
ROMANIA pe treptele de
societatea va 

abundență de 
bazâ realizîn-ale cincinalului

Președintele Consiliului de Stat,

începînd cu acest cincinal, țara noastră a 
intrat într-o nouă etapă istorică a dezvoltării 
sale — etapa făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Esența perioadei în care am 
intrat a fost cu claritate definită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în ampla expunere la 
adunarea solemnă consacrată semicentenarului 
P.C.R. Ea se caracterizează prin :
• Construirea unei economii avansate, în

zestrate cu o industrie modernă și o agricultu
ră intensivă de mare randament;
• desfășurarea pe un front larg a activității 

științifice, a instrucției publice și a eforturilor 
pentru ridicarea nivelului cultural al maselor ;

• creșterea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a oamenilor muncii de la orașe ș> 
sate ;

• înfăptuirea repartiției bunurilor produse»

Forțele de producție vor cunoaște o dezvol
tare și diversificare extraordinară, determinînd 
o transformare radicală a structurii economice 
și sociale a țării. (La sfîrșitul anului 1990 Ro
mânia, a cărei producție industrială va fi de 6 
ori mai mare d&cît cea obținută în 1970, iar 
cea agricolă de peste 3 ori mai ridicată decît 
în perioada 1966—-1970, va ajunge la nivelul 
statelor dezvoltate atît în ceea ce privește 
producția și venitul național pe locuitor, cît și

de societate în spiritul dreptății și echității so
cialiste ;

• perfecționarea relațiilor de producție, a 
organizării societății ;

• realizarea cadrului care să permită parti
ciparea largă a maselor populare la rezolvarea 
treburilor obștești ;

• lărgirea libertăților publice, dezvoltarea 
democrației socialiste.

Cum va arăta România-; la sfîrșitul acestei .____ z. , ,
etape e dificil de precizat acum. Totuși, schița condițiile de viață ale populației) ; se va pro- 
de program prezentată de secretarul' general J ------- ' f-*—
al partidului în expunerea amintită, ne oferă 
cîteva- elemente râvetatoare.

duce o puternică apropiere între munca fizică 
și intelectuală, între muncitori, țărani și inte
lectuali, realizîndu-se o profundă omogenizare

a națiunii noastre socialiste ; 
dispune de o tot mai mare 
bunuri de consum, pe această 
du-se o substanțială îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale întregului popor; munca va. de
veni tot mai mult o onoare și o necesitate 
vitală pentru toți membrii societății.

Cum spuneam, în această nouă etapă de 
dezvoltare a societății românești am și intrat, 
cincinalul 1971—1975 înscriindu-se ca prima si 
una din principalele verigi ale amplului pro
gram pe care partida* ne cheamă să-l reali
zăm. Ce cote va escalada economia României 
pînă în anul .1975 și în ce ritm ? Ce modificări 
de structură, pe plan economic, propune ac
tualul cincinal ? Care sînt, de fapt, caracteristi
cile lui de bază ? IATĂ CÎTEVA ÎNTREBĂRI LA
CARE ÎNCERCAM UN RĂSPUNS ÎN PAGINA 
A III-A A ACESTUI NUMĂR.

Clodomiro Almeyda

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Vineri, 21 mai, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, l-a primit 
pe ministrul relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, care face o vizită o- 
ficială în țara noastră.

La primire a participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Au fost de față, de aseme
nea, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, C.ornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, și George Macoves- 
cu. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Din partea chiliana au fost 
prezenți Julio Homero Luciano 
Ruiz de Loizaga, ambasadorul

Republicii Chile la București 
și Hugo Cubillos, ambasador, 
director general adjunct in Mi
nisterul Relațiilor Externe al 
Republicii Chile.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
relevată evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Chile, precum și dorința co
mună de a dezvolta și extinde 
colaborarea multilaterală din
tre cele două țări, în interesul 
popoarelor român și chilian, al 
colaborării și păcii mondiale.

S-a făcut, totodată, un 
schimb de opinii în legătură 
cu unele probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Dejun oferit de președintele
Consiliului de Stat,
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Nu peste mult Timp lucrările de pe șantierul hidroenergetic și de ; 
navigație „PorțiFe de Fier" se cor încheia. Fotoreporterul nostru a 
surprins unul din constructori, într-un moment de răgaz, admi

rindu-și opera
Foto I ORESTE PLECAN

VESTI DE LA
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HUNEDOARA
Măsurile tehnico-organiza- 

torice aplicate in producție în 
ultima vreme la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, în sco
pul reducerii consumurilor 
specifice, au avut drept efect 
micșorarea consumului de 
cocs cu 9 kg la fiecare tonă 
de fontă, față de normele 
tehnice. Cantitatea de cocs e- 
conomisită a servit la pro
ducerea celor aproximativ 
7 600 tone fontă realizate în 
acest an peste plan.

Și în celelalte secții de 
producție din combinat s-au 
luat măsuri pentru gospodă
rirea mai judicioasă a ma
terialelor, fapt oglindit în 
reducerea consumului de me
tal. cărămizi refractare, fe
roaliaje, utilaje de turnare 
și combustibil. Ca urmare, 
combinatul a realizat în pa
tru luni peste 9 000 000 lei 
economii la prețul de cost și 
17 000 000 lei beneficii supli
mentare.
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RODULUI
In fluxul calendaristic al teh

nologiei culturilor, a celor prăși- 
toare în special, acum este pe
rioada cind sporurile de recoltă 
posibile de obținut se pot „dic
ta0 -printr-o atentă' și corectă 
aplicare a lucrărilor de. între
ținere. Măsura importanței lor 
o au. teoretic, toți specialiștii 
Direcției agricole județene cit și 
conducerile cooperativelor agri
cole din județul Vrancea, teri
toriul în care am întreprins re
cent un raid. în. ceea ce pri
vește latura practică a lucruri
lor însă, unanimitatea nu mai 
este identică. Altfel realizările 
înregistrate pînă acum ar fi cu 
mult superioare. în cele 84 coo
perative agricole s-au prășit me
canic doar 7 000 hectare, iar ma
nual 3 000 hectare de porumb 
din suprafața însămînțată de 
43 500 hectare. Iar la floarea- 
soareluî și sfecla de zahăr unde 

. prașila I trebuia încheiată au 
mai rămas încă multe hectare pe 
care nu au trecut nici cultiva
toarele, nici membrii coopera
tori. Inginerul Nicolae Balosin, 
directorul generat adjunct al Di
recției agricole, explica rămîne- 
rea în urmă prin aceea că ju
dețul a fost afectat de încă două 
ploi chiar după valul mai con-
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OPERATIVITATEA
din aceste zile
DA MĂSURĂ
DIN
RAIDUL

NOSTRU
ÎN JUDEȚUL

VRANCEA

NICOLAE CEAUȘESCU.
in onoarea ministrului relațiilor
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Se apropie examenele. Laborato rul. facultății de studii economice 
din Timișoara este ^suprasolicitat.

externe al Republicii Chile
Președintele Consiliului 

Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
rit, vineri la amiază, în onoa
rea ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clo
domiro Almeyda, un dejun. AiV 
participat, din partea română, 
Ion Gheorghe Maurer. Dumi
tru Popescu, Corneliu Mă- 

mescu, ministrul afacerilor ex- 
sterne, precum și Bujor Almă- 
îșan, loan Avram, Mihail Flo- 
»rescu, Cornel Burtică, miniștri, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la Co- 
piitetul Central al P.C.R. 

, Din partea chiliana la dejun 
jau luat parte Julio Homero 
^.ueiano Ruij.-df' Loizaga, Hugo 
^Cubillos, Kurt Dreckman, am
basador, prim-vicepreședinte 
>al Corporației pentru Dezvol- 
«tarea Bc.onomică, Fernando 
feellonf, ambasador, director 
(de cabinet al ministrului reia-

de 
ofe-

țiilor externe, Rubens Cespe
des. ministru consilier, vicepre
ședinte al Oficiului de Planifi
care, Mario Silbermann, mi
nistru consilier, vicepreședinte 
al Corporației pentru Dezvol
tarea Economică, Juan Iby.ies, 
șeful Oficiului Informațiilor și 
Radiodifuziunii de pe lîngă 
Președinția Republicii Chile.
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Toasturile
rostite
cu prilejul
dejunului

sistent de precipitații de la în
ceputul lunii mai. Cum, confir
marea cea mai adecvată o dă si
tuația existentă pe teren, iată-ne 
la C.A.P. din Budești, unde a- 
flăm de la inginerul șef Ionel 
Silveanu ca pe suprafața însă- 
mințată cu porumb de 311 hec
tare s-a executat prașila meca
nică doar pe o cincime, cea ma
nuală urmind să înceapă de a 
doua zi. Aceasta în ciuda fap
tului că starea de îmburuienare 
foarte accentuată pe aproape 70 
hectare necesita o intervenție 
energică și timpurie a mecani--, 
zatorilor și cooperatorilor. Nu 
putem pune această întîrziere , 

, pe seama neprezentării mem- 
.brilor cooperatori muncă.

După curii remarca Interlocuto
rul nostru, aplicarea acordului 
global a adus în acest an la 
muncile cîmpului un număr su
ficient de brațe capabile să e- 
xecute operativ orice lucrare.
„A trebuit să combatem dăună
torii pe întreaga suprafață de
oarece am avut un atac foarte 
puternic" — se motivează. Este 
de apreciat grija specialiștilor 
pentru preîntîmpinarea la vreme 
a unei atari situații critice dar 
acțiunea de combatere s-a ter
minat de simbăta trecută. De 
ce atunci ieșirea la prașilă a 
fost aminată cu 4 zile cind șe 
putea începe o dată cu prima 
zi a săptămînii ? Nu poate fi 
vorba decît de o deficiență or
ganizatorică pentru că din son
dajul efectuat de noi rezultă că

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Exigențe 
firești in 

pregătirea 

politico-
ideologica

L
Interesul real, consecvent 

al tinerilor impune
RĂSPUNSURI DE

u

r ACEEAȘI ȚINUTA
| Un lucru este dincolo de ganizațiilor U.T.C. din județul comitetele U.T.C. răspund îi
? orice îndoială. iar recentul Maramureș n-a făcut decît mod real eficient, unor fforice îndoială, iar recentul 

sondaj efectuat în rîndul or-

ACTUALITATEA PENTRU 
TINERET

(Agerpres)

republicană

de desene

ale copiilor

— Avanpremiera
— Circulație
— Start în „Raliul pri

măverii

• CALENDAR : G. Ibrai- 
ieanu. Despre critică

• Tradiții lăudabile
• Biblioteca lui...

Pillat
• Folclor din Țara Lo- 

viștei

• Laureați ai Premiului 
Nobel răspund la în
trebarea :

EXISTĂ UN SECRET AL 
CELEBRITĂȚII ?

• Curierul nostru de sîm- 
bătă.

DE LA OM LA OM

• Foileton :
„JERK BEAT-GROUP“

• Cuvinte încrucișate

Dialog pe malul lacului
Foto : PAVEIzTlNJALĂ

Trei
Umbrelele roșii și portocalii de 

pe terasa elegantului hotel ară
dean „Astoria" strălucesc, încin
se de soarele amiezii. Animația 
pe care localnicii o creează aici, 
de obicei, începînd cu ora prîn- 
zului, lipsește : fiecare este 
prins, acum, de ocupațiile coti
diene.' într-un colț, doi cu- 
noscuți artiști bucureșteni, so
siți, probabil, la Festivalul 
„Primăvara arădeană", răsfo
iesc ziarul local... Deodată 
terasa se umple de larmă. 
In mers dezordonat, își face a- 
parițîa un grup gălăgios de 8-10 
persoane, bărbați și femei, unii

CĂLĂ TO RULE
IMPOSIBILE)

Expoziția

Să privim desenele copiilor. 
Conturul unui cal se umflă, du
pă trebuință, atît cît să susțină 
trei haidamaci bine înfipți în 
șa, dar atent ca să nu depășeas
că marginile colii de hîrtie. Ca
lul e cam nefiresc de lung, dar, 
altfel n-ar fi putut purta, în mod 
firesc, trei oameni. N-a ieșit din 
„pagină“. E doar aici — pare să 
ne spună micul desenator — 
doar n-a plecat încă. O vacă cu 
un uger contra naturii, „lipit0 
imediat după prima pereche de 
picioare, amenință în fiecare cli
pă să devină alt animal. Linia 
nesigură, fragilă, întreruptă, e 
gata oricînd să rupă convenția

mo.-reprezentării. Amenință cu 
tamorfoza 'asemeni personajelor 
lui Bosch sau Kafka. O pasăre 
lungă cu cap minuscul, se tîrăș- 
te pe patru piciorușe greoaie a- 
semeni unei reptile. E, carevasă- 
zică, o „pasăre a pămîntului". 
O coadă superbă se avîntă însă 
îndrăzneț în spațiu. E o pasăre 
perfidă care-și poate schimba 
oricînd mediul și chiar înfățișa
rea. pentru niște scopuri numai 
de ea știute.și probabil ostile. Un 
alt desenator — de astă dată de 
la grădiniță — închipuie două 
personaje : unul mic, rău. beli
cos, înarmat cu o spadă tăioasă, 
altul deșirat și lălîu, stînjenit 
parcă de membrele sale lungi și 
flașce sub postavul cărora seA A A A A A A A A A A dghsimt cîlții. Rezultatul luptei — 

wcăci un fel de luptă va fi — e

zile după chilipir...
mai vîrstnici, alții mai tineri. 
Decorul sporește brusc în deta
lii : costume elegante 
garezi uzați, minijupe 
cene violete, ochelari 
cu lentilele cît ceștile 
un baston cu miner de 
sacoșe de plastic cu 
gen „Camei", „T.W.A.", ,,Dry- 
Gin". Cît ai clipi din ochi cîte
va mese au și fost lipite una 
lîngă alta. Grupul s-a instalat. 
Sandi, un puști cu părul blond 
și privirea obraznică, lîngă Ne
nea Dinu, cel . care a venit spri- 
jinindu-se în bastonul de os ; 
Nina și Bebe se înghesuie, rî-

sau dan- 
și sprîn- 
de soare 
de cafea, 
os, cîteva 
inscripții

zînd, pe același scaun, ca să fie 
amîndouă lîngă Tanti ; Gal în
trerupe discuția cu „Pictorul" 
pentru a da comanda. Desigur, 
la început, un coniac fin și ape
ritive. Numai Bebe și Sandi fac 
opinie separată : „Cîte un whi
sky Ricca Donna, mare și cu 
multă gheață". Pe masă apar cî
teva pachete de țigări. Nina re
fuză ofensată un Kent.

— Pall-Mall n-avem azi ?
— Ați aranjat cu Bigu pentru 

duminică ? întreabă Sandi.
-- Da, la trei (n. n. ora 3 di

mineața) în fața Talciocului, ca 
de obicei. Cu bluzele stăm slab,

în schimb avem ceva pixuri și- 
mohair...

