarea fafadelor, înzestrîndu-le c 
noi valori estetice (blocurile de pe bulevard: 

Miclurin-București). «a®®»



cele mai diverse culori și modele pe bază 
de mase plastice etc. Strămoșeasca humă 
peste care obosea ore întregi pensula zu
gravului, va fi înlocuită treptat.

Multe din interioarele ansamblurilor bncu- 
reștene construite în ultimii ani au beneficiat 
de frumusețea noilor zugrăveli.

Poate nu fiecare dintre noi sîntem sensibili 
la aceste zugrăveli noi și de multe ori le pri
vim cu neîncredere. Și, într-adevăr, în prima 
clipă accepți cu oarecare stinghereală ideea că 
pereții camerelor tale sînt îmbrăcați într-o 
peliculă de hîrtie! Ne-am obișnuit cu bă- 
trînul var, căruia îi recunoaștem numai cali
tățile și uităm că are o destul de mică re
zistență la vibrații, că acumulează repede 
praf și că din această cauză e neigienic, că 
are o durabilitate redusă etc. Noile mate
riale care își fac astăzi drum în apartamentele 
noastre nu numai că au de obicei o rezistență 
de circa 3 ori mai mare (socotită în timp, 
7-10 ani), dar prin calitatea semilavabilă 
a unora sînt mult superioare din punct de 
vedere igienic. Nu trebuie să neglijăm nici 
influența lor asupra ambianței și a psihicului 
nostru. Spre deosebire de „zugrăvelile umede" 
cunoscute prin senzația de rece pe care o 
răspîndesc, noile tapete dau o senzație de cald 
și de intim. Viitorul și nu cel mai îndepărtat, 
este al acestor tapete. Fabrica „Horia, Cloșca

și Crișan" din Turda produce de pe acum 
asemenea „zugrăveli uscate" — tapete pe 
suport de hîrtie cu peliculă de policlorură de 
vinii. Ele pot fi întrebuințate în săli sau în 
camere unde umiditatea este sub 60%. Cînd 
gospodina harnică vrea să facă o curățenie 
generală, este de ajuns să șteargă cu o cîrpă 
umedă suprafața pereților, ca ei să-și reca
pete strălucirea inițială. Pentru băi și bucă
tării, tot fabrica „Horia, Cloșca și Cri
șan" din Turda a început să producă 
tapete PCV impermeabile și lavabile. Va
rul plastic, un material nou, realizat 
de inginerii și tehnicienii de la Trustul 
1 construcții-București, va contribui din 
ce în ce mai mult la realizarea unor finisaje 
trainice, dar în același timp și frumoase. 
Acest material are o rezistență la frecare cu 
circa 200% mai mare ca a materialelor pe 
bază de var simplu și datorită dilatației 
reduse, nu prezintă crăpături și exfolieri.

Ce ați fi spus dacă, într-o bună zi, oprin- 
du-vă la ușa apartamentului unui prieten 
al dv., ați fi citit următoarele rînduri: 
„Vă rugăm, nu încercați să deschideți singur 
ușa! Broasca nu este defectă, dar pentru că 
n-ați urmat un curs special de instruire, 
manipulînd-o, riscați s-o blocați!" Fără 
îndoială că ați fi zîmbit și ați fi spus: „eh, 
o fantezie pentru o pagină de umor!" Vă 
contrazicem! într-o vreme, oamenii muncii, 
care s-au mutat în noile apartamente, și 
constructorii au criticat destul de frecvent 
calitatea materialelor de feronerie. La o 
izbitură mai puternică unele broaște duceau 
la blocarea ușilor; de asemenea, mecanismul 
cremoanelor de la ferestre se defecta ușor, 
făcînd imposibilă închiderea sau deschiderea 
ferestrei. în urma criticilor aduse, întreprin
derile producătoare au îmbunătățit simțitor 
procesul de fabricație al acestor materiale 
de feronerie; iar dacă mai stăruie unele defi
ciențe, ele sînt îndreptate pe parcurs.

Pledoarie
Privind de la înălțime și chiar din stradă, 

pe acoperișurile blocurilor observăm o pă
dure de antene de televizoare. Poeții au închi
nat acestei păduri versuri avîntate, dar au 
omis să includă în metaforele lor cablurile 
care șerpuiesc de-a lungul etajelor și se stre
coară în apartamente prin cîte o fereastră. 
De asemenea cîntăreții au ocolit cu totul soli
tarele antene care își scot nasul din cîte un 
balcon și pe care uneori se odihnesc rufe 
puse la uscat. Cablurile care atîrnă, antenele 
stinghere alterează frumusețea fațadelor. 
Chiar mult cîntata pădure de pe acoperiș s-a 
dovedit a fi nepractică. Pentru Implantarea 
fiecărei antene se înlătură o placă de mozaic, 
ba uneori chiar mai multe. Prin fisurile 
create se infiltrează ploaia care înlătură pra
ful hidrofob și facilitează pătrunderea apei 
și, în ultimă instanță, degradarea clădirii. 
Nu există o soluție eficientă? Firește că da. 
Și aceasta este instalația de antenă colectivă, 
la care ar putea fi racordate toate televizoa
rele dintr-un bloc. Proiectanții ar trebui să 
se gîndească la o soluție ieftină. Punerea ei 
în aplicare ar preîntîmpina degradările și ar 
lichida și dezordinea sîrmăriei care strică 
armonia fronturilor.

★
Orașele noastre cu multe străzi încîlcite 

și înguste, cu case pitice și ziduri bolnave de 
igrasie, orașele acestea ridicate în dezordine, 
se schimbă necontenit și se transformă în 
mari centre urbanistice, cu un stil unitar. 
Ele sînt expresia grijii necontenite pentru 
asigurarea celor mai optime condiții de con
fort pentru oamenii muncii și în același timp, 
expresia unor căutări fructuoase pentru reali
zarea frumosului arhitectonic. Două dezi
derate care, îmbinate, duc la armonie.

Cornel BOZBICI
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aGEND*
• Palatul Culturii din Lu

gansk (U. R.S.S.) desfășoară o 
rodnică activitate cu artiștii a- 
matori. îndrăzneala lor creatoare 
a dus la inițiativa punerii în 
scenă a celebrei opere „Ivan 
Susanin" de Glinka. După o 
muncă intensă — și nu lipsită 
de greutăți — opera a fost repre
zentată cu un deosebit succes, re- 
marcîndu-se în special lăcătușul 
Anatoli Kotov în rolul lui Ivan

Susanin (în fotografie).

@ Printre cele mai cunoscute premii internațio
nale de literatură este și premiul pentru poezie 
„Etna-Taormina", care se decemează anual în 
Italia. Recent au fost desemnați laureatii acestui 
premiu pe anul 1961. Ei sînt: Leonardo Sinisgalli, 
(pentru grupa poeților italieni) și poetul francez de 
origine romînă Tristan Tzara (pentru grupa poeților 
străini).
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• Lyon, Troyes, Chartres, iată 
doar cîteva din orașele franceze 
în care se desfășoară de cîtva 
timp, turneul artistei vest-germa- 
ne Romy Schneider. Succesul pe 
care-1 obține se datorează inter
pretării pline de măiestrie a rolu
lui principal din piesa „Pescăru- 
șul" de Cehov, în regia lui Sacha 
Pitoeff. După Franța, turneul cu 
aceeași piesă va continua în Bel
gia, Elveția, Portugalia, Spania, 
Liban.

• Peste 500 de lucrări literare (poezii, texte pen
tru cîntece și scenete) au fost depuse în cadrul con
sumului „Scriți ctntecul socialismului", organizat 
în R.D. Germană sub egida Tineretului Liber Ger
man. Au fost distinse cu premiul I lucrările a trei 
tineri muncitori: Rolf Czayka din Dresda, Adolf 
Dresen din Magdeburg și Waldemar Spender din 
Vel ten.

DISC

• In noul film italian „Frumu
sețea Ippolitei", regizat de Gian
carlo Zagni, cunoscuta actriță 
Gina Lollobrigida apare pentru a 
doua oară pe ecran în postura de... 
blondă. Ea interpretează în film 
rolul unei femei simple — vîn- 
zătoare la o pompă de benzină. 
Partenerii ei sînt actrița Milva și 
Larry de Meio, fiul Alidei Valii.

►
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întocmai ca sarea in bucate se gustă fondul și 
comentariul sonor din discul cuprinzind dramatiza
rea basmului lui Petre Ispireșcu „SAREA ÎN 
BUCATE" realizată de „Electrecord" cu vervă și 
fantezie, cu suculente efecte acustice, atît de gus
tate de copii. Am ii fost și mai recunoscători casei 
de discuri dacă pentru editarea acestui microsion de 
25 cm (33 ture) ar fi depus o muncă atentă la do
zarea partidelor sonore (voci, fond, muzică, efecte), 
care uneori se suprapun nefericit, ajungindu-se la 
lipsă de inteligibilitate a fragmentelor respective. 
Desigur că ar fi fost de dorit o mapă cu coperta 
desenată și însoțită de un comentariu, precum și 
de amănunte asupra distribuției rolurilor (pe N. 
Gărdescu am reușit să-l identificăm numai datorită 
intonației sale specifice), informații despre regie, 
compozitor etc.

★
„MICA FLOARE"—cha-cha-cha-ul lui Sidney 

Bechet, prima bucată dintr-un disc (17 cm -EDC 
255) de muzică ușoară editat de „Electrecord", are 
ghinionul de a se asculta fără deosebită plăcere, deși 
melodia este interesantă și cantabilă. Vina e îm
părțită mai multor instrumente; în orice caz însă 
saxofonul-alt (aflat în posesia lui Al. Imre) sună 
„prea in față" și disonant, acoperind o orchestră 
omogen disciplinată, care cuprinde printre altele 
o chitară ^„inspirată" și un pian „bine temperat", 
dialogînd amuzant, și un grup ritmic bine marcat.

Spre deosebire de dirijorul piesei anterioare, 
Theodor Cosma conduce orchestra „Electrecord", 
aducîndu-ne stilul său modern de interpretare (cu 
nerv, ritmat decent și dansant) în execuția foxtrot- 
ului lui Winkler „Amintiri" (cunoscut și din in
terpretarea antrenantă de la radio cu trio Grigoriu).

Surprizele plăcute ale acestui disc sînt cele două 
cîntece de pe cealaltă față. în primul rînd „Toren
tul" lui Cosmic. O mențiune specială pentru Sile 
Dinicu în fruntea Orchestrei de Estradă a Radio- 
televiziunii (ansamblu care sună unitar, am putea 
spune „simfonic") și pentru aranjamentul orches
tral ingenios și original. Dacă s-ar putea da note, 
ar merita un zece cu plus. Ar fi plăcut să putem 
asculta „Torentul" într-o interpretare bilingvă (așa 
cum se întîmplă în cîntecul lui Tabacinikov, inter
pretat de Mark Bernes), procedeul fiind de altfel 
folosit pretutindeni.



enerale, în prezent 
vi se mai plătește 
salariu la „Standard 
Oii"?
— Nu.
— Și, în generai 
vorbind, nu primiți 
nici un fel de retri

buție de la „Standard Oii"?
— Nu, n-am vrut să spun asta.
— Deci primiți bani de la com

panie?
— Da, domnule.
— Vi se plătește vechiul sala

riu?
— Nu, nu mai primesc salariu.
— Atunci e vorba poate de 

acțiuni?
— Eu primesc o sumă de bani 

reprezentînd diferența dintre ve
chiul meu salariu și cel actual.

Dialogul acesta, reprodus din 
cartea lui Drew Pearson și J. An
derson „U.S.A. Second-Class Po
wer?" (S.U.A. putere de rangul 
doi?) a avut loc acum cîtva timp 
între deputatul Herbert și gene
ralul W.White, chemat în fața 
unei comisii de anchetă a Con
gresului american.

Așadar, salariu de la „Standard 
Oii"? Doamne ferește. Diferență 
de salariu? Asta da — dar e cu 
totul altceva. Doar nu vă veți 
fi așteptat ca White, fostul vice
președinte al giganticului trust 
petrolier, să fie pedepsit și adus 
la sapă de lemn pentru că a con
simțit să fie numit peste noapte 
general de brigadă și din biroul 
său directorial să se mute la 
Pentagon, în interesul națiunii.

Cine altul ar fi putut să îndepli
nească în mod mai competent și 
mai dezinteresat funcția de șef 
al Serviciului de aprovizionare a 
armatei americane cu combusti
bili strategici? Și, fără îndoială, 
membrii comisiei Congresului în 
fața căreia a compărut White au 
răsuflat ușurați aflînd că zelul 
patriotic al generalului vicepre
ședinte a fost susținut după cum 
se cuvine de patria (era să spu
nem: compania) recunoscătoare.

Este adevărat că în timpul ce- 
lor doi ani de apostolat al lui 
White la Pentagon „Standard Oil" 
a cîștigat circa 700 milioane do
lari de pe urma furniturilor mili
tare, dar aceasta este o simplă 
coincidență...

Anchetarea lui White de către 
o comisie a Congresului n-a avut, 
de altfel, nici o semnificație de
osebită. Este un fapt îndeobște 
cunoscut că Pentagonul și marile 
corporații sînt frați siamezi și că 
atunci cînd te adresezi unuia, 
celălalt dă din cap. împreună 
mănîncă, împreună dorm, împre
ună lucrează, pentru simplul mo

tiv că, deși sînt doi... sînt totuși 
una și aceeași persoană. Magnații 
petrolului devin peste noapte ge
nerali, iar aceștia din urmă — 
businessmen! vîrîți pînă peste cap 
în afaceri veroase, în speculații 
deșănțate cu furnituri militare. 
Trustul „Westinghouse", de pildă, 
și-a asigurat serviciile a nu mai 
puțin de 75 de ofițeri superiori 
care au părăsit serviciul activ din 
armată preferind salarii mai grase 
în conducerea trustului. Compa
nia „Lockheed Aircraft", specia
lizată în producția de avioane 
de război și de rachete, nu are în 
slujba ei decît 60 de ofițeri și 
generali în retragere; în schimb 
principalul furnizor de rachete al 
armatei, concernul „General Dy
namics" se mîndrește cu însuși 
președintele său, fostul ministru 
de Război Frank Pace, asistat de 
24 foști amirali și generali și 
alte cîteva zeci de foști ofițeri.