— Sînt — ne lămurește maio
rul Alexandru Butaș de la In
spectoratul de miliție al munici
piului Arad, desemnînd grupul 
vesel aflat la restaurantul hote
lului „Astoria", pe care-1 pri
vim de la o masă vecină — SPE
CULANȚI Cîmpul de activi
tate predilect : piața de vechi
turi, talciocul din orașul nostru.

___ _ ________ r__ _ _ e 
dinainte știut. între David și Go
liath compasiunea noastră încli
nă acum către resemnatul Go
liath. Fiecare am rîs în copilă
rie de nerodul care a vrut să 
urce vaca în podul cu fîn în loc 
să coboare hrana la animal. Re
povestită de un copil, „istoria" 
devine fundamental alta. Vaca 
se încordează cu ochii injectați, 
la piciorul scării, frînghia întin
să stă să pocnească, iar omule
țul idiot desfășoară imperturba
bil ritualul sacrificiului. O far- 
să cu proști devine sub ochii'

Maramureș n-a făcut decît 
să-1 confirme încă o dată : in
teresul pregnant, în conti
nuă manifestare, al tinerilor 
fața de cunoașterea fenome
nului politic, pentru informa
rea cu principalele probleme, 
evenimente, aspecte ale vieții 
politice. Și totuși, pe de altă 
parte, opiniile cîtorva activiști 
ai comitetului județean U.T.C. 
susțin, în unele situații, lipsa 
de interes din partea tineri
lor, argumentînd prin frec
vența scăzută — în proporție 
de 50—60 la sută în mediul 
rural, 70—75 la sută în între
prinderi — ca și prin parti
ciparea deloc satisfăcătoare la 
dezbaterile din cercurile de 
pregătire politică.

Iată-ne, așadar, față în față 
cu două aprecieri contradicto
rii, ai căror termeni, după 
cum am văzut, nu se opun 
decît în impresiile neconvin
gătoare ale cîtorva activiști. 
De aceea nici nu vom mai în
cerca să demonstrăm caracte
rul lor nefondat, ci vom pune . 
de la bun început așa-zisa 
lipsă de interes mai curînd în 
legătură cu conținutul, moda
litățile și mijloacele prin care

m 
ce
de

mod real, eficient, unor 
rințe de pregătire tot atît 
reale ale tinerilor.

în ultimii ani, activitatea 
organizațiilor a cunoscut preo
cupări de concepere și elabo
rare a unui ansamblu unitar 
de acțiuni proprii, definit în 
Recomandările C.C. al U.T.C. 
privind organizarea pregătirii 
politico-ideologice a tineretu
lui. Am urmărit deci, în cău
tarea răspunsurilor la proble
mele anunțate înainte, modul 
cum a fost închegat acest sis
tem propriu în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din județul 
Maramureș.

O primă constatare : în 
nul care abia s-a încheiat au 
funcționat 209 cercuri de stu
diere a Statutului 
privind momente 
P.C.R., 103 pentru 
de etica muncii și 
tării, 195 cercuri 
generală, educație științifică- 
ateistă, 33 cercuri teoretice de 
filozofie, etică, politică și 9-5 
„alte cercuri". Dintr-o data,

a-

U.T.C., 148 
din istoria 
probleme 

a com por- 
de cultură

ION TRONAC

CORNEL RADU 
CONSTANT! NESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ANDREI BÂRSAN
VIOREL RABA

(Continuare în pag. a Vil-a)

®) Expoziția republicană 
de desene ale copiilor, or
ganizată de Consiliul Na
țional al Pionierilor în să
lile Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu“ din 
București.
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(Continuare în pag. a 11-a)

Alături de noi trăiesc, prieteni sau dușmani, 10 milioane de 
specii de insecte, luptînd pentru existență. Pe acest front i

UNIA INTilA TRECE

PRIN MICROSCOP

i
I

• Reportaj printre microbi • Două treimi din viețuitoarele glo- | 

bului : INSECTELE • „Masca albă" de la Cozia • O armă 
împotriva căreia nu există imunitate: MUTAȚIILE GENETICE | 

DIRIJATE
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INIȚIATIVE

CONSFĂTUIREA 
DNERILOR DIN 
ZOOTEHNIE

Comitetul județean Timîș al 
J.T.C., împreună cu Direcția 
'enerala agricolă și U.J.C.A.P. a 
•rganizat în cursul acestei sap- 
ămîni o consfătuire la care au 
tarticipat reprezentanți ai tine- 
ilor care lucrează în sectoarele 
ootehnice din I.A.S. și C.A.P. 
ipecialiștii au prezentat impor- 
anța economică a zootehniei în 
lezvoltarea agriculturii județului 
a și necesitatea orientării tine- 
ilor spre meserii din aceste sec- 
oare. În acest scop, în afara 
xpuncrilor au fost prezentate o 
eamă de filme documentare re- 
eritoare la mecanizarea în graj- 
lurile de vad, creșterea și îngri
jea porcilor în complexele in- 
lustriale. Consfătuirea s-a inche
st cu țin concurs intitulat „Cel 
f»ai harnic și priceput crescător 
le animale".

„EXPO-SCOLAR"
— 1971

Vizita este o adevărată des- 
ătare. Iți trebuie multe minute 
>entru a străbate spațioasa sală 
in incinta Comitetului jude- 
ean al U.T.C. Caras-Severin 
are adăpostește de cîteva zile 
xpoziția intitulată ..Expo șoo- 
ar“ — 1971. Sînt adunate aici 
irca 5 000 de obiecte dintre 
ele mai diferite, zămislite 
>rin priceperea și strădania 
levilor din școlile județului in 
rele de activitate tehnico-apli- 
ativă. De la scule •' și dispoziti- 
e pentru prelucrarea materia- 
elor la frumoase cusături și 
Toderii pe pînză. de la obiecte 
raforate pină la cele forjate 
rtistic m fier, de la lucruri de 
tilitate gospodărească pină la 
'umoase bijuterii ornamentale. 
> idee generoasă permlțînd 
onfruntarea tineretului școlar 
itr-un domeniu ce asigură 
ingența preocupărilor acestuia 
u universul imediat al produc- 
ei.

„TE SLĂVIM PARTID
IUBIT"

Inițiat și desfășurat sub în
humarea comitetului județean 

U.T.C., concursul de recitări 
Te slăvim partid iubit" și-a 
•semnat recent cîștigătorii fa- 
îi județene. Ei sînt Halina 
omil (Bocșa), Cristina Suciu 
teșita) și Mioara Vasiloni (O- 
dul Roșu). Doru Achim de la 
iceul „Bozovici" a primit pre- 
iul pentru creație originală.

VIE ACTIVITATE 
PE ȘANTIERELE 

LOCALE
Tinerii din municipiul Reșița 
■ganizați în 12 șantiere locale 
isfășoară o rodnică activitate 

amenajarea parcurilor și 
curilor de odihnă, la comple- 
11 turistic de la barajul Secu, 

baza sportivă din lunca 
rzavei. în cuprinsul jude
lui este de remarcat preocu- 
irea uteciștilor din Moldo- 
i Nouă, munca voluntar pa- 
iotică ce se desfășoară la Ca- 
nsebeș și Bocșa. însumînd 
iloarea muncii prestate în 
le aproape 1 800 000 ore, pe 
ntierele locale ale tinere
lul în primele patru luni 
e anului rezultă că uteciștii 
n județul Caraș Severin au 
■alizat lucrări de aproape 17 
ilioane Iei.

T. M.

SCENĂ
Puțin timp înainte de a intra 

în tradiționala vacanță de vară, 
Teatrul Mic anunță în premieră 
astăzi. 22 mai „Pisica sălbatică" 
de Ștefan Berciu. Regia Sorarta 
Coroamă; scenografia Vladimir 
Popov și Diana Ioan; distribuția 
— Constantin Codrescu, Constan
tin. Dinescu, Dinu Ianculescu, 
Maria Potra, Văii Cios, Monica 
Ghiuță, Doina Șerban Vasile Mi- 
țulescu, Al. Lungu, ion Ciprian, 
Jean Sorin Florescu, Jana Gorea, 
Stamate Popescu. Cu acest prilej 
ne-am adresat regizoarei specta
colului Sorana Coroamă :

— Montarea piesei „Pisica săl
batică" se încadrează în ceea ce 
ne-am obișnuit să numim „ge
nul polițist" ?

— Desigur „Pisica sălbatică" 
este o lucrare din acest gen, dar 
formula literară și spectacologică 
comportă de data aceasta multi
ple implicații. Pe scurt, este vor
ba de acțiunea unei organizații 
ilegale de partid, înainte de 23 
August, care a pus la cale in
tr-un orășel de provincie din 
România eliberarea deținuților 
din închisoarea Siguranței și 
Gestapoului. Numeroasele planuri 
ale acțiunii dezvăluie totodajtă și 
psihologiile personajelor, reacții
le lor în situațiile limită. M-a in
teresat atmosfera piesei, o adevă
rată mărturie a acelor timpuri 
cînd amenința războiul și nazis
mul, dar se anunța și eliberarea,

1 TEATRU
„INTERDRAMA ’71"
Colectivul Teatrului popular 

din Buzău a plecat joi dimineața 
spre Berlinul occidental, unde 
va participa la cel de-al TII-lea 
Festival internațional al Teatru
lui de amatori „Interdrama ’71“, 
ce se va desfășura in perioada 
23—30 mai.

Festivalul, organizat sub aus
piciile Asociației internaționale 
a teatrelor de amatori, este con
sacrat în special tineretului. 
Spectacolele vor fi urmate de 
discuții în cadrul unui oolocviu 
pe tema „Tineretul și teatrul de 
amatori".

Artiștii buzoienî vor prezenta 
în cadrul festivalului un spec
tacol compus din piesele : „Farsa 
lui Pathelin", de un autor fran
cez anonim, „Peștera din Sala- 
manca", de Cervantes și „Cu
iul lui Pepelea** de V. I. Popa.

ȘCOLARE

CENTENAR 
LA SÎNGERU- 

PRAHOVA
Tntr-un. număr mai vechi al 

„Gazetei literare", cu ocazia 
împlinirii a 60 de ani de la răs
coalele din 1907, scriitorul loan 
Grigorescu consacra un amplu' 
reportaj evocării răscoalei în 
comuna Sîngeru-Prahova, sat ai 
cărui locuitori și-au înscris cu 
singe în glia strămoșească se
tea de pămînt și libertate. Des
pre aceiași oameni vorbește și 
muzeul sătesc alcătuit — tot 

“atunci — prin grija Virginiei 
Breslașu, directoarea căminului 
cultural și a profesorului Ion 
Dicu. Alături , de obiecte repre-; 
zentînd tradițiile, portul, etno

Premieră la hanul lui M amici

pacea, victoria forțelor progre
siste. Deși rămîne în cadrul genu
lui polițist, care își are legile lui— 
suspansul abundă în piesă — 
montarea își extinde totuși 
cîmpul investigațiilor în dome
niul problematicii social-politice, 
civice și filozofice.

• Tot sîmbătă, 22 mai Teatrul 
„Al. Davilla" din Pitești prezintă 
în premieră pe țară „Sam« de 
G. M. Zamfirescu. Regia : Nico- 
lae Cosmescu; scenografia : Al. 
Ivăneanu-Damaschin.

Tineretului"; expun Duda Voie- 
vozeanu și Traian Horia Petres
cu. La „Casa ziariștilor", N-icolae 
Aurejan și Sofia Frankl, prezin
tă pictură și grafică.

MEDEEA IONESCU

PLASTICĂ

Tanasis Fappas deschide joi, 27 
mai, 'în sala „Orizont» expoziția 
personală de pictură, alcătuită 
din peste cincizeci de lucrări.

— Expoziția mea — ne declară 
artistul — este un omagiu adus 
aniversării a 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân. Lucrările sînt secvențe din 
istoria partidului și a țării, din 
istoria luptei împotriva domina
ției hitleriste, pe care le-am in
titulat „Frescă neîntreruptă".

Pictura lui Tanasis Fappas (din 
care amintim Haiducii, Grivița 
1933, Eroi anonimi, Urmele războ-

grafia, specificul construcțiilor 
se află și un sector în care sînt 
expuse volume omagiale, docu
mente privind răscoala din 1907. 
Muzeul păstrează, între piesele 
sale rare, și actul care atestă 
înființarea primei școli din sat 
— în 1871. Pe 23 mai a.c. se îm
plinesc, astfel, 100 de ani — și 
forurile locale au luat inițiativa 
sărbătoririi acestui eveniment 
printr-o suită de manifestări 
cultural-artistice. Dar cel mai 
emoționant eveniment va fi în- 
tîlnirea generațiilor de foști 
elevi ai școlii — astăzi oameni 
de nădejde pe frontul construc
ției socialiste — cu dascălii și 
-elevii de azi.

Prof. GHEORGHE ANDREI

Traulerele „Sinoe" și „Ceah
lăul" s-au întors dintr-o nouă 
cursă întreprinsă în diferite 
zone ale Ooeanului Atlantic. 
Din calele lor se descarcă, în 
prezent, 1 700 tone de cod, se- 
bastă, caransc, toi, precum și 
275 tone făină de peste. în pre
zent, echipajele navelor ..Ra- 
zelm", „Negoiul", „Marea Nea
gră", „Constanța". „Galați", 
„Trotuș" și ..Mureș" desfășoară 
o intensă activitate, „recoltînd" 
mii de tone de diferite specii de 
pește oceanic.

în cursul acestui an vor intra 
în' dotarea flotei- românești de 
pescuit oceanic noi- vase mo
derne, printre care „Moldovea
nul", „Caraiman", „Ialomița", 
„Șiret" și „Someș". Investițiile 
alocate în direcția înzestrării, 
precum și îmbunătățirea conti
nuă a proceselor tehnologice de 
prelucrare vor permite — potri
vit unor estimări ale Departa- 

iului, Zile de luptă, Anul 1944, 
Flori omagiale, Ctitori noi, Motiv 
românesc) întruchipează o „ope
ră pur umană", așa cum o carac
terizează succint, scriitorul Me- 
nelaos Ludemis.

• La galeria „Amfora** va avea 
loc vernisajul expoziției de pic
tură a lui M. Chiriagos — 
miercuri, 26 mai.

• Afișele săptămînii anunță vi
neri. 28 mai deschiderea a două 
expoziții de pictură la „Ateneul

T. V.
în cadrul serilor de teatru din 

Studioul televiziunii, spectatorii 
vor putea urmări marți. 25 mai 
„Premiera" de Johan Cromwell, 
în traducerea lui Radu Nichita, 
cu Olga Tudorache și Ica Mata- 
che. Regia : Laurențiu Azimioară. 
Scenografia : Doina Levința.

mentului industriei alimentare 
— sporirea cu circa 30 la sută a 
producției de pește oceanic în 
1971 față de anul trecut.

, CIRCULAȚIE
INTERDICȚII PE AUTO
STRADA BUCUREȘTI- 

SNAGOV

în scopul îmbunătățirii con
dițiilor de circulație spre cu
noscutul loc de agrement Pă
durea Băneasa. Inspectoratul 
general al Miliției a hotărit ca 
în zilele de sîmbătă după-amia- 
ză și duminica toată ziua să se 
interzică virajul la stînga în in
tersecția formată de autostrada B 
București — Snagov cu Aleea | 
Privighetorilor. Astfel conducă
torii auto care vin dinspre Plo
iești și vor să meargă în com
plexul de agrement Băneasa nu 
vor mai vira la stînga, ci își 
vor continua drumul pînă la 
intrarea aeroportului Băneasa, 
unde vor întoarce într-o zonă 
marcată special, revenind apoi 
spre Băneasa din direcția con
trară. Automobiliștii care șe re
întorc din pădure spre Capitală 
vor folosi următorul traseu : g 
Șos. Erou Iancu Nicolae —Șos. g 
Pipera. Calea Floreasca. sau I 
Bd. Aviatorilor. Măsurile de I 
restricție au un caracter tem- I 
porar, menținîndu-se pînă în ■

OPERATIVITATEA
(Urmare din pag. 1)

membrii cooperatori erau în 
măsură să înceapă in număr 
mare executarea prașilei. „Sîn- 
tem interesați să facem toate 
lucrările la timp și cu multă 
grijă, pentru că de ele depinde 
cîștigul nostru din toamnă — 
ne spunea Vasile Prescornițoiu. 
șeful echipei a 7-a — de Ia 
ferma nr. 1. Avem de îngrijit 
9,20 hectare porumb, 12 hec
tare de vie pe rod și în func
ție de veniturile pe care le vom 
produce (la vie avem planificat 
aproape 300 000 lei) vom fi și 
noi retribuiți". Organizația 
U.T.C. a cooperativei numără 
aproape 100 de membri. Abso
lut toți vin la muncă în fiecare 
zi și prestează lucrări de bună 
calitate. De altfel chiar pre
ședintele unității, tovarășul Va
sile Lungu nu numără decît 26 
de ani. Cu un asemenea poten
țial de forțe de muncă la Bu- 
dești nu mai este admisibilă 
nici o clipă de întîrziere.

Și Ia C.A.P. Urechești se fă
ceau pregătiri Ia secția de me
canizare pentru a se începe 
prașila în zilele următoare deși 
starea vegetativă a culturii de

PORTATIV
TRIBUNA TINERILOR 

COMPOZITORI Șl INTERPRET!

Săptămîna muzicală înscrie un 
așteptat „eveniment" artistic 
Tribuna tinerilor compozitori Și 
interpreți anunțată de mult timp 
de Orchestra Simfonică a Radio- 
televiziunii.

jurul datei de 10 iunie, cînd ur
mează să se dea în exploatare 
șoseaua liniei de centură între 
Otopeni și Tunari.

START IN „RALIUL 
PRIMĂVERII"

UXJyfe* ■ ■■*&»» ti

Așadar, la ora cînd citiți a- 
ceste rînduri s-a dat deja star
tul în „RALIUL PRIMĂVERII- 
- competiție organizată de 
Școala de șoferi amatori Bucu
rești, sub auspiciile Automobil 
Clubului Român, cu concursul 
Liceului de mecanică agricolă 
Craiova și al Asociației de kar
ting și automobilism a Liceului 
..Ion Neculce". Precizăm : „Ra
liul primăverii" este organizat 
atît pentru conducătorii auto 
consacrați, cit și pentru începă
tori.

Ieri,de la tovarășul SIMA MA
RIN, directorul Școlii de șoferi 
amatori, am aflat ultimele nou
tăți t 

porumb' reclama aceasta mult 
mai devreme. Șeful fermei nr. 
1. inginerul Constantin Istrate, 
consideră că dată fiind supra
fața mică care există de prășit 
mai rămînea timp suficient de 
așteptat. Să nu se uite însă că 
și producția de pe această su
prafață influențează cuantumul 
veniturilor ce se vor încasa în 
toamnă.

O situație deosebită ne-a ofe
rit-o cooperativa agricolă din 
Golești. Aici, prașila la floarea- 
soarelui și porumb — atît cea 
mecanică cit și cea manuală — 
începuse, dar ritmul zilnic al 
realizărilor era foarte scăzut. 
Discutînd despre felul cum a 
fost organizată munca aflăm 
de la secretarul comitetului de 
partid al cooperativei, tovarășul 
Ștefana Panaitache, că se lu
crează tot pe sistemul vechi al 
brigăzilor, că încă nu s-a trecut 
la aplicarea acordului global. 
Formele scriptice ale angaja
mentelor de muncă sînt perfect 
tipărite, frumoase, dar practic 
nu s-a atribuit în nici un fel 
suprafețele de vie sau culturi 
prășitoare spre a fi îngrijite de 
o anumită echipă, om sau altă 
formație de lucru. Mi s-a spus 

Sub conducerea dirijorului cra- 
fovean Theodor Costin, prima par
te a concertului de joi seara va 
fi dedicată tinerilor compozitori 
Grigore Nica și Dan Buciu (vom 
putea asculta „Simfonia1* primu
lui dintre ei și „Scene pentru or
chestră și pian" semnate de D. 
Buciu) iar în cea de a doua 
parte a concertului, tînăra vio
lonistă Cornelia Vasile va inter
preta Concertele de Mendelssohn- 
Bartholdy și Paganini.
lonistă Cornelia Vasile va inter- 
res al simfonicului mi se pare 
prima audiție a Simfoniei de 
Grigore Nica — compozitor puțin 
cunoscut dar autor a 20 de lu
crări ce ne dau certitudinea că 
vom avea multe de scris despre 
el în viitor.

f. S.

• PLECAREA are loc la 
orele 7,01 din fața hotelului „In
tercontinental". Dar startul ofi
cial este dat la 8,01 cînd primul 
concurent va porni în cursă de 
la kilometrul 10 de pe șoseaua 
București—Alexandria.

Iată și punctele mai impor
tante. de pe traseu ; Alexandria, 
Roșiorii de Vede, Caracal, Cra
iova,' (unde se va sosi în jurul 
orei 11,30 în Piața Universității), 
în după-amiaza aceleiași zile, 
între orele 17—19 vor avea loc, 
ia Craiova, probe speciale.

• MÎINE, duminică, 23 mai, 
ora 7,01 se va pleca din Craiova 
în etapa a Il-a a raliului. Se a- 
preciază că primii conourenți vor 
sosi in jurul orei *12,00 la Bucu
rești în fața noii clădiri a Insti
tutului politehnic, situată pe 
Splaiul Independenței.

înaintea probelor de departa
jare vă avea loc însă un con
curs al kartingurilor, susținut 
de cercul de la Palatul Pionie
rilor și Asociația sportivă de 
karting și automobilism a Liceu
lui „Ion Neculce", asociație con
dusă de inimoșii instructori Mir
cea lonescu și Ion Cernătescu.

• ÎN SFÎRȘIT, ultima noutate 
pe care ne-o oferă organizatorii: 
Cooperația meșteșugărească din 
București organizează pe aleile 
din jurul restaurantului „Miori- 
ța“ — Herăstrău o originală pa
radă a modei, destinată voiaju
lui și sporturilor după care, la 
orele 19,00 va începe un spec
tacol de estradă cu participarea 
unor cunoșcuți actori și soliști 
de muzică ușoară.

I. RODEA

că numărul brațelor de muncă 
este redus și nu ar fi fost posi
bilă aplicarea acestui sistem. 
Din planul de producție reiese 
negru pe alb că în anul 1970 
peste 200 cooperatori au efec
tuat fiecare peste 100 norme — 
multi dintre ei chiar peste 300 
norme dovedind astfel interesul 
față de munca din cooperativă. 
Nu se poate aplica cu acești oa
meni sistemul de retribuire prin 
acord global care este de de
parte cel mai indicat prin gra
dul lui înalt de stimulare și 
cointeresare a cooperatorilor ? 
Se așteaptă o comisie de la ju
deț pentru a analiza o atare 
situație. De ce să vină soluțiile 
de la centru cînd ele trebuie 
gindite și realizate de oamenii 
locului, cei mai cunoscători și 
mai interesați în stabilirea lor 
exactă și optimă ?

Pentru ca rodul din toamnă 
să fie bogat se impune acum 
multă operativitate și exigență 
in executarea tuturor lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Căci 
se cunoaște zicala „o prașila 
dată^ la timp face cît o ploaie 
bună". în Vrancea există largi 
posibilități pentru a se deter
mina un curs favorabil recoltei 
1971.

RĂSPUNSURI DE
ACEEAȘI

(Vrnwre tftrt păjg. ~1) 

deci o problematică foarte im
portantă — aceea referitoare 
la noțiuni și aspecte de eco
nomie concretă, la politice e- 
conomică a partidului — față 
de care se reclamă și cerințe
le de informare din partea ti
nerilor, a rămas mai mult 
descoperită tocmai din cau
za înființării printre „alte 
cercuri" a celor, foarte puține, 
destinate dezbaterii proble
melor economice. Asemenea 
cercuri, restrinse ca număr, 
s-au organizat mai ales la ni
vel de municipiu — Sighetul 
Marmației. Baia Mare — ast
fel că dezbaterile au rămas la 
un nivel general teoretic, ne- 
putînd fi axate pe realitățile 
fiecărei întreprinderi, pe si
tuații, date și fapte din sfera 
de interese a tinerilor.

Cită vreme, ca sarcină 
principală, organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi și C.A.P. au 
menirea de a dezvolta o in
tensă activitate educativă 
pentru mobilizarea tineretului 
la realizarea sarcinilor de 
producție, absența cercurilor 
de studiu a problemelor de 
politică economică a P.C.R. și 
de economie concretă repre
zintă o orientare deficitară 
dată de comitetul județean 
U.T.C. conținutului activității 
de pregătire politico-ideologi- 
că, pentru diferențierea și di
versificarea prevederilor Re
comandărilor în funcție de 
problematica diferitelor cate
gorii de tineri. Este de apre
ciat că pentru unii tineri răs
punsurile la problemele și 
preocupările lor de a cunoaș
te aspecte ale politicii econo
mice a P.C.R. și de economie 
concretă au fost date prin in
tegrarea acestora la învăță- 
mîntul de partid, o treaptă 
superioară de pregătire poli
tică, către oare în mod firesc 
sînt orientați mulți tineri. Dar 
aceasta nu justifică în nici un 
fel absența oricăror altor 
preocupări ale organizațiilor 
U.T.C. față de ei, ajungîn- 
du-se ca pentru aproape 
13 000 de uteciști, uneori or
ganizații compacte din dome
niul minier, forestier, con
strucții și transporturi să nu 
existe preocupări specifice 
pentru constituirea unui ca
dru propriu organizației 
U.T.C.. direct raportat la în
datoririle și cerințele tineri
lor în pregătirea politico-ideo- 
logică.

Pe de altă parte statorni
cirea Unei rețele de cercuri în 
structura relevată demon
strează un anumit mod meca
nic, simplist, în aplicarea pre
vederilor : indiferent de va
rietatea de profil a întreprin
derilor. de diferențieri pro
blematice specifice diferite
lor categorii de tineri, siste
mul care se aplică este aproa
pe identic în toate cazurile. 
Față de varietatea largă a for
melor și modalităților re
comandate deja, s-a ajuns la 
direcționări unilaterale, aces
tea restringîndu-se la tipurile 
de cercuri amintite, cărora li 
se adaugă cel mult niște întîl- 
niri cu invitați, pentru expu
neri și informări politice cu
rente.

Așa se face că cercuri teo
retice de filozofie, etică, so
ciologie, politologie ,s-au în
ființat puține, majoritatea în 
școli, pentru elevi. Pentru un 
număr mare de tineri ingi
neri, economiști, cadre didac
tice, tehnicieni, funcționari, 
care afirmă un interes major

ȚINUTA
către această problematică, 
avînd asimilat și un bagaj de 
cunoștințe de la care se poa
te porni pentru un util 
schimb de idei, se oferă me
reu aceleași cercuri de „eti
ca muncii și a comportării" și 
celelalte.

Remarcabil, la „Clubul ti
neretului" din Baia Mare ac
tivează și două altfel de 
cercuri, vizînd ambianța ele
vată, de ținută, fie prin „Clu
bul inginerilor și tehnicieni
lor”, fie prin „Contemporanii”
— cerc de dezbateri pe pro
bleme ale tineretului. Dar au 
rămas experiențe neprolifera
te larg, acțiuni „etalon”. Și 
nu acesta este singurul exem
plu posibil pentru a eviden
ția tentația către manifestări
le unice, model, dar tocmai 
din cauza aceasta necunoscute 
masei largi. Același lucru s-ar 
putea spune și despre „Deca
da cărții ^ocial-politice", ca și 
despre manifestările dedicate 
unor prilejuri festive.

Nu putem să trecem mai 
departe fără să amintim și de 
mijloacele intuitive — hărți, 
fotografii, diapozitive, pano
uri, albume, grafice, scheme
— rămase încă numai dezi
derate evocate la instruirile 
propagandiștilor. Interesul 
mai mult sau mai puțin scă
zut al tinerilor, care era acu
zat, la început, se dovedește 
în cele din urmă un dezinte
res din partea organizatorilor, 
pentru că numai așa ne pu
tem explica de ce „dezbateri
le” din cercuri devin doar 
niște obositoare recitative ale 
propagandistului, plictisit și el 
de lectura anostă pe care o 
face în fața tinerilor. Nu vom 
nega proiectele și concepția 
după care comitetul județean 
U.T.C. a căutat să realizeze 
atît pregătirea membrilor a- 
paratului său, cît și a propa
gandiștilor — dezbateri, sim
pozioane, cicluri tematice, re
comandări bibliografice și me
todologice consistente. Ceea 
ce ajunge însă la organizații 
este prea puțin. Rămîn fap
te incontestabile amînările de 
luni de zile ale deschiderii 
unor cercuri,. aduse aproape 
de momentul închiderii după 
numai 2—3 teme susținute, 
„dialogurile" unilaterale ale 
activistului U.T.C. în fața ti
nerilor din Rona de Sus, Dra- 
gomirești, Săeele, Caroieni, 
Cupșeni, Vima, din cercuri cu 
efective de sute de tineri, ca 
la Fabrica de confecții „Uni
tatea", sau comasînd cîte 5—6 
organizații în care numai de 
participare activă a fiecărui 
tînăr la dezbateri concrete nu 
poate fi vorba. Acele premi
se de instituționalizare. con
cepute cu atenție și pricepe
re la județe nu ajung să se 
constituie într-un buchet com
plex de variate acțiuni și ma
nifestări politico-ideologice — 
cercuri, conferințe, expuneri, 
discuții, concursuri, vizite, in
formări operative, excursii, 
vizionări etc. — care să fie 
definite în programul perio
dic de activități al fiecărei 
organizații, prin racordarea 
inițiativelor, a concluziilor 
proprii, desprinse în contact 
cu preocupările și cerințele 
tinerilor.

Acestea credem că ar pre
ciza cîteva direcții către care 
ar trebui să se îndrepte mai 
insistent eforturile comitetu
lui județean U.T.C. Propriile 
sale experiențe, reușitele de 
pînă acum, îndeamnă la în
credere în abordarea unor 
exigențe sporite.