în 1959 s-a calculat că aproxi
mativ 1.400 de ofițeri superiori 
în retragere — printre care 232 de 
generali și amirali — au devenit 
salariați ai celor mai importante 



companii angajate în producția 
de război; și de atunci cifra a 
continuat să crească.

PUNEȚI MlNA PE UN GENERAL I

în cercurile financiare — su
blinia de curînd „Business Week" 
— sloganul la modă este: „Puneți 
mina pe un general!" După cum 
se vede, generalii nici nu doresc 
altceva.

Este semnificativă în acest 
sens ascensiunea fostului pre
ședinte al Grupului unit al șefilor 
de stat major, generalul MacNar- 
ney. El nu s-a sfiit să declare în 
public cum, după demisia din 
armată, a devenit președintele ce
lei mai importante firme construc
toare de avioane din S.U.A.

A fost suficient să ceară la 
telefon un număr din California 
și să aibă o scurtă convorbire cu 
Floyd Odium, președintele con
siliului de administrație al com
paniei „Consolidated Vultee". O 
lună după aceea, MacNarney a 
devenit președintele companiei, 
cu un salariu anual de 75.000 de 
dolari.

în faimoasa poveste despre Aii 
Baba și cei 40 de hoți se pomeneș
te formula miraculoasă care des
chidea porțile fermecate. Pentru 
a intra în peștera tîlharilor nu 
trebuia decît să exclami: „Sesam, 
deschide-te I" MacNarney, mai 
științific și mai concis decît pre
decesorul său din „O mie și una 
de nopți", a intrat la „Consoli
dated Vultee" murmurînd în pîl- 
nia telefonului: „B-32",

Să ne întoarcem în anul 1950, 
cînd comandamentul flotei mili
tare aeriene hotărîse să anuleze o 
comandă masivă de bombardiere 

B-32, de tip învechit. MacNarney, 
pe atunci șeful statului major al 
Forțelor Militare Aeriene, s-a îm
potrivit cu dîrzenie. El a obținut 
cîștig de cauză, iar „Consolidated 
Vultee" — cîștiguri de milioane. 
Iată de ce, atuncicînd și-a dat de
misia din armată, generalul aface
rist a devenit președintele compa
niei și apoi, cînd aceasta s-a conto
pit cu „General Dynamics", a fost 
numit președintele unei filiale, 
„Convair". Cu acest prilej, „Busi
ness Week" nota, nu fără ironie: 
« MacNarney cunoaște mai bine 
ca oricine pe cel mai bun client al 
firmei „Convair": Pentagonul».

Nu este lipsită de interes nici 
cariera generalului Leslie Groves, 
în calitate de conducător al orga
nizației care a produs prima bom
bă atomică americană și, după 
război, ca funcționar superior al 
Administrației pentru energiăsn,- 
tomică, Groves a cerut cu insis
tență lărgirea neîncetată a stocu
rilor de arme nucleare și arun
carea la gunoi a armamentului 
clasic.

Dar la un moment dat, în fa
voarea armamentului clasic a 
început să se pronunțe cu neclin
tită convingere un oarecare Leslie 
Groves. Generalul? Nu, nu gene
ralul, ci noul vicepreședinte al 
companiei „Remington Rand"! 
Ce se întîmplase? Directorii a- 
cestei companii producătoare de 
armament clasic s-au gîndit să-l 
cumpere pe Groves pentru a-și 
putea vinde marfa și i-au oferit 
postul de vicepreședinte al socie
tății. Generalul s-a simțit atît 
de încîntat de ofertă încît s-a 
grăbit să-și dea demisia din ar
mată și, grație legăturilor sale cu

Pentagonul, să procure firmei 
sale comenzi însemnate de... ar
mament clasic.

OPT STATE tN STAT

în momentul de față cercurile 
legate de Pentagon învîrtesc afa
ceri colosale, mînuind activele 
Ministerului de Război, în valoare 
de 150.000.000.000 dolari. Această 
sumă întrece de trei ori activele 
reunite ale celor mai mari con
cerne din S.U.A.: „General Mo
tors", „Standard Oil of New Jer
sey", „United States Steel", „Ame
rican Telephone and Telegraph" 
și „Metropolitan Life Insurance". 
Cele 15.000.000 de hectare aflate 
în stăpînirea Pentagonului, cărora 
li se adaugă peste un milion de 
hectare ocupate de bazele ameri
cane în alte țări, acoperă o supra
față egală cu cea a statelor Rhode 
Island, Delaware, Connecticut, 
New Jersey, Massachusetts, Ver
mont, New Hampshire și Mary
land luate la un loc. S-ar putea 
spune că Pentagonul nu este 
un stat în stat, ci... opt state în 
stat.

Cît despre fondurile uriașe în
ghițite de Pentagon, ziarul „New 
York Times" remarca: „în cursul 
ultimilor ani, majoritatea aloca
țiilor bugetare au fost destinate 
să acopere cheltuieli legate de 
războaiele trecute și de pregă
tirile în vederea unor noi războaie. 
Dacă vom adăuga la cheltuie
lile pentru securitatea națională 
(59%) < pensiile militare (7%) 
și dobînzile la datoria publică 
(10%), se ajunge la un procentaj 
de 76% din bugetul total pe 
1960-1961, de 77.000.000.000 
dolari". Anul trecut, cifrele au 
sporitei mai mult, S.U.A. adop- 
tînd cel mai mare buget militar 
pe care l-a avut vreodată un 
stat în timp de pace.

Exponenții monopolurilor, dez
văluie uneori ei înșiși, cu cinism, 
substratul economic al cursei 
înarmărilor. „Business Week", de 
pildă, sublinia recent că intensi
ficarea pregătirilor militare de 
către S.U.A. sub pretextul „crizei 
Berlinului" poate asigura „econo
miei" (adică trusturilor de arma
ment) „tocmai acel stimulent de 

care are nevoie pentru o deplină 
restabilire..."

Pentru a determina pe ameri
canul de rînd să-și golească buzu
narele și să furnizeze astfel, la 
rîndul lui, primul și cel mai 
important „stimulent" pentru mo
nopolurile din industria de război 
— plătind impozite împovără
toare — este necesară întreține
rea psihozei de război, a unei 
atmosfere de încordare și de sus
piciune. în acest scop, Pentago
nul a organizat un vast aparat 
propagandistic, în care a angrenat 
radioul, cinematograful, presa, 
amvonul. Pînă la ce extreme 
poate ajunge propaganda milita- 
ristă o vădește și următorul fapt 
mărunt, dar grăitor.

BUZZ SAWYER țl BUGETUL FLOTEI 
DE RĂZBOI A STATELOR UNITE

în marile ziare și reviste ame
ricane apar zilnic, în serie, poves
tiri ilustrate („comics"). De pildă, 
aventurile marinărești ale erou
lui unor astfel de povestiri, Buzz 
Sawyer, au fost reproduse cu regu
laritate în sute de ziare. Puțini 
își închipuiau însă — și în nici 
un caz Buzz și creatorul său, 
Roy Crane — că deasupra plan
șetei de desen pe care se năș
teau zilnic isprăvile istețului 
marinar se va apleca, la propriu 
și la figurat, comandamentul 
Forțelor Maritime Militare ale 
S.U.A.

După ce ani de zile Crane a 
Scornit pentru eroul său felurite 
pățanii pe toate mările pămîntu- 
lui, în cele din urmă, din lipsă 

, de imaginație sau pur și simplu 
din plictiseală, desenatorul a ho- 
tărît să-l transforme pe Buzz în... 
marinar de uscat. Noua serie de 
aventuri a fost însă brusc între
ruptă: Buzz, pasămite, nu ceruse 
aprobarea Pentagonului pentru o 
asemenea schimbare de domiciliu.

Propagandiștii Pentagonului 
au provocat o campanie de presă 
în favoarea întoarcerii lui Buzz 
în largul oceanului, iar coman
damentul Flotei Militare a orga
nizat pentru Crane o călătorie 
de mai multe săptămîni în Paci
fic pe un vas de luptă. Nu e de 
mirare câ în aceste condiții

£



Sawyer-Crane și-a reconsiderat 
hotărîrea.

Concluzia: „Wall Street Jour
nal" arăta de curînd că noua serie 
de aventuri ale lui Buzz — de 
data aceasta înrolat pe un vas 
vînător de submarine — ajută 
în prezent Departamentul Flotei 
Maritime Militare să obțină alo
cații bugetare sporite...

S-ar părea că pățania lui Buzz 
nu prezintă decît minimă impor
tanță. în fapt, ea își are semni
ficația ei, privită prin prisma 
militarizării progresive a S.U.A., 
a creșterii neîncetate a influen
ței Pentagonului în viața politică 
și economică a S.U.A.

.NE PREGĂTIM SĂ DEVENIM UN 
STAT-CAZARMĂ*...

„Aparenta amenințare militară 
permanentă — nota Ch.W. Mills 
în cartea sa „The Causes of World 
War Three" (Cauzele celui de al 
treilea război mondial) — pune 
ofițerimea superioară într-o pozi
ție privilegiată; de fapt, toate mă
surile în domeniul politic și 
economic sînt considerate din 
punctul de vedere al intereselor 
militare". Aprecierea lui Mills 
este întărită de constatarea influ
entului senator republican Ralph 
Flanders, care sublinia de curînd 
că pe altarul pregătirilor mili
tare „noi sacrificăm însăși liber
tatea noastră; noi sîntem nevoiți 
să reorganizăm modul de viață 
american potrivit canoanelor sta- 
tului-garnizoană".

Este interesant de remarcat că 
această ultimă expresie capătă 
astăzi o largă răspîndire în 
S.U.A. Astfel, într-un articol 
apărut sub egida unei importante 
firme din Wall Street, „Arthur 
Wiesenberg and Co“, se sublinia 
că „întrucît ne pregătim să deve
nim un stat-cazarmă, în socie
tatea noastră, în forma de guver

nare, în industrie și în finanțe 
vor interveni schimbări profunde, 
cu efecte țintind departe... Noi 
trebuie să ne pregătim pentru 
aceste schimbări atît pe plan psi
hologic cît și pe plan financiar".

De altfel, însuși Dwight Eisen
hower recunoștea în ultima sa 
declarație oficială făcută în cali
tate de președinte al S.U.A.: 
„împletirea colosală a mașinii de 
război și a giganticii industrii 
de război reprezintă un element 
nou în viața americană; ea exer
cită o influență totală —- econo
mică, politică și chiar spirituală 
— în fiecare oraș, în adunarea 
legislativă a fiecărui stat, în fie
care organ al guvernului federal".

Fostul președinte al S.U.A. 
trece sub tăcere faptul că însăși 
activitatea Administrației Eisen
hower constituie o confirmare la 
fel de totală a exactității spuselor 
sale.

RĂZBOIUL.. UMANITAR

Conducătorii Pentagonului se 
fălesc cu programul lor de inten
sificare a cursei înarmărilor, cu 
intenția lor de a crea și folosi 
armele cele mai ucigătoare, de 
distrugere în masă. Uriașul peri
col pe care-1 reprezintă pentru 
omenire militariștii americani îl 
dovedește, între altele, istoria se
cretă — și mai puțin secretă — a 
pregătirii , de către Pentagon a 
războiului chimic și bacteriolo
gic.

La o ședință secretă din 26 
martie 1958 a Subcomitetului Se
natului și Camerei Reprezentan
ților pentru alocații bugetare (tex
tul prescurtat al dezbaterilor a 
fost dat ulterior publicității) ge
neralul Creasy, comandantul 
Corpului chimic al armatei ame
ricane, a declarat că încă în 1956 
Ministerul de Război a emis o di
rectivă secretă prevăzînd intensifi

carea pregătirii războiului chimic 
și bacteriologic. în lumina acestei 
directive, Pentagonul a început să 
proslăvească caracterul... umani
tar al unui asemenea război. „S-ar 
părea că este o ironie — scria în 
« Harper’s Magazine» fostul șef al 
Direcției de cercetări a Corpului 
chimic al armatei, generalul de 
brigadă G. Rotschild — dar se 
poate afirma că singura speranță 
în ce privește posibilitatea pur
tării unui viitor război în spirit 
umanitar(!!!) o constituie arma 
chimică și bacteriologică".

Totul a fost calculat pînă la 
ultima centimă, pînă la ultimul 
kilometru pătrat, iar cifrele au 
fost publicate chiar de Pentagon.

S-a afirmat că astfel cheltuie
lile s-ar reduce și că, printr-o 
folosire iscusită a acestei arme, 
atacantul n-ar fi chipurile desco
perit și deci nu ar fi expus contra- 
loviturilor. Așadar, un atac ban
ditesc și... „rentabil". Afirmația 
a fost făcută cu seninătate de un 
cronicar al ziarului „New York 
Herald Tribune" (14 apriliel960).

.SABIA* AMERICANĂ...

Ura împotriva comunismului, 
împotriva măreței mișcări de eli
berare a popoarelor subjugate de 
imperialism, dorința nebunească 
de a „interzice" prin forța arme
lor progresul social și a împie
dica construirea unei societăți 
izbăvite pentru totdeauna de ex
ploatare, de sărăcie, de războaie 
pustiitoare — iată ce stă la baza 
planurilor criminale ale milita- 
riștilor de la Pentagon.

Lăudăroșenia unită cu cea mai 
totală lipsă de răspundere pentru 
soarta propriului popor îl fac, de 
pildă, pe amiralul Radford, fos
tul președinte al Grupului unit 
al șefilor de stat major, să 
ceară dezlănțuirea unei agresiuni. 
„Nouă ne trebuie o victorie totală 
asupra sistemului comunist și nu 
un meci nul" —- declară senten
țios amiralul, care, se pare, con
fundă un măcel mondial cu o 
partidă de popice în care popoa
relor li se rezervă rolul de popice, 
iar armatei americane rolul bilei. 
Cît despre actualul președinte al 
Grupului unit, generalul Twining, 
acesta se lăuda recent în fața 
unui ziarist englez că prin bom
bardarea Uniunii Sovietice el ar 
putea cîștiga războiul „într-o sin
gură zi", cu condiția ca „politi
cienii" să-i dea mînă liberă. Inu
til să adăugăm că prin asemenea 
declarații belicosul general nu a 
cîștigat decît un singur lucru: 
dreptul la o cameră capitonată 
în cel mai apropiat ospiciu.

A apus pentru totdeauna vre
mea cînd militariștii americani 
își puteau impune după plac 
voința. Superioritatea militară a 
Uniunii Sovietice a devenit atît 
de evidentă, încît pînă și propo
văduitori înf ocați ai politicii agre
sive, ca de pildă fostul ministru 
al Aviației Militare, Thomas Fin- 
letter, încep să înțeleagă că dez
lănțuirea unui nou război mon
dial de către S.U.A. s-ar solda cu 
o catastrofă pentru agresor. „Pe 
neașteptate — scrie Finletter în 
cartea sa «Foreign Policy; The 
Next Phase » (Politica externă: fa
za următoare) — noi am trecut 
de la situația în care un război 
general nu reprezenta o amenin
țare pentru S.U.A., la situația în 
care un asemenea război ne-ar 
pricinui pierderi îngrozitoare, ar 
nimici zeci de orașe, ar provoca 

moartea sau rănirea a zeci de 
milioane de americani".

Cunoscutul specialist militar 
englez Liddel Hart sublinia și 
el recent, vorbind despre „sabia 
americană" (în terminologia mili
tară a N.A.T.O. — forțele de șoc 
ale S.U.A., în primul rînd avia
ția strategică și rachetele): „în 
actualele condiții, sabia nu poate 
fi în mod practic folosită... Ea 
amintește mai curînd o sabie 
ceremonială japoneză care slu
jește la harakiri".

...Șl HARAKIRI JAPONEZ

Se pare că la Pentagon mai sînt 
încă mulți amatori de harakiri, 
dar chiar și aceștia vor fi meditat 
la declarațiile recente pline de 
greutate ale mareșalului R.I. Ma- 
linovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., privind soarta oricărei 
încercări de agresiune împotriva 
țărilor socialiste.

Chiar și capetele cele mai în- 
fierbîntate de la Pentagon vor fi 
reflectat asupra știrii că Uniunea 
Sovietică a rezolvat problema 
distrugerii rachetelor în zbor, ceea 
ce înseamnă că obiectivele de 
pe teritoriul U.R.S.S. devin invul
nerabile chiar pentru cele mai 
perfecționate arme ale agresori
lor.

După lansarea primului satelit 
artificial al pămîntului de către 
Uniunea Sovietică, ministrul de 
Război al S.U.A. a dat un ordin 
special interzicînd militarilor 
americani să discute între ei acest 
istoric eveniment, iar un membru 
al Congresului american a propus 
cu toată seriozitatea ca să se tri
mită în turneu în jurul lumii o 
brigadă de stele de cinema din 
Hollywood în frunte cu Jayne 
Mansfield și Marilyn Monroe, 
„pentru a umbri succesul ruși
lor". Se știe cît de eficiente s-au 
dovedit aceste „rețete"...

în ultimii ani au avut loc noi și 
răsunătoare eșecuri ale cercurilor 
agresive, ale promotorilor politicii 
de pe poziții de forță. în același 
timp a crescut neîncetat forța 
militară, politică, economică și 
morală a țărilor socialiste.

Lupta unită a popoarelor iubi
toare de pace din lumea întrea
gă împiedică pe instigatorii la 
război să împingă omenirea în 
abisul unui nou măcel mondial. 
Amatorilor de harakiri de la 
Pentagon și din alte ministere 
de război din occident — dacă 
nu se vor trezi sau nu vor fi 
treziți la realitate — nu le va 
mai rămîne decît alternativa unui 
harakiri individual, practicat du
pă toate canoanele tradiționale 
japoneze.

L. NIJESCU 
Ilustrații de Clk DAMADIAN
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chise de mult un magazin de 
centuri și corsete, situat în 
Brooklyn într-un loc cu vad. 
Din fericire, patronul nu s-a 
arătat prea pretențios, astfel 
încît, pentru o sumă destul 
de mică, Devernon a pus mîna 
pe un sediu cum nu se poa
te mai potrivit pentru ceea ce 
dorea să facă. Renovarea a 
început-o imediat. Și iată 
pereții zugrăviți cu numeroși 
sfinți și sfințișori, mai mult 
sau mai puțin celebri; iată 
vitrinele preschimbate cu al
tele alcătuite din gemulețe 
colorate; iată și o cruce lu
minoasă atrăgînd atenția tre
cătorilor. Iar o firmă discretă 
anunță nașterea unui nou 
așezămînt religios: „Biserica 
Sfîntului Ion al Domnului".

Bineînțeles că, pe lîngă 
„legile divine", ău trebuit 
respectate și cele lumești. 
Uh statut al noului cult a 
fost alcătuit și înregistrat, ca 
orice altă afacere lucrativă, 
la Camera de Comerț a sta
tului New York. în statut 
s-a specificat, pentru orice 
eventualitate, că: „Biserica 
Sfîntului Ion al Domnului 
trebuie să se îngrijească de 
ctitorul ei și de familia lui 
pînă la sfîrșitul zilelor lor".

„Ctitorul" era unul singur, 
dar familia devenise nume
roasă și greu de întreținut. 
Căci Devernon LeGrand și-a 
luat ca „sprijinitoare ale co
munității sale religioase" 
cinci tinere femei hotărîte 
să-l ajute în apostolatul lui, 
dar care erau legate de el nu 
numai prin cele sfinte... Și, 
ca în orice harem, una dintre 
ele (sora Eva) avea condu
cerea. în fiecare zi, îmbră
cate în cuvioase veșminte 
negre, lăsîndu-și în jos ru
șinate genele date cu rimei, 
„surorile" — purtînd cîte o 
cutie de tablă ornată pompos 
cu un sigiliu de ceară —por
neau la cerșit. Chipurile, în 
folosul copiilor orfani... Tru
da nu se oprea la căderea 
serii, ci continua în localurile 
de noapte.

Afacerea mergea strună: 
fiecare soră aducea zilnic 
80-100 de dolari. LeGrand 
avea de ce să fie mulțumit. 
Drept care... s-a avansat 
episcop. Episcopul Dever
non. Suna mai impunător.

Dar statutul prevedea aju
torarea aproapelui; de aceea 
o mică parte din banii strînși 
au servit la organizarea 
unui „orfelinat". Douăzeci de 
copii erau îngrijiți în acest 
așezămînt de binefacere.

Povestea a durat cîțiva 
ani buni. LeGrand tocmai îm
plinise milionul de dolari, 
cînd, într-o bună zi, s-a 
pomenit chemat totuși în 
fața procurorului general al 
statului New York, unde nu 
a contenit să-și strige nevino-
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văția. între altele, LeGrand 
a încercat să demonstreze că 
este o infamie să se afirme 
că toți cei douăzeci de copii 
din orfelinat sînt ai lui; el 
recunoaște numai doispre
zece. Tot atît de scandalos 
este să se afirme că a zămis
lit acești prunci ai domnului, 
cu toate cele cinci surori... 
După cum susține el, copiii 
sînt cu toții ai sorei Eva, 
deși e adevărat că unii sînt 
născuți la numai 2-3 luni 
diferență. Biserica a făcut, 
de-a lungul veacurilor, și mi
nuni mai mari...

Este foarte probabil că 
episcopul Devernon s-a apă
rat și într-alt chip, mai con
vingător. El a avut putința 
să arate că Vina lui, ca pre
lat, fie și ca prelat „de oca
zie", nu este deosebit de 
mare; n-a făcut decît un 
lucru pe care de secole îl fac 
mai toți prelații: a adunat 
bani de la credincioși. Poate 
că Devernon a citat și exem
ple ilustre de oameni ai 
bisericii mult mai puțin 
nevinovați decît dînsul. Ar
hiepiscopul Spellman, în pre

dica sa de crăciun la cate
drala catolică din New York 
— predică radiodifuzată, te
levizată și imprimată pe 
plăci de patefon — nu s-a 
mărginit de loc la a cere 
obolul credincioșilor pentru 
copiii orfani, ci a îndemnat 
fățiș la înarmare. Alt cap al 
bisericii catolice, cardinalul 
Ottaviani, l-a vizitat de cu- 
rînd pe Franco și, în discur
sul ținut cu această ocazie, a 
numit agresiunea fascistă din 
1936 (care l-a adus pe Franco 
la putere) „Sfînta cruciadă". 
Față de asemenea pilde ilus
tre, este evident că strălu
cirea „măruntei" escrocherii 
a lui LeGrand pălește. De 
altfel și procurorul pare-se 
că și-a dat seama de lucrul 
acesta, cînd a recunoscut re
lativa nevinovăție a acuza
tului...

La urma-urmei, Devernon 
LeGrand n-a făcut decît un 
business. Cum fac atîția și 
atîția alți businessmeni cle
rici sau laici...

Sediul bisericii Sfîntul Ion al Domnului 
de pe Fulton Street — cartierul Bro

oklyn (New York).

Cele 5 .surori* sînt duse la cerșit ți 
culese la sfîrșitul zilei de .muncă* de 
mațlna ți șoferul episcopului Devernon. 
.Sora* Eva (vezi săgeata), preferata epis
copului, este șl șefa acestui detașament.

Florin MUGUR

Cîtiva din cei 20 mici pensionari ai 
azilului de orfani — care nu sînt de 
altfel decît progeniturile preacuvlosului 

Devernon.
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tlumele aranjate într-o 
că, pcate constitui acel 
lv major" recomandabil 
Ice interior.

drept, rămăsesem datori cititori- 
lornoștri la acest capitol. O știam. 
Mai înainte însă de a fi putut 
trece, autocritic, la fapte, iată 
pe biroul redacțional un plic (ne
iertători sînt cititorii!). Ana 
Teodoru, inginer zootehnist, sem
nează un reproș discret și o ru
găminte: „Ne-ați sfătuit — și 

primiți mulțumirile noastre pentru aceasta 
— ce mobilă să alegem și cum să ne amena
jăm mai practic și modern apartamentul. 
Mai departe însă ne-ați lăsat singuri: ce să 
punem pe pereți, cu ce să ne împodobim 
încăperile, care sînt acele mici fleacuri, acele 
obiecte decorative care — după părerea dv. 
-și-ar găsi locul într-un interior al zilei de 
azi? Nu ați dori să vă opriți și asupra acestei 
probleme?"

Desigur că dorim, tovarășă Teodoru. In 
primul rînd, pentru că aveți perfectă dreptate: 
e mult mai dificil să alegi cu discernămînt 
și bun gust obiectele de decor, decît însăși 
mobila. Aceasta are un rol funcțional bine 
precizat, care îți conduce alegerea în raport 
cu necesități la fel de bine precizate. Și apoi, 
producția noastră de serie, oferă cu zgîrcenie 
încă modele variate ale garniturilor de mo
bilier, în așa fel încît alegerea nu este prea 
dificilă. Cînd e însă vorba de piesele decora
tive, cele care inundă vitrinele și care nu au 
altă funcție decît de a răspunde nevoii noastre 
de frumos, aici fiecare este suveran și, din 
păcate, încă nu toți ne exercităm aceste 
drepturi cu un gust desăvîrșit. Și cu toate 
că obișnuim să cităm mereu vechiul dicton 
latin cînd e vorba de gusturi, afirmînd răspi
cat că nu se cuvine a le discuta, poate că nu 
ar strica de astă dată să ne oprim puțin asu
pra lor, mai ales că interlocutoarea noastră 
și-a exprimat dorința în acest sens.

Vorbeam de un „în primul rînd", urmează 
deci și un „al doilea". în al doilea rînd deci, 
tovarășă Teodoru, ținem să răspundem prompt 
rîndurilor trimise pentru că iată, v-am sur
prins și pe dv. în greșeală (o greșeală de alt
fel cît se poate de frecventă). Ne cereți sfaturi 
despre „fleacurile" ce împodobesc casa; ei 
bine, tocmai în această concepție a obiecte
lor decorative văzute ca tot felul de mărun
țișuri stă riscul de a strica ținuta unui inte
rior. Tov. arhitect Vasile Rado, cu care am 
stat de vorbă pentru a vă putea da și de astă 
dată un îăspuns cît mai competent, ține să 
atragă atenția: nu în mulțimea pieselor de
corative (chiar dacă acestea ar fi de bună 
calitate) stă frumusețea unui interior, cr 

în potrivirea cu gust a cîtorva piese la încă
perea respectivă, ca formă, culoare sau stil. 
Singură, mobila nu poate da personalitate 
unui interior; în ajutorul ei trebuie să vină 
piesele decorative care să finiseze aspectul 
general al apartamentului; iar dintre acestea, 
rolul principal îl are acel „element decorativ 
major" — cum îl numesc specialiștii — cel 
care captează atenția și în jurul căruia sînt 
polarizate celelalte piese din încăpere. în- 
tr-o cameră mobilată simplu și discret — 
cum cere linia modernă — acest element ma
jor îl poate constitui, să zicem, un tablou de 
dimensiuni mai mari și, bineînțeles, de ca
litate artistică. Sau, în alt caz, o compoziție 
coloristică pregnantă, obținută prin armo
nizarea culorii stofei de mobilă cu cea a co
vorului, a pereților sau a unor piese decora
tive. Un vas sau o statuetă — de dimensiuni 
adecvate și de valoare artistică, (iar valoarea 
nu presupune neapărat un preț ridicat!) pot 
de asemenea constitui elementul decorativ 
major al unui interior, ca și un lampadar 
cu un abajur mare, așezat lîngă bibliotecă. 
Și oare cărțile, rînduite într-o armonie poli
cromă bine gîndită, nu pot da și ele atmosferă 
și caracter unei încăperi? Mai ales cînd sînt 
așezate pe rafturile simple ale unei biblioteci 
ce ocupă un perete întreg... De cele mai 
multe ori, însă, nu piesa în sine dă efectul 
decorativ dorit, ci felul în care ea e pusă în 
valoare în contextul interiorului și contribuie 
ța crearea unei unități de stil.