ANUNȚ
I.C.5. Victoria

cu sediul în București str. Academiei nr. 2 — sector 4, selec
ționează prin :

CONCURS
în perioada 10—30 iunie 1971, zilnic, între orele 7 și 15,30 

tineri, pentru a fi calificați prin Școala profesionala comer
cială, cu durata de 2 ani, în următoarele meserii :

— vînzători produse textile-încălțăminte ;
— vînzători produse metalo-chimice ;
— vînzători aparate si produse electromecanice.
CANDIDATII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE 

CONDIȚII :
— să aibă domiciliul stabil în municipiul București ;
— să îndeplinească în cursul anului 1971 maximum vîrsta 

de 18 ani ;
— să fie absolvent a 8 clase generale.
LA CONCURS, CANDIDATII VOR PREZENTA URMĂTOARE

LE ACTE :
— Buletinul de identitate ;
— Certificat de naștere, în original și copie ;
— Adeverință de promovare a clasei a VII l-a a școlii ge

nerale, sau certificat de absolvire (în original și copie) a 
școlii generale ;

— Fișa medicală completată, eliberată de școala generală, 
sau un certificat medical, eliberat de circumscripția me- 
dico-sanitară, la care candidatul este luat în evidență ;

— Buletinul de analiza sîngelui și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau micro
radiografie) efectuat cu cel mult 3 luni, înainte de con
curs ;

— Adeverință din cîmpul muncii al tatălui candidatului.
Candidații se vor prezenta la sediul întreprinderii, împreună 

cu părinții (tatăl), în vederea încheierii contractului de uce
nicie.

Drepturile elevilor-ucenici sînt cele acordate de dispozițiile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul personal și 
învățămînt, telefon 1677 84.

• • • • ©
vic Spiess, Aurelian Andreescu, 
Viorel Costin, Pavel Rotaru, fra
ții Petreuș, sextetul „Cantabile", 
formația „Amicii" și un grup de 
balerini de la Opera Română 
• 23,00 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

FACEREA LUMII : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Favorit (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

SERATA : rulează la Central
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30). Grădina
Modern (ora 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru. 
lează la Lumina (orele 18,15;
20.30) .

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16.15: 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Gră
dina Capitol (ora 19,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16,30; 20),
Feroviar (orele 9,30; 13; 16,15;
19,45), Melodia (orele 8,45; 12,15; 
15,45; 19,30). Grădina Doina
(ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,30; 20,30)

GOOL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Flamura (orele 10; 14,30; 19).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20,30).  Grădina Bucegi (ora 20.30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Volga (orele 10: 15,30;
19,15),  Arta (ora 15,30), Grădina 
Arta (ora 19,30).

• ••••••©••••••••••
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Ferentari (orele 15; 19).
BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN

CE KID : rulează la Grivița (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18), Victoria (orele 9,15; 12; 15; 18;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15.30; 17,45; 20), Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20), Lumina (orele 
9,15: 11.30; 13,45; 16).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18), Grădina 
Buzeștî (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : rulează 
la Unirea (ora 16). Grădina 
Unirea (ora 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Lira (orele 15,30: 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15.30: 17,45: 20).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18:
20.30) .

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18; 20,15), Mo
șilor (orele 15,30: 18: 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Crîngași (orele 15,30: 18: 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează Ia Miorița (orele 10: 12,30; 
15: 17.30: 20), Tomis (orele 9;
11.15: 13.30; 16: 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Munca (orele 
15: 17.45; 20,30), Laromet (orele 
15: 17,30: 19.45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18: 20,15).

ȘARADA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT ! 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează Ia Rahova (orele 15,30: 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
Ia Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

SIMBATA, 22 MAI 1971

Teatrul de Operetă : TARA 
SURÎSULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
ora 20 ; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATI
CA (premieră) — ora 20 ; Teatrul 
„C. Tănase» (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICĂ — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : LA GRADINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. Not- 
tara** (Bd. Magheru) : ȘI EU AM 
FOST ÎN ARCADIA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : EPOLEȚII INVIZIBILI
— ora 19,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) : PETER PAN — 
ora 17; NOCTURN III — ora
21,30 ; (Str. Academiei) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — 
ora 17 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ROATA MORII — ora 16 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FLOARE DE 

CACTUS — ora 19,30 ; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LEGENDĂ 
ȘI DOR — ora 19,30 ; Circul Glo
bus : ARENA PRIMĂVERII — 
ora 19,30.

DUMINICA, 23 MAI 1971

Teatrul de Operetă : SOARELE 
LONDREI — ora 10,30 ; SECRE
TUL LUI MARCO POLO — ora
15,30 : SE MĂRITA FETELE — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : 
FANNY — ora 10 ; SĂPTĂMÎNA 
PATIMILOR — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 10 ; CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora 15,30 ; PISICA ÎN NOAPTEA 
ANULUI NOU — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : ALCOR Șl MONA
— ora 10,30 ; FATA MORGANA
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturd
za Bulandra" (Schitu Măgurea
nu) : IUBIRE PENTRU IUBIRE
— orele 10,30 ; 15 ; GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 10,30 ; PURI- 
CELE ÎN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : TIMP Șl ADEVĂR
— ora 10,30 ; ZADARNICE
JOCURI DE IUBIRE — ora 15,30 ; 
PISICA SĂLBATICĂ — ora 20 ; 
Teatrul ,,C. Tănase** (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 18,30 : (Cal. 
Victoriei) : LA GRĂDINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 10 ; 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 16 ; 
O LUNA LA TARĂ — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10 ; GÎLCEVILE 
DIN CHIOGGIA — ora 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : CARAGIALE

DAR... NU TEATRU — ora 10,30 • 
COMODIILE VREMII — ora 16 ; 
DIVERTISMENT ’70 — ora 20 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victo
riei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA
— ora 11 ; NOCTURN V — ora
21.30 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 11 ; Tea
trul „Ion Creangă" : PRESTI
GIOASA LOREDANA — ora 16 ; 
(La Sala Palatului) : CINCI SĂP- 
TĂMINI ÎN BALCON — ora 10.30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : SE CĂU
TA UN MINCINOS — ora 10 și
19.30 ; Circul Gfobus : ARENA 
PRIMĂVERII — orele 10; 16 și
19,30 ; ATM ’(Lă Ateneul Român
— Sala Studio) : EDITH PIAFF
— NU, NU REGRET NIMIC — 
ora 20.
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PROGRAMUL I

• 14,45 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Petrolul — Progresul
Divizia națională A • 16,35 E- 
misiune în limba germană • 
13,15 Bună seara fete ! Bună sea
ra. băieți ! • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport • 
20.10 Tele-enciclopedia • 21,00 
Film serial: ..Incoruptibilii" — 
„Femeia stigmatizată" « 21,50 In- 
tîlnire pe platou r— spectacol mu- 
zical-coregrafic cu Eugenia Mol- 
doveanu, Margareta Pîslaru, Con
stanța Cîmpeanu, Dorotheea Pa- 
lade-Vasilescu Gigi Marga, Ilea
na Munteanu, Ion Dacian, Ludo

PROGRAMUL II

• 20,10 Film artistic : „Semnul 
lui Zorro". Reluare la cererea te
lespectatorilor • 21,40 Buletin de 
știri • 21,45 Triunghiul de foc : 
Galați — film documentar • 22,00 
Festivalul de jazz de la New 
Port (I).

DUMINICA, 23 MAI 1971

PROGRAMUL I

• 8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate <9,00 Matineu 
pentru copii < 10,00 Viața satului 
< 11,15 Ciclul , Simfonii de Bee
thoven < 12,00 De strajă patriei 
• 12,30 In reluare, la cererea te
lespectatorilor. Selecțiuni din e- 
misiunea ..Timpul florilor" < 
13,00 Emisiune în limba maghia
ră • 14,30 Post-meridian • 19,00 
La poalele Semenicului — calei
doscop folcloric • 19,20 1001 de 
seri • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport < 20 00 Reportajul săp
tămînii. Călătoriile < 20,15 Film 
artistic „Lancea ruptă" — pre
mieră pe țară • 21,50 Scene din 
opere comice și operete • 22.28 
Telejurnalul de noapte < 22,30 
Telesport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru „Tita
nic vals" de Tudor Mușatescu < 
22,05 Buletin de știri < 22,10 Re
luarea serialului de sîmbătă 
seara.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SIMBĂTĂ 22 MAI 1971

O deosebită forță și

robustețe economică,

un rar dinamism

Tn două decenii de construc
ție socialistă poporul nostru a 
înfăptuit sub conducerea parti
dului o operă uriașă, transfor- 
mînd România dintr-o țară cu 
o economie slab dezvoltată, cu 
un nivel redus al forțelor de 
producție într-o țară în plină 
industrializare, cu ramuri noi și 
o diversificare complexă, cu un 
puternic potențial economic. 
Harta patriei este azi împînzită 
de multiple si grandioase . o- 
biective noi, moderne, iradiind 
civilizație și progres. Industria 
tării produce în 1970 cu 75 la 
sută mai mult decît în 1965, 
producția globală industrială a 
acestui an fiind egală cu cea 
realizată în întreaga perioadă 
1950—1956 .Timp de 20 de ani 
ritmul creșterii economice a fost 
în medie de 12,9 la sută, fiind 
de 2—3 ori superior celui în- 
reaisțrat pe plan mondial.

Infirmînd prin constanță orice 
apreciere de caracter conjunc
tura!, ritmurile înalte de dez
voltare industrială — menținu
te mereu printre cele mai ridi
cate din lume — dau expresia 
unui rar dinamism, a unei for 
țe și robusteți economice deo
sebite. Acest dinamism îl re
găsim ca pe una dintre carac
teristicile de baza și în preve
derile actualului cincinal. Jn 
viitorii cinci ani producția in
dustrială va creste într-un ritm 
mediu anual de 12 la sută, 
volumul său absolut urmînd să 
fie în 1975 cu 68—78 la sută 
mai mare, decît cel obținut în 
1970. Nu este singurul dome
niu ce se va afla în această si
tuație. Producția agricolă va 
cunoaște la rîndul său o creș
tere de 49 la sută față, de me
dia anuală a perioadei 1966— 
1970, ceea ce va corespunde 
unui ritm mediu anual de a- 
proape 10 la sută. Sîntem în 
fața uneia dintre ceje mai 
spectaculoase creșteri înregis
trate vreodată în agricultura 
României.

Aceste ritmuri înscrise în pla
nul de stat au la bază o soli
dă fundamentare științifică. Ele 
se întem'eiază în primul rînd 
pe vigoarea și soliditatea eco
nomiei noastre naționale,_ pe 
marile sale resurse materiale 
și umane. Apoi, se bazează 
pe o rată ridicată a acumulării, 
căci și în acesț cincinal pon
derea fondului de acumulare 
în venitul national va cunoaște 
cote înalte, fiind de 31—32 la 
sută. O rată înaltă a acumulă
rii a presupus și presupune, 
desigur, un efort serios pentru 
stat, pentru popor, dar prac
tica statelor avansate din 
punct, de vedere economic, 
propria noastră experiență do
vedește că aceasta este singu
ra cale în măsură să asigure 
accelerarea progresului econo
mic,. creșterea avuției naționale 
și ridicarea, pe acest suport 
solid, a standardului de viață 
al poporului; este singura 
modalitate prin care se asigu
ră apropierea cu pași siguri a 
României de nivelul țărilor

dezvoltate din ounct de vede
re economic. Ca urmare, eco
nomia țării se află în fața unui 
program de investiții de o an
vergură încă necunoscută. 
Fondurile investite de stat în 
economia națională vor însem
na pentru această perioadă 
uriașa sumă de 470 miliarde 
lei, avînd ca destinație priori
tară producția materială, dez
voltarea vertiginoasă a forțe; 
lor de producție. Harta țării 
se va îmbogăți, prin urmare, 
cu noi și importante obiective 
economice edificate după un 
concept modern de organizare 
a producției și a muncii, și do
tate cu utilaje și mașini de 
mare randament. Vechile uni
tăți își vor lărgi, la rîndu-le, 
capacitățile de producție, își 
vor moderniza tehnologiile de 
fabricație, un accent deosebit 
câzînd pe automatizarea și 
mecanizarea producției. Agri
cultura va primi în actualul 
cincinal investiții din fondurile 
centralizate în valoare de cir
ca 80 de miliarde lei — ceva 
mai puțin decît investițiile to
tale alocate în această ramură 
economică în ultimii 15 ani. Va 
spori și se va moderniza parcul 
de mașini și tractoare, rezol- 
vîndu-se problema mecanizării 
complexe a lucrărilor agricole ; 
cantitatea de îngrășăminte chi
mice în substanță activă de 
care vor beneficia unitățile din 
agricultură va fi de 2,8 ori mai 
mare comparativ cu cincinalul 
precedent. Actualul cincinal va 
fi o etapă esențială în înfăp
tuirea programului național de 
îmbunătățiri funciare.

întreaga economie va suferi, 
prin urmare, influenta binefă
cătoare a orientării generale 
imprimate de partid, către nou 
și modern, către tot ce este 
mai înaintat pe plan mondiaj. 
Ca urmare, munca socială va 
deveni incomparabil mai pro
ductivă, productivitatea muncii 
pe salariat — acest important 
indicator sintetic — fiind la 
sfîrșitul anului 1975 cu 42 la 
sută mai ridicat decît în 1970.

lată enumerati. pe scurt, cî.ți- 
va din pilonii de mare rezis
tență pe care au fost funda
mentate ritmurile ridicate ale 
economiei românești pentru a- 
nii care vin. Și cum pentru de; 
monstrarea justeței orientării 
generale în construcția econo; 
mică nu există o dovadă mai 
elocventă decît înseși rezulta
tele materiale obținute, mențio
năm că viata a și probat ca
racterul realist, profund știin
țific al acestor prevederi. In 
primele patru luni ale noului 
cincinal, planul producției in; 
dustriale a fost îndeplinit și 
depășit, realizîndu-se un ritm 
de dezvoltare de 11,7 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Ritmurile 
ridicate râm în în continuare o 
realitate evidenta a economiei 
românești.

Nu este singura caracteristi
că a actualului plan cincinal 
și nici cea mai importantă.

ramuri de producție, să le nu
mim „tradiționale", ci mai ales 
de a orienta în așa fel dez
voltarea industrială, încît să 
capete o pondere mereu spori
tă ramurile, subramurile și 
produsele „de vîrf" în stadiul 
actual al științei și tehnicii. 
Drept urmare ritmurile cele mai 
ridicate de dezvoltare se vor 
înregistra în ramurile de bază 
de care depinde utilarea teh
nică și progresul întregii eco
nomii : energetica, metalurgia, 
chimia și, în deosebi, construc
ția de mașini. Nu întîmplător 
perioada în care am intrat este 
adesea numită cincinalul con
strucției de mașini. Producția 
acestei importante ramuri eco; 
nomice va fi în 1975 de 2 ori 
mai ridicată decît în 1970, dez
voltare care se va realiza în 
special pe seama creșterii sus
ținute a subramurilor de vîrf : 
industria electrotehnică, elec-

o deosebită importanță prezin
tă, între altele, stabilirea celei 
mai avantajoase corelații între 
ramurile extractive primare și 
ramurile prelucrătoare, o aten
ție deosebită se acordă în ac
tualul cincinal lărgirii bazei 
energetice și de materii prime, 
urmînd să se depună eforturi 
stăruitoare pentru sporirea cer
cetărilor geologice și valorifi
carea in măsură sporită a re
surselor materiale interne. în 
același timp prevederile planu
lui . asigură dezvoltarea mai 
susținută a producției bunurilor 
de consum, a industriei alimen
tare și ușoare și, îndeosebi, 
îmbogățirea sortimentelor de 
mărfuri pentru a satisface mai 
bine gustul și preferințele con
sumatorilor.