Avem de pildă, trei vase frumoase și două 
tablouri reușite... în mod precis încărcăm și 
alterăm linia decorativă dacă le expunem 
pe toate deodată. Pe cînd, dacă ne mărginim 
să punem pe perete peisajul rustic și pe masă 
vasul de ceramică (înlocuindu-le, eventual, 
peste cîtăva vreme cu celelalte obiecte), am 
realizat o simplitate elegantă, în care ambele 
piese sînt bine valorificate.

Mai înainte însă de a învăța cum să aran
jăm în încăpere aceste podoabe, trebuie să 
știm ce să cumpărăm. De cîte ori nu ni se 
întîmplă multora dintre noi ca, trecînd prin 
fața unui magazin și zărind în vitrină cine 
știe ce bibelou de porțelan sau papagal exo
tic din janilie, să intrăm și să achiziționăm 
o asemenea „comoară"? Acest prim impuls, 
nestăpînit la timp, este cel mai primejdios 
pentru ținuta de bun gust a casei noastre. 
Ajungem cu vremea să îngrămădim pe stu
dio, pe masă, pe bufet, tot felul de „fleacuri" 
care dau camerei aspectul unui bazar. Și 
dacă tot vorbim despre această supraîncăr
care a locuinței, poate că ar trebui să mai 
amintim aici că moda bufetelor cu geamuri 
de sticlă, în spatele cărora se lăfăiesc ceștile 
și farfuriile de porțelan, primite ca dar de 
nuntă, a răposat. Interiorul modern nu su
portă fărîmițarea: în locuia patru-cinci mici 
tablouri fixate pe perete în scară, mai bine 
unul singur, care să spună ceva prin conținu
tul lui și să fie încadrat într-o ramă discretă, 
simplă. Magazinele Fondului plastic pun la 
dispoziția publicului, la prețuri accesibile, 

acuarele, gravuri, uleiuri, aparținînd unor 
artiști cunoscuți. Și dacă vreți să rezolvați 
mai puțin costisitor problema tablourilor, vă 
sfătuim să recurgeți la reproducerile de tablo
uri celebre, pe care le găsiți în librării. în 
nici un caz nu mai au ce căuta în casele noas
tre picturile de gang cu pepeni verzi și stru
guri galbeni sau acele nefericite țigănci des
puiate.

A început să treacă și moda platourilor din 
cristal crestat în fel și chip — scumpe și 
extrem de banale — a vaselor de cobalt 
înflorate și aurite peste poate, a balerinelor 
și cățelușilor din porțelan (asta nu înseamnă 
însă că o piesă de valoare de acest gen nu-și 
poate găsi locul într-un interior de azi). 
Obiectul decorativ modern își scoate efectele 
din liniile sale simple, alungite, din colori
tul său viu, din formele sale extrem de va
riate. Și de aceea nu vom greși niciodată dacă 
vom recurge, în împodobirea casei noastre, 
la piesele de artă populară, întotdeauna sim
ple și de bun gust, întotdeauna autentice (da
că, bineînțeles, vreo interpretare artizanală 
sui-generis n-a avut grijă să le denatureze 
stilul). Acestea trebuie însă asortate cu grijă 
cu celelalte piese de decorație — covorul, 
perdeaua, stofa de mobilă — altfel rezultatul 
riscă să fie hibrid.

De bună seamă că nu pot fi formulate 
rețete fără greș în finisarea aspectului unei 
locuințe; cîteva criterii pot fi totuși enun
țate și vom încerca să le arătăm mai jos cu 
gîndul că tovarășa Teodoru nu este poate 
singura interesată în această problemă.

Mulți dintre noi mai avem mobilă lustrui
tă de culoare închisă care, fără a cores
punde întru totul liniei moderne*, ne poate fi 
încă de un bun folos în casă. E bine de știut 
că la un asemenea mobilier nu merge cretona 
înflorată, în culori vii, ci o stofă sau o mă
tase în nuanțe pastelate, că cel mai potri
vit covor este cel plușat, iar ca piese deco
rative, sînt adecvate tablourile în ulei, obiec
tele din bronz, argint, marmură, porțelan, 
milieuriledin broderie fină și cărțile legate.

Mobila de culoare deschisă cere în schimb, 
la textilele din încăpere, materiale uni sau 
în dungi, în culori aprinse, un covor mochetă 
unicolor sau unul din țesătură de lînă, iar 
ca tablouri, o acuarelă, o gravură sau o foto
grafie de artă, toate încadrate în rame înguste, 
simple. într-un asemenea interior se potri
vesc milieurile din pînză cu cusături moderne 
sau populare și obiectele din ceramică, 
faianță. Acestea pot fi intercalate prin
tre cărțile din bibliotecă care trebuie și 
ele aranjate, pentru efectul dorit, în funcție 
de mărimea și coloritul lor. Dar, din nou 
atenție: nu sîntem obligați să expunem dintr-o 
dată toate vasele și statuetele pe care le 
avem în casă. Schimbîndu-le din cînd în cînd, 
obținem și o înnoire a aspectului interiorului 
nostru. Și cine nu dorește să aibă un interior 
plăcut și de bun gust, care să dea căminului 
o atmosferă caldă, intimă?

Sanda FAUR-DIMA

tr-un Interior modern, un covor oltenesc fru- 
os colorat poate înlocui cu succes pe perete 

un tablou.

Cîteva acuarele «au gravuri de aceleași di
mensiuni șl un abajur modern (fără floricele șl 
corăbii pe el), alcătuiesc o bună «olufie deco

rativă pentru un colt Intim. unui interior.

Un singur tablou de dimensiuni potrivite și un 
covor pufos într-o singură culoare, lată două 
elemente decorative care pot da atmosferă



I
n trecut, satul romînesc însemna: plug 
de lemn, analfabetism, opinci sparte, 
opaiț,, flagelul unor devastatoare boli 
sociale. Locuitorii lui erau înfățișați, 
în genere, drept exponenții unei pito
rești patriarhalități, refractari „invaziei" 
civilizației urbane.

Pentru „talpa țării" vechile și patriotar
dele stăpîniri au dat dimensiunile dijmei, 
ale pelagrei, ale bîtei jandarmerești și ale 
misticismului regizat.

Ieșit de sub obroc, prins în efervescența 
construcției socialiste, satul romînesc con
temporan cunoaște dimensiunile altei vieți. 
Treptat, el a pus la muzeu imaginea mizeră a 
trecutului și urcă pe schelele luminoase ale 
socialismului.

De curînd am poposit într-un asemenea 
sat. Satul e mare și poartă numele viteazu
lui pandur Tudor Vladimirescu. E un sat 
moldovenesc, așezat la jumătatea distanței 
dintre Galați și Tecuci și face parte dintr-o 

regiune (Galați) în care, după cum știți, 
a fost încheiat procesul colectivizării. Dragi 
mi-s Humuleștii lui Creangă, ca și sa
tele pe unde a umblat bădița Mihai de la 
Folticeni, cu pitorescul lor, dar dragă mi-a 
devenit și așezarea asta rurală moldovană 
(cu evidente aspecte urbane) și multe 
altele, asemenea ei, prin care am trecut.

Cititorul să mă înțeleagă de la început: 
de bună seamă că pe ulițele comunei Tudor 
Vladimirescu nu curge lapte și miere. Așadar,
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în primele bănci s-au sfiit, ba s-au înfricoșat 
chiar. Unul dintre ei a spus:

— Hai, fraților, afară că ne calcă trenul.
Trenul era în film. în comuna Vladimires

cu azi e un cămin cultural modern, cu o sală 
de spectacole de peste 600 de locuri, o cabină 
cinematografică cu două aparate de proiecție 
pe bandă normală. Film, în fiecare seară. (Pă
cat că cei ce conduc acest cămin cultural nu 
sînt gospodari prea atenți; o găleată cu var 
și o bidinea ar înlătura cu ușurință de pe

ALE
CIVILIZAȚIEI

- .

CÂLȚAMINTE ;

h w&quîAjț 
.atacata»»*

SATULUI
nu scriu despre un sat în care toate cerințele 
și toate exigențele pe care le reclamă modul 
de viață socialist sînt împlinite într-o per
fecțiune ideală. Mai sînt multe de făcut. Și 
la Tudor Vladimirescu, și în alte sate din 
țara noastră.

Dar destul comentariu. Să trecem la fapte.
O amintire, sau mai bine zis o mărturie., 

în 1946, în comuna Tudor Vladimirescu a 
poposit o caravană cinematografică. în timpul 
rulării filmului, cîțiva țărani care se găseau



pereți urmele nepăsării celor ce nu știu sau 
nu vor să păstreze cum trebuie bunurile ob
ștești !).

Prezentul comunei Vladimirescu se cere 
neapărat confruntat cu trecutul. în multe 
sectoare s-a pornit de la zero. în 1944 aici, 
în afară de „Visul maicii domnului" nu exista 
nici o carte. Am trecut pe la bibliotecă: 
6.800 de volume. Am cercetat cîteva fișe 
de cititori. Toți au la activul lor pe anul 
trecut între 30-45 de cărți citite. O întreb 
pe bibliotecară:

— Ce sînt acești cititori pasionați?
— Colectiviști.
Întîlnesc o fată de 20 de ani. Ștefana Stra- 

tulat. Colectivistă. E o cititoare pasionată. 
Pe Șolohov l-a citit din scoarță-n scoarță. 
Pe Gorki la fel, pe Sadoveanu așijderea.

— Cui i-a venit acum rîndul, „mîncătoareo" 
de cărți?

— Lui Stendhal. Vreau „Roșu și negru".
Trec pe la restaurantul comunei. E o nuntă. 

Fata unui colectivist se mărită cu un munci
tor. Mireasa n-are nici ie, nici opincuțe. E

Chiar dacă deocamdată se aduce pe bicicletă, 
aragazul a tnceput să înlocuiască vatra ■ de jar a

jajef Lisavefa.

îmbrăcată în nylon și are pantofi „Romarta". 
Mirele n-a întrebat-o nici cîte perechi de boi 
are tat-su acasă, nici din ce viță se trage. 
I-au plăcut ochii și hărnicia mîinilor fetei. 
Atît. Îi privesc pe invitați. Toți sînt colec
tiviști. N-au nici ițari, nici pantofi agricoli 
(opinci), nici cămăși înflorate de mîna țaței 
Lisaveta. Toți sînt îmbrăcați în haine oră
șenești și mulți poartă ceas la mînă.

De la restaurant plec la magazinul universal 
sătesc. Deosebirea dintre acest magazin și 
unul de la oraș nu e prea mare. îl întreb pe 
responsabil:

— într-o lună de cîte parale vindeți?
— Depinde. îktre 200 și 350 mii lei. Anul 

trecut am desfăcut mărfuri de peste 3 milioane 
de lei.

Mă apucă seara și sînt găzduit la internatul 
școlii medii din comună. Școala medie nu e 
de mult înființată și deocamdată are numai 
clasele VIII și IX (cu internatul lucrările încă 
nu sînt perfect organizate, nu sînt puse la 
punct. Se pare că începutul — ca orice început 
— merge încă greu !).

Relații despre școala medie îmi dă bucătă
reasa.

—Numai copii de colectiviști avem în liceul 
nostru. Din comuna Vladimirescu și din satele 
vecine.



Dimineața mă plimb de unul singur prin 
sat. Trec pe la stația de radioficare, pe la 
„Studioul fotografic", mă bărbieresc la atelie
rul de „Frizerie și coafură", schimb cîteva 
vorbe cu responsabilul atelierului de „Croito
rie pentru bărbați, femei și copii" și zăresc 
vizavi o clădire pe care scrie: „încălțăminte 
de comandă".

Seara dau din nou pe la stația de radib- 
ficare. Un mulgător fruntaș de la gospo
dăria agricolă colectivă vorbește consătenilor 
despre metodele sale de muncă. într-o sală 
alăturată, una din cele trei brigăzi artistice 
de agitație face o ultimă repetiție. Peste o 
jumătate de oră intră în studio. După pro
gram colectivistul Susan mă poftește la el 
acasă. îmi prezintă nevasta.

— Mărina mă cheamă.
La 39 de ani, Mărina lui Gheorghe Susan are 

7 băieți.
— Ești bogată, țață Mărină.
— Bogată și nu prea. Mai am timp să 

mă-mbogățesc. Pînă la zece băieți nu mă las.
Și Mărina rîde de se umple odaia de bucuria 

ei. Casa nouă cu șase camere probabil că nu 
va fi suficient de încăpătoare.

— Nu-i nimic, filozofează Gheorghe. Mai 
trîntim una.

Gheorghe mi se laudă cu produsele pe care 
le-a obținut anul trecut.

— 9..000 lei în numerar, peste 11.000 kg 
grîu și porumb și alte numeroase produse 
agricole trebuincioase traiului într-o gospo
dărie.

în trecut Gheorghe Susan a fost țăran mijlo
caș. Era un fel de Ilie Moromete, frămîntat 
de problemele economice ale gospodăriei sale 
individuale și de destinul copiilor săi. Acum 
are alte probleme:

— Mi se pare că n-am luat toate măsurile 
necesare pentru dezvoltarea gospodăriei colec
tive. Cred că mai avem destule rezerve interne 
pe care nu le-am folosit.

Ies de la Gheorghe Susan și nu mă opresc 
decît în dreptul unei case unde se aude gălă
gie. După ce deschid ușa și dau bună seara, 
întreb:

— Iarăși pregătiți vreo nuntă?
— Nu.
— Dar ce caută găinile astea tăiate pe 

masă?
— Aici e cerc de artă culinară. înainte, 

țăranul făcea din găină (dacă nu i-o lua per
ceptorul) un singur fel de mîncare. Acum 
avem și noi pretenții. învățăm s-o gătim ca 
la oraș.

A doua zi îmi scot carnetul și însemnez o 
seamă de lucruri. Le pun față în față cu tre
cutul. 1944: 412 analfabeți, o școală cu 4 
clase și 8 învățători cu coatele roase, lampă 
cu gaz în toate casele (afară de acelea unde nu 
se puteau găsi bani de gaz și se recurgea la 
ancestralul opaiț), nici un medic. 1962: două 
școli, 33 cadre didactice, 10 cadre sanitare, un 
dispensar cu 3 secții medicale, lumină elec
trică (comuna a fost racordată la sistemul 
energetic național; păcat însă că atunci cînd 
am fost noi pe ulițe supraviețuiau doar cîte
va becuri), zeci de aparate de radio, sute de 
difuzoare conectate la stația de radioficare, 
foarte multe case noi și altele pe care vi le-am 
amintit în prezentele însemnări.

Toate acestea n-au venit nici peste noapte 
și nici n-au picat din cer. Ele sînt roadele 
unor serioase strădanii. Ele sînt rezultatele 
modului de viață socialist. Gospodăria co
lectivă le-a dat țăranilor muncitori din Vla
dimirescu nu numai bucuria libertății (în

fl -Aid, stafia de radioficare a comunei Tudor 
■ Vladimirescu. Dragi ascultători, începem emisiunea 
V locală!"

.Zîmblfi, vă rog I...* Ca la oraș I 

Cînd a intrat în gospodăria colectivă, Vasile 
Andronache a avut două dorinje: casă nouă și 

motocicletă. Și le-a împlinit pe amîndouă.

trecut ei au fost pălmași și dijmași pe moșiile 
lui Basmangiu, Vretos, Verona și alți indi
vizi cu „sînge albastru"), ci și posibilitatea 
de a păși pe porțile unei vieți în care belșugul 
dă mîna cu civilizația.

Dimensiunea satului nostru contemporan 
își are izvorul în politica partidului clasei 
muncitoare.

Astăzi satul urcă pe treptele contemporane 
ale civilizației. Pe ulițe, la căminele cultu
rale, în magazine, în casele colectiviștilor 
pășesc în ritm tot mai intens, prinse de mînă, 
belșugul și frumosul. într-adevăr, asistăm 
azi la o „invazie" în sat a urbanismului so
cialist. Departe de a fi refractari „invaziei" 
civilizației urbane, țăranii o primesc cu bra
țele deschise.

Semnul sub care sociologii burghezi au 
pecetluit satul drept o așezare imuabilă, 
etern patriarhală, și-a dovedit totala nete- 
meinicie. Integrarea organică a-satului nostru 
în ritmul construcției socialiste îl spulberă.

George CIUDAN
Fotografii de Traian PROSAN



i, tovarășe, ți-a plăcut?... Păi ce, 
putea să nu-ți placă? Poți să te 
plimbi prin tot raionul, sector 
zootehnic ca al nostru n-ai să 
afli. Dar prin cite am trecut ca 
să ajungă așa, numai eu știu... 
Cu ce?... Cu păsăretul? Nu, tova
rășe. Cu construcțiile?... Nici cu 
ele. Astea au mers, ca să zic 

așa, ca pe roate. Buclucul a fost cu altele. 
Cu oamenii. Mai precis: cu femeile. Ui
te, conduc colectiva de la înființare, dar 
recunosc: eu cu femeile nu pot munci. 
Adică, ce vorbesc? Aș putea munci, dar 
nu știu cum se face, că nu le înțeleg 
întotdeauna. Și la raion se zice: „Pândele 
ăsta e băiat bun, dar cu femeile își dă în 
petic". Te văd că zîmbești!... Să nu-ți 
închipui nu știu ce drăcovenii l... Stai jos 
și ascultă-mă:

Acu' vreo doi ani, cînd am cumpărat noi 
un lot mai mare de vaci, s-a ridicat problema 
brațelor de muncă. Cine să le îngrijească? 
Cerem în consiliu ca fiecare brigadă să dea 
cîțiva oameni. Dar brigadierii noștri au 
început cu: „N-avem de unde să dăm oameni. 
Sîntem în toiul secerișului... în loc să ne 
mai dați, ne luați brațe de muncă... Ce, dacă 
ați adus încă treizeci de vaci — pămîntul, 
recolta, pot să crape?..."

Și aveau dreptate. Cum să iei, în plină 
campanie, oamenii de pe cîmp? Ce să-ți 
mai spun? Ne-am judecat cu brigadierii. Pînă 
la urmă ne-am înțeles: fiecare brigadă 
va da trei femei pentru ferma de vaci.

A doua zi pe la prînz intră la mine în birou, 
val-vîrtej, minat parcă de satana, moș Axinte. 
Moș Anton Axinte e vicepreședintele nostru. 
Om mai bun ca el nu există pe fața pămîntului.

— Ce-ai pățit tovarășe vicepreședinte ? — 
îl întreb eu uimit.

— Năvălesc... ca lăcustele...
— Cine năvălesc?
— Muierile...
— Ce s-a întîmplat moș Axinte? Vorbește 

o dată, omule, să te înțeleg!
N-a mai apucat să răspundă că în birou 

au și năvălit vreo cincisprezece femei. în 
fruntea lor, Paraschiva Mărăcine. Paraschiva 
asta e o femeie harnică, dar are o gură arde- 
iată... Să te ferească sfîntu’!

— Ce-i cu alde dumneavoastră, tovarășelor? 
Ce necaz aveți?

Așa le-am întrebat, frumos, blind, să nu 
le supăr cumva. Crezi că a folosit la ceva? 
Toate au început să strige deodată, încît nu 
se înțelegea mai nimic:

— Nu vrem să fim văcărese!... La dracu’ 
cu vacile!... Eu nu mă bag văcăreasă 1...

Dintre toate se auzea mai ascuțit vocea 
Paraschivei Mărăcine:

— Să se facă văcar cine a vrut vaci!
Moș Axinte, lîngă mine, își astupă urechile 

cu palmele și țipă din toți bojocii:
— Liniște!
Ce? Ați înnebunit? Ce-i cu babilonia asta?
Cu chiu cu vai am izbutit să le liniștesc: 
— Vă ascultăm! Dar vorbiți pe rînd.
— Eu nu vreau să fiu văcăreasă — zice 

Paraschiva în numele celorlalte.
— Bine, dar îți dai seama că asta e o 

muncă de mare răspundere, o adevărată spe
cialitate? — încerc s-o iau cu binișorul.

— O fi, dar am și eu mîndria mea. Nu vreau 
să-mi zică lumea văcăreasă — răspunde ea 
cu harță.

— Pe mine bărbatu-meu nu m-a trimis la 
coada vacii nici pe vremea lui Verescu, boieru’ 

— intră în vorbă și țața Niculina. Să mă 
duc, acum, cînd avem colectivă?

— Țață Niculină, matale greșești rău de 
tot cînd vorbești așa — încerc să lămuresc 
femeile. Văcar, porcar, astea erau vorbe 
disprețuitoare și umilitoare pe vremea boie
rilor. Astăzi, îngrijitorul de animale e un 
om onorat. Ba mai mult: i se cer multe 
cunoștințe. E trimis să învețe... Ehei, să 
fii sănătoasă mata, țață Niculină, dar știi 
cîte crescătoare au și decorații?

— N-am avut vaci și nu mă pricep — îi 
dă înainte Paraschiva.

— Pe asta ai zis-o drept — îi răspunde 
moș Axinte. Noi sărăntocii n-am avut vaci 
și nici alte animale mari. Știi prea bine și 
tu, Paraschivo, că la noi în Bărăgan o ară
tare cu rît și cu douăsprezece coaste se che
ma porc. O stafie cu barbă, priponită de 
țăruș, se chema capră. Și capra era vaca 
Bărăganului. Fa, Paraschivo, noi nu te 
trimitem să stai cu o nuielușă în dosul unei 
capre țintuite de țăruș; noi te dăm la zoo
tehnie,^ femeie. Și dacă nu vă pricepeți, veți 
învăța. E o meserie. Da'ce zic eu meserie?! 
O adevărată știință! Uite, noi o să vă dăm 
halate albe. O să arătați ca niște doctorițe...

Dar ele și cu mai multă tărie:
— Nu vrem să fim văcărese!... Nu merg 

la vaci!...
Simțeam că îmi plesnește capul și am țipat 

nervos la ele:
— Da’ cine să se îngrijească de vaci? 

Doar sînt ale noastre, ale colectivei!
— Cine? — face Paraschiva, scumpa de ea. 

Nevestele dumneavoastră! A matale, tova
rășe președinte, țața Melania a tovarășului 
vicepreședinte și celelalte femei ale dum
neavoastră, din consiliu. îmbrăcați-le pe 
alde dumnealor în halate albe, învățați-le 



meseria asta frumoasă de văcărese și duceți-le 
la coada vacii.

Tocmai atunci a sosit de la rai6n și instruc
torul nostru, tovarășul Istrate. Instructorul 
a cercetat toată tevatura și le-a trimis pe 
nemulțumite înapoi la brigăzi. Apoi, către 
mine, că nu știu să lucrez cu femeile; că 
mai înainte ar fi trebuit să le lămuresc, nu 
așa, dintr-o dată, țoc-poc, să le trecem la vaci.

—- Dar ce facem, tovarășe instructor ? 
Atunci pe cine dăm la fermă, că mai cum
părăm curînd încă un lot de vaci?

— N-avem altceva de făcut decît să accep
tăm propunerea tovarășei Mărăcine.

Auzi: „propunerea tovarășei Mărăcine"! 
Probabil că m-am holbat atît de uluit, că 
tovarășul instructor a simțit nevoia să-mi 
spună:

— Ce te uiți așa la mine? N-am reușit să 
le lămurim cu vorbele, le vom lămuri cu 
faptele. Fiecare din consiliu, în frunte cu 
dumneata și cu tovarășul Axinte, își va 
lămuri nevasta' să lucreze la ferma de 
vaci. Tovarășe Pândele, află că pe noi oa
menii ne judecă nu după vorbe, ci după 
fapte.

Ei, dar n-a fost prea ușor cu Săftica mea! 
Nu e greu de spus: „lămurește-ți nevasta". 
Dar cînd ai o nevastă ca a mea!... Am încer
cat și cu frumosul, și cu urîtul, am mîn- 
gîiat-o și m-am răstit la ea, i-am promis și 
luna de pe cer... Nimic! Nici nu voia să audă 
de vaci! Pînă la urmă m-am săturat: am 
luat-o de mînă și-am pornit cn ea spre fer
mă, s-o îmbrac în halat.

— îmi vine să intru-n pămînt! — mă bodo
gănea ea. Sînt eu nevastă de președinte, sau 
ce sînt? Atunci nu ți-i rușine să mă pui 
la coada vacii?

Am reușit pînă la urmă s-o trec pe portița 
fermei.

Și crezi oare că numai eu am pățit așa? 
Să-l fi văzut pe moș Axinte: la fel! Și el, 
sărmanul, are păr alb pe cap!

— Antoane, i-a spus baba Melania, toate 
le fac, numai asta nu. O viață întreagă 
te-am urmat.

— Ei, dacă toată viața m-ai urmat, fii 
acum femeie de înțeles—i-a spus calm moș 
Axinte.

— Nu mai vreau să te ascult orbește! 
Acu’ avem și noi drepturi. Am și eu dreptul 
să mă împotrivesc. Antoane, eu mă înfățișez 
la tribunal... — l-a amenințat femeia.

— Da, da, ai să te înfățișezi la ferma 
de vaci.

— Dar înțelege o dată, Antoane, eu la 
vaci nu mă pricep.

— O să înveți — a continuat moș Axinte 
cu sînge rece. Trebuie să înțelegi c-o faci în 
interesul gospodăriei și al nostru personal. 
Hai la fermă să-ți îmbraci halatul.

— Antoane, te cam întreci cu gluma!
— Nici o glumă! Vorbesc foarte serios — 

zise de astă dată mai hotărît moș Axinte. 
Colectiviștii ne prețuiesc nu după vorbe, ci 
după fapte.

— Antoane, ai căpiat la bătrînețe?
Ei, dar și moș Axinte și-a ieșit din 

pepeni:
— Fa, Melanio, nu uita că-s colectivist 

și cu asta nu mă joc...
Pînă la urmă însă s-au apucat femeile 

noastre de îngrijitul și mulsul vacilor. Și 
trece anul și colectiva scoate bănet nu glumă 
din această mîndrețe de vite și înalță două 
din grajdurile noi pe fare le-ai văzut. Iar 
drăcoaicelor noastre le-a intrat la inimă 
zootehnia. Lucrau în draci și făceau la zile- 
muncă, mamă, mamă!

După un an, într-o zi, cînd secerile erau 
iarăși în lan, mă pomenesc în birou cu cele 
cincisprezece femei în cap cu Paraschiva 
și țața Niculina. Fără să zică un cuvînt se 
opresc încruntate la ușă. Apoi:

— Ce se întîmplă la noi?... — strigau ele. 
Ați hotărît ceva?... De noi nu vă pasă? Vrem 
la zootehnie! V-am mai spus-o! Dați-ne 
la fermă!

—-Ajunge! —am țipat cît am putut și 
mi-am astupat urechile cu mîna. Ce, iar a 
intrat strechea în voi? Vă dau unde vreți, 
dar acum lăsați-mă să mă duc la Sfat, la 
ședință.

Ele: nimic. Ba chiar încep să înainteze 
amenințătoare spre mine.

— De ședințe ai timp, dar de noi, nu? — 
se rățoiește una la mine.

M-am retras treptat-treptat pînă la birou 
și am încercat să le iau cu frumosul:

— Surioarelor, drăguțelor, spuneți-mi re
pede ce vreți și lăsați-mă la ședință.