Drept urmare, la finele anu
lui 1975 structura economică a 
României va fi sensibil modifi; 
cată, apropiindu-se tot mai

ritmului de asimilare a produ
selor noi, deci reînnoirea ma
sivă a sortimentelor, ca și mo- 
dernizarea celor existente ocu
pă un loc central. Potrivit pre
vederilor de plan, în 1975 
circa 40 la sută din producția 
globală industrială va fi re
prezentată de mărfuri puse în 
fabricație sau modernizate în 
acești 5 ani. Tn construcția de 
mașini cifra va fi de 64 la sută, 
în metalurgie 52 la sută, în 
chimie 36 la sută. Rațiunea a- 
cestei orientări nu are nevoie 
de demonstrații suplimentare ; 
numai astfel mașinile, utilajele 
ce le producem vor ține pasul 
cu exigentele progresului teh
nic contemporan. Asimilarea 
rapidă a produselor caracteri

DINAMICA VENITULUI NAȚIONAL (IN PROCENTE)

Structuri moderne unei

economii în plin proces

de modernizare

„Ceea ce caracterizează în mod deosebit noul cincinal, 
sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în expunerea 
amintita, este orientarea hotărîtă a eforturilor spre dezvol
tarea rapidă a ramurilor industriale moderne, spre reali- 
zarea de produse cu parametri calitativi ridicați, de va
loare economică superioară".

Această orientare, în fapt 
continuarea pe planuri su
perioare a unei politici inițiate 
de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului, 
e motivată de o seamă de ne
cesități. între care amintim : 
acoperirea mai bună a nevoilor 
economiei naționale, valorifi
carea mereu superioară a re
surselor interne, materiale Și

umane, ridicarea eficienței în
tregii activități economice, li
chidarea cît mai grabnic posi
bil a decalajelor ce ne despart 
de statele mai evoluate econo
mic și alinierea țării noastre pe 
poziții cît mai înaintate în ca
drul revoluției științifice și teh
nice contemporane.

Evident, nu se mai pune a- 
cum problema creării unor noi
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Estimînd că populația țării ta ajunge la 22,4 milioane în 1980 și 24 milioane în 1990, se poale 

aprecia că venitul național pe locuitor, în prețuri constante, va fi de circa 25 mii lei în 1980 ș' 
50 mii lei în 1990, ceea ce înseamnă un nivel com parabil cu cel din țări dezvoltate din punct de 
vedere economic.

ROMANIA
PE TREPTELE
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PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ (IN PROCENTE)

uneipeo taa► concluzia că în 1990
► economicele.

ALE CINCINALULUI
și mecanică fină (3,4 mult de cea a statelor puternic 

dezvoltate. Industria construcți
ilor de mașini, de exemplu, va 
avea an 1975 o pondere de cca 
33 la sută în totalul producției 
industriale față de aproximativ 
24 la sută în 1970. în același 
timp chimia își va spori partea 
în totalul industriei de la 9 la 
15,4 la sută. De altfel, produc
ția globală industrială își va 
ameliora simțitor situația în an
samblul economiei naționale. 
Realizîndu-se o creștere a nu
mărului de salariați cu peste 1 
milion de persoane, ponderea 
forței de munca din industrie și 
din celelalte ramuri neagricole 
va ajunge la aproape 60 la 
sută din totalul populației.

Pentru prima datâ 
României, ponderea 
muncă ocupată în 
neagricole — ramuri
zate printr-o productivitate a 
muncii sociale mult superioară 
— devine precumpănitoare.

tronicâ
ori), producția de nave, mașini- 
unelte, utilaje tehnologice etc. 
Chimia va cunoaște, de aseme
nea, un ritm înalt de dezvol
tare (2,3 ori în raport cu numai 
1,68—1,78 indicele general de 
creștere a producției globale 
industriale), accentul principal 
câzînd îndeosebi pe petrochi
mie, producția fibrelor și fire
lor sintetice, a maselor plasti
ce, adică pe acelea care asi
gură o eficiență economică ri
dicată, pe produsele deosebit 
de solicitate pe piața internă, 
ca și pe cea mondială. Meta
lurgia, se cunoaște, va produce 
în 1975 cca 9.7 milioane tone 
oțel, dar și aici accentul prin
cipal va cădea pe producția 
de oțeluri aliate, superioare, 
care vor depăși la sfîrșitul cin
cinalului 1 milion de tone.

Cunoscînd că în structura 
modernă a economiei în an
samblu, a industriei în special,

Prioritate

în istoria 
forței de 

ramurile 
caracteri-

factorilor

intensivi și calitativi

Trăsătura esențială a întregii 
dezvoltări economice în acești 
ani va fi aceea că, paralel cu 
menținerea unor indici înalți 
de creștere cantitativă, accentul 
se deplasează tot mai hotărîf 
asupra problemelor ridicării 
calitative, sub toate laturile,

soincit cheltuielile de munca 
cialâ și valorificarea resurselor 
să se finalizeze într-o produc
ție maxima corespunzătoare 
indicatorilor superiori de cali
tate.

Din acest punct de vedere 
preocuparea pentru accelerarea

zate prin parametri economici 
ridicați, modernizarea conti
nuă a celor aflate în fabrica
ție este una din principalele 
căi de care depinde realizarea 
unei eficiente economice ridi
cate. Alături de ea se situează 
preocupările pentru o fabrica
ție ireproșabilă și, îndeosebi, 
pentru reducerea sistematică a 
costurilor de producție. De alt
fel, planul cincinal cuprinde în 
această direcție obiective dina
mizatoare. Ponderea cheltuieli
lor materiale în produsul social 
urmează să scadă de la 59,2 
în 1970 la 54.4 la sută în 1975. 
Dată fiind importanța deosebi
tă a reducerii costurilor de 
producție ca element indispen
sabil oricărei activități econo
mice de care depinde rentabi
lizarea tuturor întreprinderilor, 
tuturor produselor, sporirea a- 
cumulărilor și intensificarea 
ritmului de creștere a produc
ției, această chestiune trebuie 
să preocupe în cel mai înalt 
grad toate organismele eco
nomice, pe toți oamenii muncii.

Dezvoltarea multilaterală a 
economiei, ridicarea producti
vității muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale și sporirea nu
mărului de salariați, conduc în 
final la creșterea în ritm rapid 
a venitului național, cheia de 
bolță a bunăstării întregii so
cietăți. Se cunoaște de acum, 
în 1975 venitul național va fi 
cu 68—82 la sută mai ridicat 
decît în 1970. Una din particu
laritățile de seamă ale actualu
lui plan cincinal e dată de 
faptul că pentru prima dată la

ce exprimă un grad ridicat de 
eficientă a întregii munci so- 

decît produsul social, ceea ciale.

noi venitul național va înregis
tra ritmuri mai înalte de creș
tere

Modificări substanțiale

pe harta economică a țării

Moștenind o economie carac
terizată prin adînci dispropor
ții în nivelul de dezvoltare eco
nomică și social-culturală a 
diferitelor zone, problema re
partizării raționale a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
s-a înscris la loc de frunte în 
politica economică promovată 
de partid. Sînt cunoscute reali
zările remarcabile obținute pe 
această linie, mai ales în ulti
mii cinci ani. Cum ștergerea 
decalajelor în dezvoltarea . e- 
conomică nu se poate realiza 
de la un an la altul, pentru 
aceasta fiind necesară o pe
rioadă mai îndelungată de 
timp, în funcție de dezvoltarea 
de ansamblu a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea susținută a 
județelor mai puțin industriali
zate se înscrie ca un capitol 
important și în prevederile ac
tualului cincinal. Acestor jude
țe li s-o acordat prioritate în 
repartizarea investițiilor, . în 
primul rînd a celor industriale, 
desfășurate în 167 din orașele 
țării. Ca urmare, ritmul de dez
voltare a producției industriale 
va fi în aceste zone de 20—^26 
la sută, ceea ceva determina 
ridicarea ponderii lor în an
samblul economiei naționale. 
Se va continua acțiunea de di
versificare a producției» paralel 
cu îmbogățirea economiei cu 
noi ramuri ale industriei. Astfel 
în viitorii cinci ani industria

construcțiilor de mașini se va 
extinde sau se va dezvolta pu
ternic în județele Botoșani, 
Buzău, Covasna, Gorj, Ialomi
ța, Olt, Sălaj, Teleorman ; in
dustria chimică se dezvoltă în 
continuare în județele Argeș, 
Bacău, Constanța, lași, Neamț, 
Vîlcea și se afirmă practic ca 
o ramură nouă în județele 
Arad, Ialomița, Ilfov ; industria 
ușoară va cunoaște, o creștere 
importantă atît în județele cu 
tradiție (Sibiu, Arad, Timiș, 
Cluj, lași, Brașov, în București), 
cît și în județele Sălaj, Bistrița- 
Năsăud, Vaslui, Vrancea, Ialo
mița, Teleorman, 
Ilfov. 
caracteristicilor 
potențialului, aprecierea justă a 
particularităților diferitelor ra
muri, analiza comparativă a 
mai multor variante de am
plasare a noi obiective in
dustriale, au permis alegerea 
unor amplasamente corespun
zătoare, care oferă condiții 
pentru folosirea mai completă, 
a potențialului fiecărui județ și 
Socalifate în parte. Faptul că 
la indicatori echivalenți de efi
ciență s-a acordat prioritate 
județelor și orașelor cu un ni- 
nivel mai scăzut de dezvolta
re, va determina intensificarea 
ritmului de industrializare a 
acestora, apropierea lor 
nivelul celor mai avansate.

__ Maramureș,
Studierea complexă a 

teritoriului și

da

Pagină realizată de

VASILE BARAC
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creșterea bunăstării sale

Fapt de mult cunoscut, țelul 
suprem al politicii economice a 
partidului nostru a fost și rămî- 
ne omul, creșterea bunăstării 
sale. Toate obiectivele econo
mice, toate prevederile de 
creștere, diversificare și moder
nizare a producției înscrise în 
actualul plan cincinal care se 
materializează în creșterea ra
pidă a venitului național au ca 
obiectiv final satisfacerea în
tr-o măsură tot mai înaltă a ne
voilor materiale și spirituale ale 
celor ce muncesc. Prevederile 
planului vizează mai multe di
recții.

Mai întîi se prevede o crește
re a veniturilor bănești ale 
populației. Salariul minim va a-

junge în 1972 la 1 000 lei iar; îr» 
1975 la 1 100 față de 800 lei tît 
este în prezent. Prin majorarea 
generală a salariilor —- acțiune 
prevăzută să înceapă în 1972 — 
salariul mediu pe economie va 
ajunge la peste 1.800 lei, fiind 
cu aproape 26 la sută mai mare 
decît în 1970. Ca urmare a creș
terii generale a salariului mediu 
și a sporirii cu peste 1 milion 
a numărului de salariați, fondul 
total de salarii va crește de la 
95 miliarde lei în 1970 la circa 
145 miliarde lei în, 1975. Veni
turile țărănimii ca urmare a 
măsurilor recent luate și a spo
ririi minimului garantat pentru 
cooperatorii care participă cu 
regularitate la muncă vor fi cu

aproape 30 la sută mai ridica
te; pensia medie va crește cu 
peste Î8 la sută, iar prin urca- —, 
rea plafoanelor de . venituri în 
raport de care se fixează alo- E' 
cația și extinderea acordării n- 
cesteia pînă la împlinirea vîrstei ■> 
de 16 ani. fondurile desti- ■' 
mate alocației de stat pentru 1. 
copii se vor mări de la 4,3 mi- I 
liarde lei în î970 la 6,7 miliarde | 
lei în 1975, deci cu 50 la sută. fe

Apoi, corespunzător creșterii ■ 
veniturilor bănești ale popu- I- 
lației va spori cu 46 la sută vo- ■ - 

. lumul desfacerii mărfurilor prin ■' 
comerțul socialist. Tn același 
timp sînt prevăzute măsuri de li 
îmbunătățire a aprovizionării, I 
de diversificare a producției ■' 
bunurilor de larg consum și a B 
serviciilor către populație. £

Tn viitorii cinci ani va fi con- ■ 
finuată în ritm susținut con- f 
strucția de locuințe. Numai din t 
fondurile și cu sprijinul statului I 
se vor construi 520 mii aparta- f 
mente fizice, estimîndu-se că I 
popuiația va construi, în regie I 
proprie, încă 270 mii locuințe | 
în special la sate. Circa 2,5 mi- I 
lioane oameni se vor muta, prin 1 
urmare, în viitorii cinci ani în t 
casc noi.

Fonduri importante vor fi a- I 
locate din bugetul statului pen- t 
tru finanțarea acțiunilor social I 
culturale. Volumul cheltuielilor I 
pentru învăfămînt, cultură și I 
artă, sănătate, sport, asistentă | 
și asigurări sociale se ridică în | 
cincinal la uriașa sumă de 218 ț 
miliarde lei, adică mai mult de- I 
cît întregul venit național reali- | 
zat în 1970. |

★

Referindu-se 1a cincinalul în I 
care am intrat tovarășul | 
NICOLAE CEAUȘESCU spunea: I 
„înfăptuirea acestui vast pro- I 
gram de construcție economică I 
și socială va ridica România 1 
pe o nouă treaptă de progres I 
și civilizație, va marca par- I 
curgerea uner noi și însemnate I 
etape pe drumul apropierii ță- I 
rii noastre de statele avansate I 
ale lumii. O dată cu dezvolta- I 
rea forțelor de producție, cu I 
creșterea producției de bunuri I 
materiale și spirituale, se va ri- I 
dica și mai mult nivelul de trai I 
al poporului, se va îmbunătăți I 
viața fiecărui cetățean, înfăp- I 
tuindu-se astfel obiectivul cen- I 
trol al construcției socialiste, I 
țelul suprem al întregii politici I 
a partidului nostru comunist — I 
bunăstarea și fericirea omului", I 

în pagina de față am pre- I 
Zentat cîteva din caracteristici- I 
le de bază ale evoluției econo- | 
miei românești în perioada care I 
urmează. Cum va decurge con- I 
creț această evoluție, ce se în- ■ 
treprinde practic în fiecare do- I 
meniu de activitate, care va fi, I 
în detalid, profilul economiei I 
țării noastre la finele onului I 
1975, ca și profilul profesional I 
al cadrelor, ca să enumerăm I 
doar cîteva domenii, vom în- I 
cerca o prezentare în numerele | 
viitoare ale ziarului nostru. |

a
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TRADIȚII
LĂUDABILE

MITRU

S-a observat adesea de către 
specialiști că m județul Vîlcea 
— uw. dintre cele mai t>echi 
așezări de viață omenească, ținut 
al ^davelof" dacica (Drăgășani, 
lonești, Cozia, Racovița, Gura 
Văii, Brezoiu) oa și al uneia din
tre cele dinții constituiri statale 
muntenești: voievodatul lui Far- 
caș — există o foarte intensă 
preocupare, pe tărîm folcloric. 
Aceasta pare a fi fost începută 
încă din anul 1826, cînd profe
sorul de „nnuzichie" de la Școa
la de dintăreți de pe Ungă Epi
scopia Rîmnictdui — Noului Se* 
verin. Antonie Panteleon Petro- 
veanu (așa cum ti plăcea pe
atunci să semneze lui Anton
Pann), colindînd târgurile, (mai 
cu osebire vestitul bilei al Riu- 
renilor), culegea cu mult târg 
cîntece, balade și alte producții 
populare, cum ar fi „Cîntec ce-i 
zic al Jianului", „Cîntec ce-i zic 
al. Tunsului", „Cîntec vechi mi- 
litaresc", „Cîntec nou de primă
vară" etc. publicate în broșura 
„Poezii deosebite sau Cîntece de 
lutme", incluse, după cum se știe, 
șaizeci de ani mai târziu, și de 
Vasile Alecsandri în atît de răs- 
pindita sa colecție de „Poezii 
populare ale Românilor".