— Nu-ți sîntem surioare! —se azvîrle 
Paraschiva ca o leoaică asupra mea. Ne iei 
cu vorbe dulci? Mă mir că nu vă e rușine! 
V-ați pus femeile voastre acolo unde se 
cîștigă mai bine...

— Auzi: numai nevestele lor! — se aprinse 
și țața Niculina. Săftica dumitale a făcut 
într-un an 400 zile-muncă.

— Paraschivo, țață Niculina, ați uitat? — 
încerc eu cu băgare de seamă să le reamintesc. 
Păi n-ați venit la mine toate ciopor, iac-așa, 
ca și acuma? Nu mi-ați spus: „Nu vrem să 
fim văcărese! Să intre nevestele voastre!"?

Ți-ai găsit cu cine să vorbești cu băgare 
de seamă! Tărăboiul a început din nou. 
Țipau toate în cor:

— Nu-i adevărat. Noi n-am zis așa! Și 
chiar dac-am zis, am făcut-o pentru că nu 
știam despre ce e vorba! Dă-ne la zootehnie 
și-o să-ți arătăm ce știm...

Și Paraschiva, scumpa de ea, m-a ame
nințat așa:

— Pândele, dacă n-o să te lămurim noi, 
o să te lămurească la partid. Să știi că mergem 
la raion. Ce faceți voi nu e drept.

Ei, la asta nu mi-am mai putut ține firea: 
am dat buzna printre ele și-am ieșit glonț 
afară din birou. A doua zi trece pe la roi 
tovarășul Istrate:

— Tovarășe Pândele, iar ai încurcat-o cu 
femeile — îmi spune el.

— Cu ce naiba am mai încurcat-o? — îl 
întreb.

— Au venit la dumneata și au cerut să 
lucreze la ferma de vaci. Și dumneata le-ai 
lăsat să vorbească la pereți. De unde la 
dumneata, tovarășe Pândele, apucăturile 
acestea ciocoiești?

— Păi, tovarășe instructor — încerc să 
mă apăr —- sînt tot alea care mai an n-au 
vrut... Acu’ tot noi să ne plecăm în fața 
dumnealor?

— Măi tovarășe președinte — îmi răspun
de instructorul — cu atît mai rău ai greșit. 
Iată, femeile care n-au vrut acum un an 
nici să audă de vaci, vin să te roage să le 
dai la fermă. Vezi, asta înseamnă lămurire. 
Foarte bine: femeile s-au convins. E bine, 
cred, să le dăm la fermă.

Apoi tovarășul Istrate îmi mai vorbi de 
una, de alta și plecă.

M-am sucit, m-am învîrtit și n-am găsit 
decît o singură soluție: ne luăm nevestele 
de la fermă si le împăcăm pe Paraschiva, 
pe țața Niculina și pe celelalte. Seara, înain
te de muls, m-am dus să stau de vorbă cu 
Săftica. Am luat-o direct, fără ocolișuri.

— Săftico, cred că ți s-a împlinit dorința... 
Ai să treci la altă muncă...

— Cum adică? De ce? — mă privi ea 
mirată.

— Fiindcă alde Paraschiva și suratele .ei 
ne acuză că ne-am băgat femeile în locurile 
unde se cîștigă mai bine. O să vină ele să 
lucreze și tu să treci în altă parte. Sau, dacă 
vrei, să stai acasă...

Cînd a auzit asta, Săftica a sărit ca muș
cată de șarpe:

— Cum? Eu acasă? Eu? Păi tu știi cine 
sînt eu? De tine s-o fi auzit, nu s-o fi auzit, 
dar de Safta Pândele știe tot raionul... Nu-s 
decît două săptămîni de cînd babii Melania 
și mie ni s-au prins pe piept insignele de 
mulgători fruntași. Fotografia ta, sau a 
mea a fost dată la ziar?

— Bine, bine, e drept — las eu în voia 
ei — da’ tot trebuie să te scoatem de la 
vaci. N-avem ce face...

— Unde ne trezim aici, tovarășe pre
ședinte? Ce-i aici: moșia ta? Faci ce vrei? 
— sare ea la mine revoltată. Pe mine să nu 
îndrăznești să mă miști de la fermă, că mă 
duc la raion.

— Bine, du-te și tu, i-am spus, duceți-vă 
cu toatele la raion, tăiați-mă bucăți, faceți 
ce vreți, dar de mîine nu mai calci pe la 
fermă.

— Și-apoi ce cred dumnealor — zice ea 
mai liniștită în timp ce în mine fierbea un 
vulcan — că la vaci se stă pe roze? De ce 
nu le-ai spus că întreg cîștigul e după pro
ducție? ! Păi ce: 400 de zile-muncă se fac 
cu una, cu două?... Meseria de îngrijitor 
are și ea tainele și dichisurile ei. Trebuie să 
știi multe, iar dacă nu știi, să înveți. De 
ce nu le-ai, spus că eu toată iarna numai la 
cursuri am stat? Să vină să vadă cîte caiete 
am umplut și ce de cărți am citit! Iar Paras

chiva ce face, în timp ce eu mă omor cu 
știința? Stă cu nasul la televizor și-i pri
vește pe Maria Tănase și pe Gică Petrescu! 
Asta e! Dar lasă, tovarășe președinte, găsesc 
eu ac de cojocul dumitale. Bine: mîine n-am 
să vin la fermă, dar nu mă poți opri să mă 
duc în altă parte...

în noaptea aceea o aud ’pe Săftica cum se 
scoală și-o tulește din casă. Dimineața o 
caut pe la fermă, peste tot... la-o de unde 
nu-i! Unde o fi muierea naibii? — mă gîndesc. 
Poate s-a întors la maică-sa de supărare. 
Pe la prînz m-am dumirit: sună telefonul și 
mi se dă legătura cu raionul de partid. Aud 
la cealaltă parte a firului vocea supărată a 
tovarășului Istrate:

— Tovarășe Pândele, abia ieri am discu
tat în legătură cu femeile și iar îți faci de 
cap, acolo. Vrei ca pînă la urmă să fii discu
tat în biroul raional?

— Dar ce dracu’ am mai făcut, tovarășe 
Istrate? — îl întreb îngrozit.

— Știi dumneata prea bine... Vin la raion 
fruntașele de Ia dumneata din colectivă să 
se plîngă că vrei să le scoți din muncă? 
Se poate, tovarășe Pândele? în loc să le 
sprijini, mata persecuți fruntașele?

— Care fruntașe, tovarășe instructor? — 
răcnesc în telefon.

— Uite care: tovarășa Pândele, soția 
dumitale.

Era să scap telefonul din mînă.
— Păi n-ai spus dumneata ieri să le dau 

la fermă pe Paraschiva Mărăcine și pe cele
lalte care s-au lămurit?

— Ba da, asta ți-am spus. Dar nu ți-am 
spus să lovești în fruntașe. Eu nu știu ce să 
mai cred despre dumneata: nu știi să te 
orientezi cu femeile!...

Simțeam că mi se ridică părul măciucă 
și că pielea mi se încrețește ca la găini.

— Tovarășe Istrate — am răcnit scos din 
fire — sînt sătul pînă-n gît de femei. Află 
că eu mă duc la o mănăstire și îmbrac rasa 
de călugăr. Acolo barem n-o să văd nici 
sămînță de femeie!

Ei, dar pînă la urmă toate s-au aranjat. 
Peste cîteva zile ni s-a aprobat un împrumut 
de stat pentru cumpărarea încă a unui lot 
de vaci. Alte două grajduri noi erau aproape 
construite. Așa că peste două săptămîni 
le-am uns îngrijitoare și pe Paraschiva, și 
pe țața Niculina, și pe celelalte.

Și iată că a trecut și anul ăsta. Nici Paras
chiva, nici țața Niculina și nici celelalte 
nu ne-au făcut de rîs: au muncit vîrtos. Acu’ 
ce să-ți mai spus? Ai văzut și dumneata: 
avem șapte grajduri cu vaci cum nu găsești 
în tot raionul. încărcătura de animale mari 
a ajuns în colectiva noastră la 40 de capete 
pe suta de hectare. Și știi cine a fost ales 
de la noi să plece la Consfătuirea pe țară 
a colectiviștilor?... Eu...? în nici un caz! 
Săftica, nevastă-mea? Mai degrabă ea, decît 
eu... Dar nici ea, ci Paraschiva! Da, dom’le, 
tovarășa Paraschiva Mărăcine. Da: Paras
chiva, care a întrecut-o și pe baba Melania 
și pe Săftica mea, pe toate. Vacile ei dau 
peste 4.000 kile de lapte anual. Și e tobă de 
carte, Paraschiva. Am dus-o cu mașina la 
gară, i-am cărat valiza, am urcat-o în tren 
și i-am spus:

— Fa, Paraschivo, vezi cum vorbești...
Ba s-a uitat urît la mine și din geamul 

trenului mi-a aruncat în zeflemea:
— Doar nu vrei tu să mă înveți cum să 

vorbesc!...
Poftim de te înțelege cu o femeie dacă poți!
Ce-o mai ieși din asta, nu știu... Știu însă, 

cum te văd și cum mă vezi, că adunarea 
generală a hotărît ca anul ăsta să sporim 
din nou numărul bovinelor. Și nu mai am 
nici o femeie disponibilă. N-am și pace! 
Iar brigadierul zootehnist o ține una și bună: 
că treabă cumsecade la fermă nu se poate 
face decît cu femeile! Cum să te descurci? 
De unde să scot atîtea femei? Chiar dacă 
mă dau de q sută de ori peste cap, tot n-am 
de unde lua atîtea îngrijitoare!... Mai ales că 
și Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști 
a recomandat ca în sectoarele zootehnice 
ale colectivelor să fie puși să lucreze frun
tașii între fruntași, oamenii cu cea mai mare 
experiență în creșterea vitelor. Cum ar fi, 
de pildă, Paraschiva Mărăcine, aia care 
înainte vreme nici nu voia s-audă de vaci. 
Ce bine ne-ar prinde măcar vreo zece ca 
Paraschiva asta!... Da’ ce zic eu zece? Și 
cu cinci ne-am mulțumi, numai să fie!...
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cu atit vom

cu

chiar înpermite
deamnă, la o croială mai și buzunarele aplicate

Pentru a verifica dacă aplicați normele modei de primăvară 
oglindiți-vă unii în ochii altora. Dacă veți fi întâmpinați

nimic nu împiedică privirea noastră să fie limpede și intensă ca el.
Asemenea copacilor care fac frunze noi, să cîștigăm un nou 

prieten în această primăvară, avind avantajul, față de copaci,

nepăsare și răceală, înseamnă că v-ați neglijat ținuta: gesturile 
voastresînt vechi, zîmbetul — purtat. Dacă, dimpotrivă, în privirea 
semenului vostru veți citi recunoaștere și recunoștință, înseamnă că 
ați respectat poruncile primăverii.

Și atunci, primăvara vă va respecta și ea, mîngîindu-vă cu 
adierea fericirii.

că-i păstrăm și pe cei din anii trecuți.
Am văzut ieri o pereche de îndrăgostiți, foarte elegantă: culoarea 

iubirii ei era complimentară cu a lui. Desenul inimii lor avea 
la bază aceeași concepție.

(2) Pentru siluetele mai 
pline, o rochie cu dungile 
în lung, cu guler și re
vere, mîneca trei sferturi

Primăvara obligă la împrospătarea idealurilor, la suplețea gin- 
dirii. Clătiți-vă in piraie și-n cărți.

S-a renunțat definitiv la stilul singuratic; precum și la extra
vaganța individualistă. Cu cit vom fi mai firești

La anotimpul nou se cuvine să asortăm un proiect de viață 
mai îndrăzneț decît toate de pină acum.

Firește, nu putem avea cu toții ochii albaștri ca cerul, dar

Taiorul rămîne în con
tinuare ținuta cea mai po
trivită pentru primăvară, 
lată cîteva din creațiile 
Fabricii de confecții și tri
cotaje - București, care re
levă unele trăsături ca-

aparte chiar și în ce pri
vește clasicul taior. Dar 
atenție: un asemenea ta
ior, croit din material cu
dungile pe lat, nu avan
tajează decît siluetele su-

racteristice ale noii linii 
în modă.

® Stofa moale în dungi

obține mai multă varietate și personalitate. Viața e infinită și 
nerepetabilă — artificiul e limitat și duce la stereotipie.

Nu se mai poartă blazarea. N-are nici o justificare științifică 
sau etică — și e de prost gust.

în aceste seri cu miresme străvezii și tulburătoare, am întîlnit 
mulți oameni frumoși, împodobiți cu sentimentul datoriei împlinite.

Moda la copii rămîne ansamblul pașnic. Motiv decorativ: porum
belul.

Cu puțin efort, putem transforma croiala obosită a anilor în 
veșmîntul strălucitor al experienței și al înțelepciunii. Cel mai 
tineresc model rămîne bucuria de a trăi Și setea de a cunoaște. 
Convine oricărei vîrste.



©-© Iată și o noutate a 
sezonului: j acheta șapte-op- 
timi din stofă fantezi. Re
marcați că haina se în
cheie într-o parte — linia 
asimetrică e foarte la mo
dă. Vă place gulerul bo
gat? El nu aparține însă 
jachetei (care e răscroită 
rotund pe gît), ci bluzei gen 
cazacă (foto 4). Efectul 
coloristic al acestui an
samblu îl dă stofa fantezi 
(negru combinat cu un bej 
roșcat), de o nuanță în
chisă pe o parte și mai 
deschisă pe cealaltă. Din 
nuanța deschisă se confec
ționează bluza.

©Această rochie de după- 
amiază, cu croiala dreaptă 
și talia marcată cu cordon, 
are ca detaliu specific o 
bandă din materialul ro
chiei, care pornește de la 
răscroiala gîtului pînă mai 
jos de talie.

© La acest taior, doar 
stofa e fantezi (un bucle 
mai subțire), jacheta a- 
vînd o croială simplă, 
dreaptă, cu guler și revere 
clasice.

© Rochia modernă e foar
te simplă; remarcați linia 
lejeră, talia prelungită și 
fusta în cute evazate ale 
modelului din dreapta: a- 
mănuntele acestea sînt ca
racteristice modei actuale.

® O ținută practică și 
totodată elegantă pentru se
zonul de primăvară. Fusta 
din stofă cu fibre sintetice 
are o croială largă și are 
în talie o corseletă înaltă. 
Poate fi purtată cu orice 
bluză din tricot asortată 
la culoare.

A apărut noul stilou „Flaro 62* produs al 
I.I.S. „Flamura Roșie*—Sibiu

Cereți la magazinele de specialitate stiloul „FLARO 62“



(ililoiii oe suia, noi lăspunSem

Clădirea centrală a stațiunii-

în zena 
lacului Bicaz-

Pe malul lacului Bicaz, 
față tu față cu Ceahlăul, se 
află Stațiunea de cercetări 
științifice Stejarul. Dotată 
recent cu utilaj modern, sta
țiunea a fost pusă la dispo
ziția oamenilor de știință 
pentru studii zoogeografice 
asupra zonei Iacului de acu
mulare și a bazinului Bis
triței. în această iarnă s-au 
efectuat cercetări în legă
tură cu fenomenele provo
cate de înghețarea lacului, 
precum și în legătură cu 
acomodarea peștelui în apa 
lacului Bicaz și popularea cu 
pește a zonei respective.

Tot aici, două stațiuni me
teorologice aduc un real fo
los principalelor întreprin
deri industriale de pe cursul 
mijlociu al Bistriței, care 
primesc acum, zilnic, prog
noza vremii din această par
te a țării,

Lozăr BENEț

ce esie 
grupul Urilor 
de la
Monrovia?

Sini informata din presa 
despre așa-numitul „grup 
al țărilor africane de la M on- 
rovia“. Aș dori să aflu din 
cine este format și care este 
poliția lui față de probleme
le actuale ale Africii.

Georgeta IGNAT, 
economistă - Bacuraftl, 

bă. Dacia 17

Răspunde ziaristul S. VE
RONA, de la Agenția romî- 
nă de presă „Agerpres".

Denumirea de „grupul ță
rilor de la Monrovia" s-a 
încetățenit în viața politică 
africană din mai 1961. Atunci 
a fost convocată în capitala 
Liberiei — Monrovia — o 
conferință a 20 de state 
africane și anume Liberia, 
Nigeria, Sierra Leone, Eti
opia, Tunisia, Togo, Soma
lia, Congo cu capitala la 
Leopoldville și 12 foste 
colonii franceze — membre 
ale „grupului de la Brazzaville" 
(Camerun, Congo, cu ca
pitala la Brazzaville, Coasta 
de Fildeș, Dahomey, Ga
bon, Volta Superioară, Re
publica Malgașă, Maurita
nia, Niger, Renublica Africa 
Centrală, Senegal, Ciad).

La această conferință n-au 
participat însă o serie de 
importante state africane 
cunoscute prin politica lor 
independentă, cum sînt Re
publica Arabă Unită, Gui
neea, Ghana, Marocul, Mali 
șl altele care au caracteri
zat conferința de la Mon
rovia drept un compromis 
față de imperialism, în con
tradicție flagrantă cu inte
resele popoarelor africane. 
Intr-adevăr, conferința de 

la Monrovia nu a examinat 
o serie de probleme majore, 
ca de pildă problema uni
tății Africii, problema eli
berării teritoriilor africane 
aflate încă sub dominația 
colonială, nu a adoptat o 
hotărtre net antiimperialistă 
In problema Angolei, a re
fuzat să condamne experien
țele atomice efectuate de 
Franța tn Sahara și așa mai 
departe.

Crearea grupului de la 
Monrovia apare, în lumina 
evenimentelor petrecute în 
Africa, ca o încercare a po
liticii imperialiste de a 
contracara tendințele pu
ternice de constituire a 
unei largi comunități afri
cane, anticolonialiste. Majo
ritatea statelor participante 
la grupul de Ia Monrovia sînt 
îngrădite în acțiunile lor 
de politică externă și inter
nă. Astfel, țările din „grupul 
de la Brazzaville" sînt 
legate de Franța printr-o 
serie întreagă de acorduri 
militare și economice. Li
beria depinde, după cum se 
știe, de capitalul american. 
Nigeria și Sierra Leone sînt 
încă supuse Influenței capi
talului englez. Este evident 
că dependența de puterile 
imperialiste își pune ampren
ta pe politica promovată de 
statele din grupul de la Mon
rovia, care, deși proclamă 
ideea unității, o concep în
tr-un fel sub egida imperia
lismului.

Tendințele politice ale 
grupului de Ia Monrovia s-au 
vădit în recenta conferință 
de la Lagos (Nigeria) care a 
ocolit problemele cheie ale 
luptei împotriva imperia
lismului, axîndu-și activi
tatea pe sprijinirea tezelor 
politicii imperialiste, ca de 
pildă în problema algeriană. 
„Convocarea acestei confe
rințe — scria ziarul maro
can „AI Al am" — demon
strează încercarea colonia
lismului de a-și mobiliza 
adeptii împotriva mișcării 
de eliberare din Africa".

Politica promovată de 
grupul de la Monrovia nu 
corespunde intereselor po
poarelor africane. Iată de 
ce chiar în rîndul partici
pantilor la conferința de la 
Lagos s-au manifestat diver
gente. Reprezentanții Eti
opiei au declarat — de pildă 
— că nu doresc „să fie legati 
de participarea la grupările 
preimperialiste".

He la I o loco respon denii

La Ploiești a fost 
inaugurat recent 
muzeul memorial 
„I. L. Caragiale**. 
Instalat în mai 
multe camere, mu
zeul cuprinde o bo
gată colecție de 
manuscrise, foto
grafii și obiecte 
legate de viața și 
opera marelui dra- 
maturg romîn.

(I. VERMONT)

Pe scurt
KARPATI IOAN, ARAD. 

Despre activitatea din' trecut 
și din prezent a criminalului 
de război Adolf Heusinger a 
apărut un amplu material 
în nr. 4 al revistei noastre.

în ce-I privește pe fostul 
general hitlerist SS H.B. 
Lammerding, este adevărat 
că el trăiește azi Ia Diissel- 
dorf, ca proprietar al unei 
mari firme de construcții, fi
ind sub protecția guvernului 
de Ia Bonn, care — precum 
se știe — oblăduiește și pe 
alți criminali de război. Lam
merding esie personal res
ponsabil de ștergerea de pe 
fața pămîntului a orașului 
francez Oradour sur Glane 
(643 victime) și de spînzu- 
rarea a 99 de cetățeni paș
nici din Tulle (oraș situat în 
sudul Franței). Recent lo
cuitorii celor două localități 
au cerut guvernului fran
cez să obțină predarea lui 
Lammerding pentru a fi ju
decat.

G. SCHIOPESCU, TEHNI
CIAN — CRAIOVA. De
spre călătoriile exploratoru
lui norvegian R. Amund
sen, „Flacăra" a publicat un 
material în nr. 2 din ianua
rie 1962. Date mai ample de
spre Amundsen găsiți și în 
volumul „Istoria descoperi
rilor geografice" de Maghi- 
dovici (Editura științifică). 
Cartea de care ne întrebați 
n-a apărut încă.

ST. CEAUȘESCU, MUN
CITOR—TURNU SEVERIN. 
Revista sovietică de cinema 
la care vă referiți se numește 
„Sovietski Film". Apare și 
în limba franceză cu titlul: 
„Le film sovietique".

Despre actorul Cristea A- 
vram — așa cum ne cereți 
— vă furnizăm următoarele 
date: a absolvit acum cîțiva 
ani Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. 
L. Caragiale" din București, 
după care a fost repartizat 
la Teatrul de Stat din Timi
șoara unde a jucat cîteva 
stagiuni. A fost angajat 
apoi la Teatrul „C. Nottara" 
din București unde joacă 
acum în piesele „Antoniu și 
Cleopatra" și „Cînd înflo
resc migdalii". Actorul va 
apare în curînd și într-un 
nou film „Poveste sentimen
tală", în care va deține un 
rol principal.

In comuna Voitin 
d in raionul Rîm- 
nicu-Sărat conti
nuă cursurile agro- 
zootehnice ale co
lectiviștilor frec
ventate de 55 de 
cursanți. (D. PANA)

La tiumuiești
Nu există drumeț care tre- 

cînd spre Tg. Neamț, prin 
Humulești, să nu se abată pe 
la casa-muzeu a marelui po
vestitor moldovean Ion Crean
gă. Așa am făcut și eu. Cu 
acest prilej am fotografiat 
statuia scriitorului ridicată 
în fața școlii din Humulești.

I. 8ÎRZAN
C omânefti — re?. Bacău

cei mai mari 
giieiari 
din lume

M-ar interesa să știu unde 
se găsesc cei mai mari ghețari 
din lume și care stnt dimen
siunile lor.

Gh. CILIBON
•I.V, Turna-S.v.ri»

Răspunde prof. univ. IAN- 
CU MIHAI, de la Facultatea 
de geologie-geografie a Uni
versității din București.

Ghețarii nu lipsesc de pe 
nici un continent; ei se gă
sesc chiar în regiunile ecua
toriale pe cei mai înalț! 
munți.

Pe întreg globul gheța
rii ocupă o suprafață to
tală de 16.300.000 kma 
(circa 11%). Desigur, cele 
mal mari întinderi le ocu
pă ghețarii din regiuni
le polare, unde de altfel 
realizează și cele mai mari 
dimensiuni. Astfel, în re
giunea polară nordică ei aco
peră o suprafață de 2.100.000 
kms, iar In regiunea polară 
sudică 14.100.000 km». în 
aceste regiuni ei apar sub 
formă de uriașe scuturi sau 
calote glaciare. Credem însă 
că cititorul s-a referit nu la 
aceste „scuturi", ci la ghețari 
izolați. Aceștia, la rlndul 
lor, slnt de două categorii: 
continentali și de munte.

Ghețarii continentali au 
dimensiuni foarte mari: ghe
țarul din Noua Zemlie, de 
pildă, are o lungime de 
415 km, cel din Patagonia 
220 km, ghețarul VatnajS- 
kull (Islanda) 142 km, iar 
ghețarul Nordostlandeis 
(Spitzberg) 135 km.

Ghețarii de munte au di
mensiuni mai reduse și se 
întind mai ales în lungul 
văilor. Ghețarul Nisqually 
(munții Coast Range din 
America de Nord) este lung 
de 90 km, ghețarul Iniltșek 
(Munții Tianșan) 85 km, Iar 
ghețarul Fedcenko (Pamir)

Și în munții din țara noas
tră au existat în trecutul 
geologic ghețari, ale căror 
urme se văd astăzi pe culmi
le Făgărașului, Parîngului, 
Retezatului etc.

Din cauza mobilității lor, 
ghețarii prezintă o mare im
portanță pentru regiunile în 
care se găsesc. Ei constituie 
surse de energie, dînd naș
tere prin topire la rîuri, însă 
prin înaintare distrug ve
getația și cîteodată și locu
ințe omenești. Apoi ei modi
fică relieful, deoarece trans
portă sfărtmături de stîncl 
pe care le lasă în locul unde 
se topesc (morene).

Pentru studierea ghețari
lor s-a creat o știință spe
cială denumită glaclologie.

Rineorî de ia 
aa simeni sovietic

Mulțumesc revistei „Flacă
ra* care a publicat adresa 
mea. Acum îmi scriu elevi, 
•muncitori, studenți din Romî- 
nia, care doresc să le descriu 
viața orașelor și satelor noas
tre. Unora dintre cei care 
mi-au scris le-am și răspuns, 
iar celorlalți le promit să 
le scriu în curînd.

„Flacăra* am început s-o 
citesc încă de pe băncile 
școlii medii și o îndrăgesc 
și azi. Nu de mult am citit 
cu bucurie în revistă reporta
jul despre tinerii care, împli
nind vîrsta majoratului, au 
fost felicitați și sărbătoriți 
de tovarășii lor.

Linas ONOFRAȘ 
student—Universitatea de stat 
din Chiținău (R.S.S. Moldove

neasca, U.R.S.S.)

Dincolo de nori...
Care slnt cele mai mari înăl

țimi de pe pămint?
A. NICODIM 

maistru miner, Asâu (Moln.it 1)

Răspunde tovarășul POPA 
GHEORGHE, cercetător știin
țific Ia Institutul de geologie 
și geografie al Academiei 
R. P. Romîne. ‘

înălțimea cea mal mare— 
8.882 m — o are vîrful Eve
rest sau Ciomolungma, cum 
îl numesc localnicii din 
munții Himalaia, și este si
tuat la granița de nord-est 
a Nepalului cu Republica 
Populară Chineză, regiunea 
Tibet. Vîrful a fost cucerit 
în 1953 la 29 mal de către 
Edmund Hillary șl Tensing 
Horkey. Al doilea vlrf din 
lume este Ciogorii (8.611 m) 
din lanțul Karakorum.

în această regiune se află 
cele mai numeroase înălțimi 
în jurul a 8.000 m.