Activitatea aceasta, continuată 
îh timp de către o serie de căr
turari destoinici, dintre care 
w-am putea mulțumi să amin
tim doar pe unii dintre cei mai 
cunoscuți, ca Teodor Bălășel, Gh. 
N. Dumitrescu-Bistrița, Gh. Bo- 
hei și I. I. Alexandrescu, cei 
mai mulți dintre ei profesori sau 
învățători în satele vâlcene, spri
jiniți unii (ca Teodor Bălășel) de 
Nicolae Iorga, alții de cunoscu
tul animator C. S. Nicolăescu- 
Plopșor, a fost preluată astăzi, 
eu un entuziasm demn de al 
celor din trecut, de către tânăra 
generație.

In urmă ou un an, a apărut, 
de pildă, sub îngrijirea tinerilor 
profesori C onstantin Apostol, 
Nicolae Ciurea și Alexandru 
Stenciu, o culegere de folclor 
remarcabilă (cântece, balade, 
strigături etc.), intitulată sugestiv 
„Comori" și editată 'rie comite
tul județean Vîlcea al 'U.T.C., cu 
eoncur&ul Asociației fololoriștilor 
yilceni. Și tot atunci, și tot din 
inițiativa Comitetului județean 
Vîlcea al V.T.C., s-a început cu
legerea organizată a creației fol
clorice din fiecare localitate vil- 
ceană, prin intermediul unor în
drumare metodice și albume in
titulate : ^Tineretul —■ pasionat 
păstrător al tradițiilor, obiceiuri
lor și creațiilor artistice popu
lare", — acțiune in care au fost 
antrenați, în cea mai mare mă
sură, elevii și cadrele didactice 
tinere. Iar bunele rezultate nu 
s-au lăsat așteptate, o parte din 
producțiile folclorice fiind publi
cate, fie în ziarul local „Ori
zont", fie în broșurile pionierești, 
ca și în revista „Cutezătorii", ori 
în unele reviste școlare, ca aceea 
a liceului „Vasile Roaită" din 
Râmpicu Vîlcea sau aceea a li
ceului din Brezoi etc.

lnscriindu-se pe aceeași linie 
de rodnică valorificare a capaci
tăților creatoare, pe plan artistic, 
ale poporului, tânărul cercetător, 
profesorul Nicolae Ciurea — Ge- 
nuneni (unul dintre cei trei au
tori ai culegerii anterioare: 
„Comori"), de astădată sub aus
piciile Inspectoratului județean 
Vîlcea (o inițiativă, după părerea 
noastră, lăudabilă și exemplifica
toare pentru celelalte inspecto
rate școlare județene), dar cu a- 
celași concurs neprecupețit al 
Comitetului județean Vîlcea al 
U.T.C., a publicat în urmă cu 
puține zile O noua lucrare, de 
mare interes, atât prin elemente
le de ordin documentar pe oare

le cuprinde, dt și, mai cu seaniă, 
prinfr-o impresionantă frumusețe 
artistică. Este vorba de culegerea 
de legende populare : „Loviște, 
mirific plai“, volum care se 
bucură și de un excelent studiu 
introductiv al profesorului Ovi- 
dtu Papadima.

In cele douăzeci și șapte de 
legende, selectate cu grijă (re
date în diferite variante și înso
țite de fotografii ale oamenilor 
și locurilor despre care, se poves
tește, desene anexe, fotocopii de 
documente și numeroase note 
explicative), profesorul Nicolae 
Ciurea-Genuneni reușește să 
redea tot ceea ce s-a menținut 
mai valoros din trecutul îndepăr
tat, in creația folclorică, ca ex
presie a vieții materiale și spiri
tuale, din acest străvechi leagăn 
de civilizație care e Țara Loviș
tei.

Ca și precedenta culegere 
„Comori", „Loviște, mirific plai" 
este o lucrare destinată. în pri
mul find, tineretului, cu scopul 
de a trezi (șl a-l determina să 
cultive) în el dragostea pentru 
acele virtuți ale poporului nos
tru care relevă înaltul umarism, 
dorința sa aprigă de a trăi demn 
(vezi unele legende, cum este 
aceea a celui dintâi clopot al 
mănăstirii Cozia), intr-o lume 
întemeiată pe adevăr, pe frumos 
și dreptate.

L-asn cunoscut pe Ion Pillat 
în partea ultimă a vieții 
sale ; eram elev la Tr. Se

verin și-i citisem chiar ultimul vo
lum publicat atunci, Umbra tim
pului, o carte de elegii. Partici- 
pînd la un concurs literar al Ti
nerimii române, profesorul meu 
de limba română m-a trimis cu 
un mic pachet de cărți la Ion 
Pillat.

Era prima vizită pe care o fă
ceam unui scriitor. I-am dat întîi 
un telefon, așa cum fusesem 
avertizat; poetul era acasă, s-a 
bucurat și m-a invitat, fixîndu-mi 
ora cinci după-masă. Casa poetu
lui se situa în apropiere de Piața 
Romană, pe strada Olga Bancic 
de azi, la numărul 9. M-a primit 
îmbrăcat oa pentru o vizită 
„serioasă", ca pentru un om 
străin oe-i călca întîiâ dată pra
gul, fapt care m-a intimidat. Dar 
m-a intimidat mai ales încăperea 
plină de cărți și de tablouri. 
N-aș mai putea descrie azi cu 
exactitate biblioteca imensă, cea 
mai mare bibliotecă de intelec
tual român pe care am văzut-o 
în viata mea, și, mărturisesc, am 
scotocit cărțile lui Tudor Vianu, 
am cunoscut biblioteca lui G. 
Călinescu s^u G. T. Kirileanu. 
Aș putea totuși reda acest inte
rior ajutîndu-mă de descrierea 
făcută de fiul său Dinu Pillat în 
cartea de eseuri și studii Mozaic 
istorico-literar, apărută în 1969. 
Revăd parcă șirurile de cărți ce 
se urcau pînă Ia tavan, majori
tatea volume legate în piele, ali
niate după dimensiuni și culori. 
Pe primul plan al rafturilor de 
jos, ca un fel de bibelouri, erau 
expuse cîteva piese arheologice, 
figurînd subiectele clasice : „o 
bucată dintr-un capitol de la 
Eleusis, un cap de Minervă de 
la un anticar din Constantinopo- 
le. o amforă dezgropată la Bal- 
cic". într-un colț, mai lîngă ușă, 
erau expuse două proiecte de co
pertă pentru volumele Visări pă- 
^îne și Antologia toamnei, am- 
sele semnate de Iser. în altă 
parte, puteau fi reținute și cîte- 
va piese mai moderne, printre 
care un nud și o natură moartă 
de Pallady, apoi un fragment 
dintr-un panou de Camil Ressu, 
cu o înmormîntare Ia țară,

■■■■■■■■
(Urmare din nag. I)

noștri o tragedie. Monstruosul, 
straniul sau ridicolul pe care le 
ascunde mai mult sau mai puțin 
orice, alegorie ni se relevă nu
mai .într-un răstimp scurt cînd 
o „retină" nealterâtă ignoră „i- 
deea“, funcția simbolică și per
cepe (judecă) lucrurile nefigu
rat. Ciudat, în acest răstimp 
scurt. în această fulgurație ni se 
relevă o morală pe care o in
tuim mai adevărată decît cea pe 
care o implică de regulă o ale
gorie, o reprezentare simbolică.

„Arta" copiilor e fantastică. 
Angajați în „logica" fabulației 
lor, resimțim aceasta acut cri
tic tocmai în momentql în care 
nu le mai înțelegem motivația, 
cînd este vădit imposibil să tre
cem pragul unui alt univers, 
unde nu domnește haosul, ci o 
altă ordine, care însă nu mai 
este a noastră. în momentul a- 
cela ne dezicem de seriozitatea 
la care am fost obligați pronun- 
țînd nu fără maliție cuvîntul 
„copilării". Spiritul adult își re
găsește astfel echilibrul său, 
scara, sa consacrată de valori. 
Dar „arta" copiilor nu e fantas
tică decîț în raport cu noi. Pen
tru copil, tot ceea ce întreprin
de e logic și firesc. Dacă-1 în
trebi, el îți poate explica răb
dător și detaliat ce-a vrut să fa
că. Deconcertarea sau spiritul 
superiorității noastre se naște 
în acest caz în fața mijloacelor, 
a rezultatului. Se întîmplă cam 
același lucm cu ceea ce resim
țim în legătură cu atemporali
tatea si asnatialitatea desenelor 
lor. Pentru copil totul s-a pe
trecu* însă într-un timp precis, 
de oildă. cînd era la scăldat, 
rînd a mers cu părinții la tîrg, 
cînd a fost cu mama nînă la ca
pătul satului, m într-un desen, 
al unei fetițe dm oomuna Vul
turești. unde călătoria e la fel 
de plină de surprize c» și pen
tru Cristnfor Columb. Faptul e 
vădit și în narat.ia oropriu-zisă. 
Personajele fantuiesc sau sînt ne 
ea’- -a fi-M-nî ceva ce presu
pune succesivitate. Foarte mul-
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te desene se petrec la „timpul 
viitor" (Un copil ne spune „ce-o 
să fie" cînd va fi mare, cînd va 
fi în vacanță etc.). „Greșelile" 
de perspectivă presupun numai 
pentru noi absența spațiului. Un 
animal nu respectă scara impu
să de natură numai pentru că 
„micul artist" îl vede firesc mai 
mare decît el. Personajele sînt 
proportionate ca în iconografia 
bizantină, în funcție de „impor
tanța" lor și indiferent de di
mensiuni el știe care e locul fie
căruia în spațiul povestirii sale. 
Un profesor de desen îmi relata 
un caz edificator. Unul dintre 
elevii clasei sale desenase o ca-

Atențiune, motor. La Cineclubul C.F.R. Timișoara în plină filmare
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FOLCLOR DIN
ȚARA LOVIȘTEI

La realizarea volumului cu a- 
cest titlu și-au dat concursul 
studenții cercului de folclor al 
Facultății de limbă și literatură 
română din București, specialiști 
ai Casei creației populare a 
județului Vîlcea și cercetători ai 
Institutului de etnografie și fol
clor, care în 1968, sub condu
cerea prof. Mihai Pop, au efec
tuat o amplă cercetare în Boișoa- 
ra. Publicată de Casa creației 
populare a județului Vîlcea, sub 
egida Comitetului județean pen
tru cultură și artă, colecția oferă 
un model pentru felul în care 
specialiștii diverselor sectoare pot 
concura în cercetarea folclorului, 
confirmînd nu numai necesitatea 
și utilitatea unor astfel de cule
geri ci și faptul că fondurile 
alocate caselor creației populare 
pot și trebuie destinate unor cer
cetări și cărți cu o ținută știin
țifică neîndoielncă.

Concepută ca o micromono
grafie 
ișoara 
două 
anume 
zultate 
folcloric contemporan și 2) an
tologie de texte și melodii. La 
capitolul teoretic semnalăm stu
diile semnate de prof. Mihai 
Pop : Vnele considerații în legă
tură cu legendele ; Constantin 
Mohanu : Folclor și istorie la 
Boișoara; Gh. Deaconu : Evolu
ția funcțională a șezătorii în sa
tul loviștean și I. St. Lazăr: 
Colindele laice din Țara Loviștei. 
Bizuindu-se pe fenomenul folclo
ric contemporan, care ilustrează

folclorică a comunei Bo- 
lucrarea este alcătuită pe 
mari secțiuni paralele și 

: 1) concluzii teoretice re- 
din studiul fenomenului

întregul material teoretic, studiile 
amintite reliefează stadiul ac
tual al folclorului românesc, căile 
spre care, inevitabil, se îndreap
tă. Este una dintre modalitățile 
și poate cea mai eficientă de a 
cerceta faptul folcloric și a-l în
cadra în folcloristica generală. 
De aceea, metodologic, reluînd 
mai vechi tradiții, lucrarea poate 
fi considerată ca deschizătoare 
de drumuri pentru cercetări vii
toare.

Aceasta cu atît mai mult, cu 
cît, și faptul este dovedit, pă
trunderea profundă în intimita
tea mediului folcloric ajută la 
sesizarea unor nuanțe neintere
sante la prima vedere, la de
prinderea acelor elemente apa
rent minore care în fond sînt 
embrionul viitoarei evoluții a 
faptului folcloric. Participarea u- 
nor cercetători divers specializați 
ajută la surprinderea și prezen
tarea fenomenului în sincretismul 
său, adică în modalitatea proprie 
de desfășurare.

Cea de a doua secțiune, antolo
gia de texte și melodii alcătuită 
de Constantin Eretescu, cuprinde 
poezii lirice, literatura obiceiuri
lor, cîntece epice și narațiuni. 
Melodiile, corespunzînd tuturor 
genurilor muzicale din antologie, 
sînt transcrise de Cornelia Tăutu, 
folclorist muzicolog.

Antologia, întocmită cu rigoa
rea științifică necesară, oferă un 
tablou convingător al unei meto
dologii de lucru modeme și al 
situației exacte la zi a folclorului 
românesc contemporan.

AL. DOBRE

Despre critică
Carabei Ibrăileano

Aniversarea nu este doar o necesară atitudine de pietate 
ci și, în multe cazuri, expresia valorii actuale a operei celui 
aniversat. Aniversarea unui critic nu e numai o ocazie de 
a scrie articole despre el, dar și de a vedea în ce măsura 
opiniile lui despre critică pot fi' citate cO folos. în privința 
lui G. Ibrăileanu, întîi moralist și apoi critic, ar putea reține 
atenția între altele, o sumă de opinii despre rolul criticii. Des
pre lauda nemăsurctă în exercițiul critic G. Ibrăileanu avea 
° foarte proastă: „în asemenea critici — sufletul criti
cului ridicindu-se pînă la cel mai înalt diapazon, pînă dincolo 
de extaz — el își debitează cele mai înalte din filozofiile lui. 
Bietul autor criticat e silit să țină în spate o cladnre cu totul 
disproporționată cu dimensiunile iui naturale. De obicei, acei 
care cultivă acest gen de critică nu mai vorbesc de scrii
torul pe care-l recenzează ca de un contemporan viu ; vor
besc ca de un mort. Nici nu-l mai domnesc, îi spun curat 
pe nume. Li. se pare așa de mare, că-l socot mort, cum 
ar zice Vogue. Și-l socot așa de mort și așa de definitiv 
depus* în Pantheonul național, îneît se servesc amintiri des
pre dînsul — pe cînd el, din fericire, e zdravăn, își face 
slujba la birou și prînzește cu amicii la birt". Pornind de la 
asemenea atitudine nu atît „iconoclastă" cît rațională se 
poate ușor ajunge la maiorescianismul delicatului critic de 
ia Viața românesacă. Pledînd cu umor pentru evitarea ex
cesului — o formă de sentimentalism cam ridicol — Ibrăi- 
leanu^nu ezită să facă următoarea recomandare : „Un critic 
adevărat trebuie să fie ca publicul dintr-un teatru italian : 
aici să aplaude, aici să fluiere". într-un sens mai larg, în
demnurile la luciditate, controlul efuziunii critice nu repre
zintă altceva decîț garanții ale moralității criticii. Atent la 

epigo- 
sti!

dumică 
care-și

k <

poate schița unei mari com
poziții cu același subiect, 
flată azi la Muzeul de Artă al 
Republicii. Pe o bucată de pe
rete, ceva mai liberă, dincolo de 
rafturile aglomerate de atîtea 
cărți, apăreau parcă niște garoa
fe de Luchian, care dădeau încă
perii altă lumină. în colțul din 
dreapta, de la fereastră, se putea 
observa un portret al Iui Ma- 
cedonski și altul al „zugravului*' 
Luchian, ambele, în creion, sem
nate de Steriade. în partea oea- 
laltă apăreau o „Stradă din 
Orient** de Iser și niște „mori de 
vînt" de Maria Brateș-Pillat, so
ția poetului, o graficiană de pri
ma mînă, care i-a ilustrat și unele 
volume de versuri. Masa de lu
cru, din lemn masiv,, parcă de

a-
mai amintim de vizitele pe care 
i le-au făcut la București un Lu
cien Fabre, Claude Farrere, 
Claude Anet, Rene Benjamin, 
Henry Massis, Jacques Painville, 
Jules Romains. Paul Morand, 
Georges Duhamel, Keyserling, 
Hans Carosa, Iovan Ducici etc., 
scriitori pe care i-a fascinat inte
riorul bibliotecii descrise mai sus.

Cu atîtea contacte personale, 
posesor al uneia din cele mai 
mari biblioteci de literatură străi
nă din țara noastră (vezi în acest 
sens elogiul din Impresii asupra 
literaturii spaniole de G. Căli- 
nescu, ed. a Il-a, 1963, prefața, 
p. 9), traducător al lui Rilke și 
al lui Sainte-John Perse (Anaba
sis) ca și al altor scriitori nu mai 
puțin celebri, Ion Pillat a fost

ION PILLAT
de EMIL

nuc, era așezată oblic, tăind un
ghiul din partea stîngă a feres
trelor de la stradă. O canapea și 
trei fotolii de piele completau 
mobilierul bibliotecii. Dar aceas
tă bibliotecă-muzeu nu se termi
na aici. „O regăseai, spune Dinu 
Pillat, mai departe de salon, în 
dormitor, în sufragerie, pînă și în 
vestibulul de la scară, fiind sin
gurul factor unitar în amalgamul 
de muzeu fantezist al locuinței 

Mai tîrziu am înțeles că acest 
estet rafinat care-și crea contexte 
de lectură în special din cărți și 
obiecte de artă, era un călător 
pasionat, în excursii personale, 
de tinerețe, apoi ca delegat Ta 
congresele Penclubului. Prin că
lătorii. Ion Pillat a intrat în con
tact cu foarte mulți scriitori eu
ropeni de prima mînă, avînd co
respondență cu Rilke, Paul Va
lery, Valery Larbaud, Paul Clau
del, Sainte-John Perse, fără să
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primul rînd valoare dc cunoaș
tere. Copilul descifrează și cuce
rește lumea prin el. Aplicînd teo
ria lui Worringer asupra artei 
omului primitiv la arta copilului, 
Blaga făcea următoarea obser
vație : „Copilul are. aceeași frică 
de multiplicitatea imediată a na
turii ; mintea lui se frămintă să 
cucerească noțiunile lucrurilor, 
constantele vastului relativism 
al simțurilor — principala pro
blemă ce i se impune porun
citor pentru orientarea în1 lume. 
Desenul copilului are, ca și o 
bună parte din orientarea sa su
fletească, un caracter abstract.

MÂNU
constrâns de această contextură 
spirituală, deopotrivă pasiune și 
viciu necondamnat, după expre
sia lui Valery Larbaud, să iu
bească fără limită cărțile și să 
nu se despartă de nici una. G. 
Călinescu îi elogia „larga infor
mație, cultura plină și sistemati
că", socotindu-1, fără rezerve, 
„scriitorul român cu intelectuali
tate rotundă și educație artistică" 
(Istoria literaturii române de la 
origini pînă în prezent, 1941, 
p. 780).

Remarcabilă era la Ion Pillat 
pasiunea bibliofilă ; poetul colec
ționa mai ales exemplare tipărite 
pe hîrtie de lux, numerotate, a- 
proape toate cu autografe. Prin
tre dedicațiile deosebite, păstrate 
de familie se pot cita cele apar- 
tinînd lui Paul Valery sau Paul 
Claudel. Mai ales Claudel îi 
mulțumește pentru traducerea 
unei opere în românește, e vorba 
de piesa sa „L’annonce faite ă

trli că nu-i putem „explica" (de 
unde și cum au venit), pentru 
că presupusa lor origine e la 
capătul unei serii istorice echi
valente pentru noi cu infinitul.

In fiecare an,, in fiecare lună, 
în fiecare zi. pot apărea alți 
desenatori care să-ți atragă a- 
tenția că „vin" din „Mexic", din 
..Africa" sau din „Polinezia". Un 
scriitor mărturisea recent că in 
copilărie avea un ciudat senti
ment de identificare cu lumea 
egiptenilor și asirienilor : „A-
veam cincisprezece ani, dar îmi 
simțeam gîndirea milenară (sen
timent miraculos care se 
rează pe măsură ce

micșo- 
trăim)

CĂLĂTORIILE IMPOSIBILE
să si alături un copil. întrebat : 
„Ce-ai vrut să faci aici", acesta 
a răspuns : „Pe mine și familia 
mea". — „Bine, dar unde-i fami
lia?" — „în casă" i-a răspuns 
candid, fără să clipească, copi
lul. Pentru el, pentru copil exis
tă un spațiu concret pe care nu 
simte nevoia să ni-1 comunice, 
pe care nu poate să ni-1 comu
nice cu mijloacele convenției ar
tistice. Dar în primul rînd nu 
simte nevoia de a sesiza pentru 
altcineva intențiile sale. Totul 
are valoare de comunicare strict 
individuală.

Copilul nu are nevoie de „ad
miratori" pentru „opera" sa, pe 
care o uită și abandonează de 
altfel foarte repede. El se afirmă 
numai în procesul realizării lu
crului. Ezităm de aceea să a- 
cordăm acestei activități nume
le de „artă", deși conține re
marcabile valori formale. Ele 
sînt produsul unei spontaneități 
care ne demonstrează cel mult 
existența unor latente aptitudini, 
a darului creativității cu care 
este înzestrat deopotrivă indivi
dul și specia. Desenul are în

Copilul — afirmă Blaga mai de
parte — desenează de obicei no
țiunea lucrurilor, adică valoarea 
lui constantă, și nu lucrul în
suși".

Desenele copiilor nu ne sur
prind atunci cînd au, și 
în marea lor majoritate au, un 
aer grav, serios, neliniștit une
ori, in general o stare de excep- 
ționalitate. Ne surprinde însă să 
descoperim în desenele lor ..ur
me" expresioniste, suprarealiste, 
să-i descoperim pe Picasso, Klee 
sau Kandinsky. Avem senzația 
absurdă că au descoperit acum 
și în același timp înaintea aces
tora, anumite constante ale vi
ziunilor artistice, istorice. Copiii 
de la Vulturești utilizează ase
meni lui Ucello tulburătoare fon
duri negre dincolo de care, se 
continuă sau se întîmplă ceva. 
Tot ei au desenat o mulțime de 
omuleți stranii, de o excepțio
nală vitalitate care ne amintesc 
de artă precolumbiană. Ne tul
bură acești omuleți care pătrund 
în cercul habitudinilor noastre 
intelectuale. Ne tulbură pentru 
că inconștient le erodează, pen-

că la 
fluviu 

spre necunos- 
Asta era neîn- 

eu eram

și îmi dădeam seama 
capătul viu al acestui 
care înainta 
cut, x eram eu. 
doielnic : nu eu eram punc
tul pînă la care ajunsese pînă 
atunci istoria ? Cine altcineva ? 
Cei dinaintea mea erau bătrîni 
și vedeam pină unde o aduse
seră. Era acum rîndul meu". Un 
fenomen identic se petrece la 
cinci sau șapte ani. minus con
știința lui. Copiii refac nu numai 
un mod de cunoaștere specific, 
ci și „istoria".
ontogenetică 
care caz în 
cest adevăr, 
abstract, ne 
face prezența concretă, cînd ci
neva îți trimite „scrisori", „sem
ne palpabile" de acolo de la 
„capătul fluviului".

Am relevat cîteva aspecte ale 
„artei" copiilor și nu ale peda
gogiei desenului. Privind peda
gogia desenului am sempala o 
primejdie reală. Dacă am scăpat

Dezvoltarea 
implică pentru fie- 
parte filogenie. A- 
cam banal și cam 
tulbură cînd își

Mafie", jucată la București. Dar 
fără să fie critic literar, fără să 
solicite în principiu prin profe
siunea sa volumele apărute ale 
scriitorilor. Ion Pillat le primea 
cu dedicații elogioase. Poeții din 
toate colțurile țării recunoșteau 
prin aceste mesaje pe cel mai 
mare colecționar de poezie din 
România.

Că Ion Pillat citea cu pasiune 
și atenție aproape toate revistele 
literare o dovedesc dosarele cu 
tăieturi din ziare ; adesea pentru 
poeziile eare-i plăceau, cerea 
poeților transcrierea lor autografă. 
S-au născut astfel, în biblioteca 
sa, colecții întregi de manuscrise. 
De aici a pornit cu siguranță 
pasiunea poetului pentru antolo
gii (Antologia toamnei, 1921, An
tologia poeților de azi, 1925, Car- , 
tea dorului, 1934, unele realizate i 
în colaborare cu un alt mare | 
îndrăgostit de cărți, Perpessicius). 
în secția de manuscrise a Bi
bliotecii Academiei se păstrează 
o parte din corespondența primi
tă de Ion Pillat. Remarcabilă în- | 
trutotul este o scrisoare de la 
Rainer Maria Rilke, plină de căi- » 
dură și admirație, dar semnifica- I 
tivă pentru omul de carte Ion I 
Pillat e o epistolă de la Valery | 
Larbaud pe care o reproducem : I

25 august 1935. 71, Rue du I 
Cardinal Lemoine, Paris. Scumpe I 
domn, Jntorcîndu-mă aici, am 9 
găsit o numeroasă colecție de I 
clasici români, mulțumită cărora I 
biblioteca mea s-a împătrit; nici I 
o scrisoare n-d întovărășit darul, I 
dar eu știu bine că d-voastră sin- I 
teți donatorul generos și vă mul- I 
ț urnesc din toată inima. Vă rog I 
să primiți cele mai cordiale sa- 1 
lutări. Valery Larbaud. 
cerea noastră).

Era natural ca prin 
schimburi internaționale 
poetul român să fie prieten cu 
marii scriitori ai Europei și era 
normal ca biblioteca lui Ion Pillat 
să fie una din cele mai impre
sionante din vremea sa. Privită 
peste timp, viața și opera aces
tui poet atît de profund legat 
de peisajul românesc, oferă, prin 
vizionarea imaginară a bibliote
cii sale, sentimentul unui Olimp 
sever de intelectual modern.

(Tradu-

aceste 
de cărți

de acele desene corecte și seci, 
care reproduceau cît mai exact 
o carte, un măr. sau un scaun, 
există acum pericolul cultivării 
voite a ingenuității, a valorilor 
plastice intrinseci, degustate cu 
o rară plăcere de „rafinați" pro
fesioniști, copiii fiind invățați 
cum „să arunce culoarea", cum 
„să facă zemuri" delicate, „să 
pună în pagină", să compună 
etc. Adesea li se sugerează te
me. Dar niciodată, ca să luăm 
un exemplu din expoziție, nu 
va putea echivala ca autentici
tate și implicit ca valoare plas
tică o „coridă" copiată parcă 
după o carte poștală cu o scenă 
intitulată^ „Tăierea porcului". Ca 
să argumentez prezența acestui 
pericol aș mai aduce în discuție 
caracterul manierist al fiecărei 
școli, în funcție de profesorul 
îndrumător. Deșenele se asea
mănă supărător, dincolo de ac
ceptatul lor aer de familie. Co
pilul nu mai e pentru aceștia o 
personalitate cu gusturile sale, 
cu aptitudinile sale, cu tempe
ramentul și. experiența sa de 
viață, ci un instrument docil de 
desenat și totodată de obținut 
premii. Pedagogii trebuie să în
țeleagă că punind plastica pe 
primul plan distrug irevocabil 
ceva cu mult mai important de- 
cit ea.

Deși în sensul comun al cu- ; 
vintului desenul copiilor nu 
e „artă", deși estetica ne oferă 
destule argumente pentru a re
duce această activitate la pro
priile sale limite, continuăm să-i 
consacrăm an de an săli de ex
poziții. spații în coloanele ziare
lor sau in paginile cărților, și s-o I 
numim, uneori neatent, în dis- | 
cuții — artă. Dacă ar fi și nu- | 
mai strălucirea formală, plasti- ] 
că ori numai nemărturisita nos- I 
talgie a călătoriilor imposibile în I 
noi înșine tot n-am putea jus- I 
tifica convingător și definitiv I 
atitudinea noastră față de „arta" I 
copiilor. Poate că, între altele, I 
de aceea ne și reține în orbita I 
interesului său permanent.

I MIHAELA MIHAI :
FILM, TURNEE, 
SHOW-URI T.V....