Cililorii către 
cititori

Sotir Marin, căsuța poș
tală 40, Baku 18 (U.R.S.S.), 
dorește să tacă schimb de 
vederi. Corespondează în 
limbile: rusă, romînă, en
gleză, italiană sau franceză; 
Onofraș Valeri Borisovici, 
elev, satul Cuhănești, ra
ionul Glodeni, R.S.S. Mol
dovenească (U.R.S.S.), do
rește scbimb de coresponden
ță pe teme de literatură, 
schimb de timbre, ilustrate 
și fotografii de actori; Maria 
Novak, Tarnow 6 ul. Kossa- 
ka 5/1, R.P. Polonă, doreș
te scbimb de corespondență 
pe teme literare, sport, fo
tografii de actori de cine
ma și schimb de ilustrate; 
Voicorescu Nuți și Tănase 
Silvia, funcționare, schela 
Bălcoi, raion CImpina, do
resc să corespondeze pe te
me de geografie, literatu
ră și să facă schimb de 
ilustrate; Rusescu George, 
muncitor, Craiova, str. Me- 
rișorului nr. 19, schimb de 
ilustrate; Burcă Ionel, elev, 
satul Segarcea, comuna Dra- 
novăț.raionul Slatina: schimb 
de ilustrate și fotografii de 
artiști; Sandu Chironean, stu
dent, Gherla (Cluj), str. Ho
rea 9: corespondență pe 
teme de muzică, film, schimb 
de ilustrate; Sălăjan Tibe- 
riu, elev. Arad, bd. Lenin 
5-7, ap. 39 și Sîrb Mihai, 
elev, Arad, Plevnei 12: co
respondență pe teme de 
literatură și sport, schimb 
de ilustrate; Nicu Dumi
trescu, student, Sibiu, Pia
ța Unirii 2: corespondență 
pe teme de muzică ușoară, 
filatelie; Ardei Maria șl 
Bealcovschi Visarion, pro
fesori la școala din com. 
Curtușeni, raion Margbita, 
reg. Crișana, doresc schimb de 
ilustrate.

Moln.it


ilorii ne scriu,noi răspundem

ia marea neagră 
ia Baltica

.Am citit că la Congresul 
XXII-lea al P.C.U.Ș. a 
t aprobată ideea unirii 
trii Negre cu Marea Bal- 
i prin Nipru și Niemen. 
aș ruga să-mi răspundeți 

ce constă acest proiect".
j u Siellan GÎLDÂU
rlCA student — București

entru a răspunde, ne-am 
•esat agenției de presă 
IVOSTF' din Moscova, ca- 
ne-a trimis articolul sem- 
, de G. RUSSO, inginer 
la Institutul de cercetări 
nțifiee „Ghidroproiekt" din 
tscova:

Nouă, oamenilor din a- 
istă generație, ne revine 
tstea ie a traduce In viață 
t mal grandios program 

tuturor timpurilor, 
ogramul aprobat de cel 
-al XXII-lea Congres al 
C.U.S. O părticică a imen- 
lui plan este și construcția 
ui drum de apă care să 
țe direct cele două mări: 
irea Neagră cu Marea 
iltică. La întocmirea aces- 
1 proiect, oamenii de ști- 
ță sovietici și inginerii au 
lut seama de, cerințele 
npului, precum și de urla
te posibilități tehnice ale 
liunli Sovietice. Prin re- 
zarea lui, vasele care stră- 
t azi 7 000 de kilometri 
ntru a ajunge de la Marea 
agră la Marea Baltică 
r avea de parcurs un drum.

trei ori mai scurt. Pe 
ua arteră va trece grosul 
insporturilor din Romînla, 
ilgarla și din țările Orien- 
iul Apropiat spre Polonia, 
D. Germană, Suedia, Fin- 
uda.
Cum va fi realizat pro- 
mJ?

Pe Nipru șl pe Niemen 
vor construi o serie de 

i hidrocentrale puternice, 
bia rîului Pripeat, aflu- 
tul Niprulul, se va mo- 
ica și lărgi, creîndu-se 
odată, pe porțiunea plnă 
laselda, afluentul Prlpea- 
ul, un lanț de baraje șl 
uze navigabile. Pe dis- 
ița ce separă laselda de 
ara, afluentul Niemenu- 
, va fi săpat canalul 
pru-Nlemen, lung de 70 
. Pe noua arteră, avind 
idîncime de 3,65 m, vor 
ea naviga cu ușurință 
c mari cu o încărcătură 
ă la 5 000 de tone.
Iar sistemul NIpru-Nie- 
a nu va fi numai un drum 
apă. El va însemna tot- 
tă milioane de kllowațt- 

de energie electrică; 
orită lui milioane de 
tare de terenuri mlăști- 
ise se vor transforma în 
>are roditoare.

Vor trece cîțiva ani șl 
pe noua magistrală de apă 
vor porni vase ducîndu-șl 
prețioasa încărcătură spre 
nord: antracitul din Don
bass, metalul din Krivoirog, 
fructele din Bulgaria, pe
trolul din Romînla. Iar în 
sens invers vor veni de pe 
țărmurile Mării Baltice con
tainere cu mașini, îngrășă
minte chimice, lemn și ce
luloză etc.

Lâmîlui du. 
poale li salvai

„Am un lămii în vîrstă de 
aproximativ șase ani. Pe 
frunzele lui au apărut para- 
ziți care îi dăunează.

V-aș ruga să-mi indicați 
ceă mai eficientă măsura fito- 
sanitară pentru stîrpirea a- 
cestor paraziți. Vă trimit trei 
frunze atacate, pentru a fi 
cercetate de specialiști".

Gheorghe COSMA 
com. Ghldlgenl — raionul Tecuci

Răspunde tov. prof. univ. 
TEODOR BORDEIANU, 
membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, 
directorul secției de coordo
nare din Institutul de cerce
tări hortiviticole:

Prin faptul că în aparta
mente nu li se pot asigura 
în toate cazurile condițiile 
necesare, lămîiul și portoca
lul — cultivați la noi 
doar ca plante de ornament 
— sînt atacați frecvent de 
Insecte dăunătoare și boli 
criptogamlce.

Dintre dăunători, mai pe
riculoși sînt păduchii țes- 
toșl șl păduchii verzi; dintre 
bolile criptogamlce produc 
pagube în special acelea care 
provoacă pătarea frunzelor.

Cercetînd cu atenție frun
zele trimise de tov. Gh. 
Cosma, am constatat că ele 
sînt atacate de păduchi țes- 
toși.

Păduchii țestoși, care atacă 
frunzele (pe ambele fețe), 
lăstarii tineri șl fructele, se 
combat cu destulă eficaci
tate dacă se tratează - îna
inte de formarea carapacelor- 
cu soluții avînd bază de ni
cotină sau emulsie- de săpun.

Dintre soluțiile cu bază 
de nicotină, cel mal bun 
este preparatul Nicotox, 
care în acest scop se între
buințează în concentrație de 
0,4% (4 grame de Nicotox 
dizolvate Intr-un litru de 
apă).

Emulsia de săpun se pre
gătește prin dizolvarea can

tității de 20-25 grame de 
săpun moale sau săpun de 
toaletă într-un litru de apă. 
înainte de întrebuințare, so
luția se agită puternic 
pînă ce se omogenizează.

în cazul plantelor tinere, 
combaterea păduchilor țes- 
toși se face prin spălarea cu 
soluție a fiecărei frunze în 
parte. La plantele în vîrstă 
(de dimensiuni mari) trata
mentul se aplică prin pulve
rizarea fină a soluției asupra 
părților atacate.

Păduchii de frunze, care 
atacă de obicei lăstarii er- 
bacei (cruzi) și frunzele ti
nere, provocînd oprirea din 
creștere, răsucirea șl apoi 
căderea sau uscarea lor, se 
combat de asemenea prin 
pulverizare fină cu emulsie 
de săpun sau Nicotox, în 
aceleași concentrații ca șl 
în cazul păduchilor țestoși.

Prin faptul că sînt bine 
apărați sub carapace sau 
ascunși în încrețiturile frun
zelor, de cele mal multe ori 
păduchii rămîn nevătămați 
după primul tratament. De 
aceea se recomandă ca tra
tamentul să se repete după 
10-12 zile pentru a distruge 
și restul insectelor.

Bolile criptogamlce, care 
atacă frunzele, lăstarii, iar 
uneori și fructele, se previn 
prin stropiri cu zeamă bor- 
deleză în concentrație de 
0,5-1 %.

cne specii 
de pești 
trăiesc în om?

.Sînt cititor al revistei 
„Flacăra" și îmi permit să 
vă rog să publicați în pagina 
„Cititorii ne scriu, noi răs
pundem", un material din 
care să aflu cite specii de 
pești trăiesc în Dunăre».

A. I. HICODIM 
maistru miner — Asău (Bacău)

Răspunde dr. ECATERINA 
POPESCU, cercetător prin
cipal la Institutul de cerce
tări și proiectări piscicole:

Peștii care trăiesc în mod 
obișnuit în apele romî- 
nești ale Dunării se gru
pează în patru mari cate
gorii, cuprinzînd 53 de specii.

Astfel, sînt unele specii de 
pești care trăiesc în regiu
nile băltoase, cu stufăriș, 
ale Dunării, unde se repro
duc și își depun Icrele pe 
plantele din apă. Acești 
pești, care au o tendință 
slabă de a-și părăsi locurile 
lor de origine spre a se re
produce și hrăni în alte re
giuni, alcătuiesc aproape un 
sfert din producția de pește 
din bazinul Dunării. Printre 
speciile denumite șl specii 
sedentare limnofile (care pre
feră apa stătătoare) men
ționăm linul, caracuda, bi
banul, ghigorțul, știuca, ro- 
șioara, țiparul, zvîrluga, ți
gănușul.

Dar procentul cel mai 
mare de pești din Dunăre 
șl din regiunea ei inunda
bilă este dat de speciile 
semimlgratoare limnofile, cu 
migrații limitate la apele 
Dunării.

Printre acești pești seml- 
migratori, care alcătuiesc 
baza producției piscicole a 
acestor regiuni, sînt: crapul 
— în primul rînd, babușca, 
plătica, batea, cosacul, som- 

tul, șalăul, văduvița, sabița, 
natul, obletele.

In vederea reproducerii și 
irănlril, aceste specii par- 
surg distanțe mai mari sau 
mai mici, unele din albia 
minoră a Dunării în regiu
nea el inundabilă, altele la 
confluența rîurllor principa
le. Cu o tendință mal accen
tuată de a se adapta la un 
curent mal mare sînt: ava
tul, somnul, sabița șl vădu
vița, care se întîlnesc mai 
frecvent în regiunea de a- 
monte a Dunării, și din ce 
în ce mal puțin crapul, plă
tica, batea șl mult mal pu
țin babușca.

Un alt grup de pești îl 
formează speciile reofile, de
numite astfel pentru adap
tarea lor exclusiv la curen
tul apelor curgătoare și la 
condițiile de viață din albia 
minoră a Dunării: moru- 
nașul, mreana, cega, mihal
țul, fusarul, pietrosul și 
mreana vtnătă.

în fine, ultima categorie 
de pești din Dunărea noastră 
este alcătuită din specii mi
gratoare propriu-zlse, care 
pătrund din mare pentru a 
se reproduce primăvara în 
Dunăre. în această grupă 
sînt sturionii marini din 
care fac parte morunul, ni- 
setrul șl păstruga, precum șl 
scrumbiile de Dunăre, riseafea 
șl gingirica.

Dintre toate speciile enu
merate, aportul cel mal mare 
în producție este dat de 
specia crap, dominantă în 
tot lungul fluviului, în re
giunea lui inundabilă cît și 
în Deltă.

De la 
lotocorespondenil

în vederea dezvoltării sec
torului avicol, la G.A.S. 
din comuna Mihail Kogălni- 
ceanu (reg. Dobrogeă) au fost 
instalate și date în folosință 
o serie de incubatoare elec
trice.

C. CONSTANTINESCU

Folclorul muscelean este 
un bogat izvor de inspirație 
pentru multe tinere talente 
din orașul Cîmpulung. Gru
pate în cadrul cooperativei 
„Munca colectiva,4- din acest 
oraș, ele produc obiecte de 
artizanat apreciate în țară 
și peste hotare-

T. ONOFREICIUC

Calea București, una din 
arterele centrale ale orașului 
Pitești, a fost recent complet 
transformată: noi blocuri, 
cu zeci de apartamente, 
au luat locul unor case vechi. 
Construcții noi sînt ridicate 
în continuare și în restul 
orașului.

A. PALLY

Pe scurt
GH. CIȘMAȘ, tractorist — 

G.A.S. Dohangia (reg. Cri- 
șana). Este lăudabil inte
resul dv. pentru problemele 
de arheologie. In legătură 
cu urmele străvechi ce se 
găsesc în jurul satului dv., 
am sesizat muzeul regional 
din Oradea. După primirea 
unui răspuns din partea 
arheologilor vă vom furniza 
relațiile cerute.

TOMA ERD(5s — orașul 
Brad. Așteptăm orlcînd 
fotografii din orașul dv. 
Dimensiunile trebuie să fie 
de minimum 9/12 cm. Im
portant este să fie intere- C n ti + a

A.M. — Turda. Odile 
Versois nu a jucat în filmul 
„Drumul spre înalta socie
tate". In rolul principal 
a apărut cunoscuta actriță 
franceză Simone Signoret.

SORINA FERNANDEZ 
— Timișoara. Examenul 
de admitere la Institutul de 
artă teatrală și cinemato
grafică se ține în luna sep
tembrie și constă din urmă
toarele probe: limba romînă, 
scris șl oral, arta actorului 
— recitare, lectură artistică 
șl un studiu de. mimică. Nu 
există secție specială de 
cinematografie.

BIUDAT ROSSITA — 
Timișoara. Ne întrebați 
dacă la vîrstă de 16 ani nu e 
prea tîrziu pentru a începe 
lecții de balet? Depinde. 
Numai o probă practică 
poate da un răspuns. In 
ceea ce privește exercițiile 
de gimnastică, revista noas
tră a publicat nu demult 
o serie de materiale.

1896 
nu 18951

Cititorul Aurel Strati din 
București, str. Olga Bancic 
nr. 51, ne trimite o sesizare 
cu privire la o greșeală stre
curată în articolul „Cu Nan
sen la Polul Nord“, apărut 
în nr. 50/1961 din „Flacăra", 
în care se afirma că Nansen 
s-a întîlnit cu Jackson la 
17 iunie 1895.

Eroarea provine din mate
rialul primit din partea agen
ției norvegiene „Norwaypho
to", care a constituit una din 
sursele de documentare pentru 
alcătuirea articolului și care 
indica anul 1895. Sesizarea 
tovarășului Strati este pe 
deplin întemeiată: istorica 
întâlnire dintre Nansen și 
Jackson în Țara Franz Josef 
a avui loc în anul 1896.
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