După frumosul succes înre- 
' gistrat în cadrul festivalului 

de la Lugano, Mihaela Mihai 
s-a dedicat altor proiecte.

— Filmez, în prezent (la 
Constanța, București ș.a.), în 
lungmetrajul — cinemascop, 
color — „Zece secunde", al lui 
Mircea Mureșan. Dețin cea 
mai importantă „partitură" fe
minină, deși replica mea cea 
mai însemnată este : „Dom’ 
prefect, nu !“ (joc rolul secre
tarei prefectului). Nu spun că 
nu mi-ar fi plăcut să am . un 
rol de mai mare întindere, dar 
pentru început e foarte mult, 
oricum. în orice caz, de cintat 
nu cint 1

— Și mai departe ?
— Sînt invitată la Festiva

lul de la Split (Iugoslavia) și 
voi participa la cel de la So
pot (Polonia), in cadrul „Zilei 
discului". De asemenea, sper 
in participarea unei echipe a 
României — din care să fac 
parte — la „Cupa Europei" de 
la Knokke (Belgia), competiție 
muzicală de mare populari
tate.

Spectacolul

agitatoric in

teatrul studențesc

Turneul colectivului 
studențesc de teatru al 
Institutului de medici
nă din Timișoara, 
„Studioul M“, a prile
juit recent, la Casa de 
cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa", o 
întîfnire neașteptată 
cu un colectiv omogen, 
înzestrat cu autentice 
talente regizorale și 
actoricești. Actorii ti
mișoreni au organizat 
din proprie inițiativă 

| și cu mijloace mate
riale proprii această 
întîlnire cu colectivul 
Teatrului-laborator al 
studenților de la cen
trul universitar Bucu
rești ; ei au vrut să-și 
verifice formula de 
spectacol aleasă, și în. 
mod egal, să se simtă 
solidar integrați în ac
tivitatea artei scenice 
studențești. Cu acest 

I prilej am fost martorii 
unui spectacol inedit 
prin formula reprezen
tării, nou și prin ini
țiativa abordării unei 
literaturi dramatice, 
speciale : „Glasurile
lumii", „Secolul XX" 
de Geo Dumitrescu și 
„Tăcerea" de Nathalie 
Sarautte.

în „Tăcerea", eroul 
piesei trăiește într-o 
lume ostilă, populată 
de lucruri și indivizi 
depersonalizați. Opțiu
nea lui pentru o exis
tență lucidă, activă, 
declanșează reacția 
responsabilității, prin 
consecințele pe care un 
act conștient îl poate 
avea asupra întregii 
umanități. Regizorul 
Cristian Furnică a pro
pus o anumită caligra
fie a mișcării, ilustrînd 
și amplificînd zbuciu
mul interior al perso
najului, pînă în fina
lul care refuză incer
titudinea, respinge
trăirea izolată de eve
nimentele secolului
nostru.

Al doilea moment al 
spectacolului, „Glasu
rile lumii" și „Seco
lul XX", demonstrează 
încă o dată preferința 
colectivului studențesc 
timișorean pentru 
teme care dezbat for
marea omului de as
tăzi. Dacă în prima 
parte eroul reprezintă

fenomenele parazitare din mișcarea literară 
nism, mimetism etc. — criticul denunță într-un 
plebeu, eficace, . impostura : „Scriitorii noștri 
și mestecă realitatea, nemulțumiți, ca unul 
clătește gura (cu o limonada călduță). Ba uneori 
permit și revoluții, schimbînd ordinea cuvintelor cum 
a fost lăsată de Dumnezeu, punind adjectivul să sară în 
capul substantivului și conjuncția la coada propoziției și 
crezînd că au pus dinamită în inima pămîntului. Cît sînt de 
subversivi...".

Fără a fi un dușman al criticii estetice însă în chip hotărît 
un adversar al oricărui exclusivism, Ibrăileanu, altminteri 
plin de ciudățenii, este departe de a suferi de complexele 
și superstițiile reprezentanților întîrziați ai modei : „Această 
letargie a scriitorilor noștri e încurajată de așa-numita 
critică literară, cea mai estetă de azi de pe glob. Și e de 
mirare că literații noștri, artiști și critici, întotdeauna atenti 
să nu rămînă în urma Europei, n-au băgat de seamă ca 
în „Europa" lucrurile s-au schimbat și estetismul pur a murit". 
Expresie a sufletului unui popor, literatura „nu poate fi 
împrumutată ca frînele de la vagoane", iar critica are, 
între altele, tocmai acest rol : „Critica trebuie să încurajeze 
originalitatea și să combată imitarea, recomandînd însă 
literaturile străine ca izvor de meditare și ca modele pentru 
perfecționare. Critica trebuie să ajute virilitatea și să lo
vească în infantilismul anacronic, care e copierea literatu
rilor străine. Și nu din motive naționaliste, care nu au ce 
căuta aici, ci din datoria de a fi de partea maturității 
creatoare". Năzuind, firește, spre o critică estetică, Ibrăi- 
leanu nu o vede ca fiind incompatibilă cu poziria miiitantă 
a criticului, dimpotrivă : „Datoria criticii e?te să încurajeze 
numai ceea ce este de talent în această literatură nouă «ț 
să ia poziție hotărîtă împotriva scriitorilor care nu au 
toriu decît intențiile. Și cu atît mai mult împotriva imposto
rilor, care contrafac și intențiile. Este o datorie profesională 
a criticii și este o datorie patriotică a ei. Gustul estetic al 
publicului este o superioritate națională și a feri de scădere 
și de pervertire gustul poporului tău este un act de patrio
tism44.

M. C.

o conștiință sensibilă a 
colectivității Înăun
trul societății bazate 
pe exploatare, în par
tea a două, personajele 
simbolizează ipostaze 
ale atitudinii profund 
angajate față de eve
nimentele grave ale 
secolului XX. Consti
tuind poemul ca un 
avertisment adresat 
oamenilor împotriva 
războiului și a deza
gregării ființei umane, 
ca o chemare la soli
daritate și luptă pen
tru rațiune, spectaco
lul izbutește să creeze 
o profundă rezonanță 
emotivă în rîndul 
spectatorilor. Montajul 
elaborat de studenții 
„Studioului M“ con
feră poemului lui Geo 
Dumitrescu o dimen
siune în plus, aceea „a 
spectacolului agitato
ric", adoptat în ultima 
vreme mai ales de 
teatrul studențesc.

modelat păpuși de cea- 
, ră nu poate anula însă 

nici eficacitatea jeală 
a criticii și nici tot atît 
de realele ei exagerări 
care au putut, într-o 
împrejurare sau alta, 
să stimuleze orgoliul 
succesului cu orice 
preț, conștiința supe
riorității absolute, în
tr-un cuvînt, „hiper
trofia eului". „Ceea ce 
1 se poate imputa cri
ticii — scrie S. Damian 
— este lipsa ei de con
secvență în autoanali
ză. Este necesar să se 
revină în timp, asu
pra unor puncte de ve
dere, să se verifice 
pronosticurile o dată 
cu ascensiunea unor 
scriitori. valabilitatea 
certificatului acordat 
inițial. După lansarea 
de la debut, critica 
nu-și mai corijează de
cis preferințele și înlo
cuiește evaluarea seve
ră și clarvăzătoare cu 
procedee evazive, prin 
care tolerează prelun
girea extazului". Ex
trem de prețioasă ni se 
pare apoi următoarea

Superstiția

numărului 13 ?

MEDEEA IONESCU

i contra
Rolul profilactic

al criticii

ce„Ai ocolit ceea 
era mai grav. Știi cine 
e vinovat de aceste hi- 
pertrofii ale eului ? 
Ti-o spun deschis. Vina 
aparține ” — •
i-ați 
lăudat 
portați 
voastre 
exclamă 
ner, nu 
nar, din ____  ____ _
lor pe care criticul S. 
Damian U r------ 
Luceafărul avînd ca o- 
biect „ • -■
cesului".
se pare, pe bună 
dreptate, ridicolă păre
rea că unele evoluții 
întoarse de pe drumul 
lor firesc și-ar datora 
soarta „glasului de si
renă" al criticii. Imagi
nea aceasta caricatura
lă cîespre puterea cri
ticii care ar avea de

criticii, 
născocit, 

și acum 
efectele __ __
mărinimii" — 

ultimul parte- 
tocmai imagi- 
seria articole

Voi 
i-ați 
su- 

falsei

le publică în

,psihologia suc- 
Autorului i 

pe

opinie : „în ceea ce 
privește psihologia suc
cesului, restrângerea, u- 
neori, la implicațiile 
pur artistice are o altă 
consecință regretabilă. 
Fiindcă opera absoar
be tot interesul comen
tariului prea puțină a- 
tenție se acordă omu
lui. Se poate face oare 
totală abstracție de 
comportament, de men
talitate, de modificări
le în atitudinea inte
lectuală, de biografie, 
mai :Wles cînd ele se 
repercutează, cîteoda- 
tă perfect vizibil, în 
structura creației T In- 
chizînd ochii în fața 
acestor realități, critica 
nu previne unele de
turnări de energie, au
todistrugeri ale voca
ției, nu-și îndeplinește, 
așa dar, rolul profilac
tic". Nu altceva pre
tindea criticii recent 
aniversatul critic G. 
Ibrăileanu.

La „Ochiul magic" 
rubrica de atitudini 
telegrafice a Româ
niei literare este pu
blicată în numărul de 
joi 20 mai a.c. o noti
ță, (intitulată „Un ju
riu autopremiat") în 
tare, deși se precizea
ză că „nu punem la 
îndoiala competența 
membrilor juriului, 
nici valabilitatea ho- 
tărîrilor, nici calități
le lucrărilor premia
te" ni se atrage aten
ția că un juriu com
pus din 13 persoane a 
premiat pe 5 din 
membrii săi cu meda
liile și diplomele con
cursului „Cele mai 
frumoase cărți ale a- 
nului" ediția 1970.

Desigur, am putea 
într-un fel să fim de 
acord că „este cel pu
țin bizară" această 
realitate, dar, dacă ni 
se spune — și o cre
dem — să nu punem 
la îndoială nici com
petența, nici valabili
tatea și nici calitatea 
lucrărilor premiate 
de acest juriu, nu ne 
rămîne decît să ne 
bucurăm de volupta
tea superstițioasă a 
numărului 13. Nu cre
dem că e de loc bizar 
palmaresul în care de 
la volumele „Ubu" de 
Alfred Jarry, „Intîm- 
plările și faptele de 
pomină ale năzdrăva
nului Ti) Buhoglindă**, 
„Din lirica japoneză", 
albumul fotografic 
„Paris", sînt „consem
nate" cu medalii și 
diplome toate cărțile 
frumoase ale anului 
trecut. Cum nu știm 
să existe vreo carte 
apărută în condiții 
grafice excelente 
care palmaresul 
fi omis, ne putem 
treba atunci care 
fi soluția pe care 
recomandă 
magic". Poate
ta : la anul numărul 
membrilor juriului să 
fie 12 ori 14 !

pe 
s-o 
în- 
ar 
o

„Ochiul 
aceas-

TUDOR STANESCU
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Alături de noi trăiesc,

prieteni sau dușmani,

10 milioane de specii de 

insecte, luptind pentru 

existență. Pe acest front

Reportaj printre

MICROBI
La Academia de științe agricole, recent a avut loc sesiunea 

științifică omagiala, dedicata semicentenarului partidului. Tn 
forum s-au adunat cu aceasta ocazie o serie de personalități 
afirmate în cercetarea științelor naturii. Printre referatele* care 
au reținut îndeosebi atenția a fost cel susținut de către tînăra 
cercetătoare, inginera ZOE PANĂ BERATLIEF, șefa laborato
rului de luptă biologică din ca drul Institutului pentru protecția 
plantelor — Băneasa. Lucrarea opera cu termeni și noțiuni 
insolite șî acredita ideea că în lupta de combatere a dăună
torilor omul nu mai trebuie să folosească otrăvurile, chimice, 
insecticidele ; acestea au acționat brutal și intempestiv în cir
cuitul naturii, schimbînd uneori echilibrul biologic ; de acum 
sînt necesare arme mult mai subtile și mai eficace, iar ele sînt 
chiar microbii — dușmanii naturali ai insectelor. în final, refe
ratul conchidea pe baza unor argumente științifice, necesitatea 
construirii unei uzine, a unei fabrici, furnizoare... de microbi !fabrici, furnizoare... de microbi !

Știința a pus la punct, în ultimul timp, o serie de metode 
sau de preparate capabile să reducă sensibil rîndurile aces
tor dușmoni tăcuți și de multe ori invizibili. Pentru a înțelege 
importanța acestui front permanent din agricultură, ială 
cîteva cifre : bolile, buruienile și insectele reduc anual cu 
circa 35 la sută producția agricolă a lumii. Pagubele se 
cifrează, după unele estimări, la circa 4 miliarde de tone 
f>e an. Ceea ce reprezintă un tren cu alimente avînd 200 mi- 
ioane de vagoane, ce s-ar întinde pe o lungime de 2 mili

oane de kilometri. După cum se vede sînt lacomi oaspeții 
nepoftiți pe care îi avem la masa noastră.

Gama substanțelor chimice s-a diversificat enorm : în 
1967 în S.U.A. erau înregistrate peste 7 000 de produse 
fitofarmaceutice (3 800 insecticide, 810 ierbicide și 654 fun
gicide). Studiile efectuate în țara noastră au stabiljt că în 
România agricultura are de luptat cu 442 de dăunători

diferiți. Numai buruienile sînt în număr de 205 I Substan
țele chimice avînd o acțiune mai largă se estimează că 
avem nevoie de cca 87 de produse diferite printre care 
19 fungicide, 33 insecticide, 20 ierbicide.

Pentru a aprecia eficiența economică a chimizării aj 
griculturii sub această latura, trebuie știut că o cheltuială 
de 65 de lei la ha. pentru combaterea rătișoarei porum
bului" -------- 1 “ . -----
lei ha. 
pentru 
lei. în
are o
vița de vie unde costul sulfatului de cupru la ha. pentru 
combaterea „manei" se ridică la cca. 340 lei, ki timp ce 
valoarea producției salvate e de 8 500 lei.

cu H.C.H. salvează o recolta în valoare de 750 
Costul unui tratament la ha. cu sulfat de cupru, 
combaterea „manei cartofului" se ridică la 200 de 
schimb recolta salvata pe unitatea de suprafața 

valoare de 4 000 lei. Eficiența este și mai mare la

SPECII DE FURNICI CON
SUMATOARE DE FRUNZE 
devastează în timpul nop
ții importante terenuri a- 
gricole din America Cen
trală și de Sud. Se consi
deră că dacă Brazilia ar pu
tea elimina efectele acestui 
flagel, ar rezulta, anual, o 
cantitate de cereale care ar 
putea hrăni circa 5 milioane 
de oameni. Pagubele totale 
produse de aceste insecte sînt 
greu de stabilit, dar ele sînt 
estimate la 250—300 milioane 
lire sterline. Pînă în secolul 
trecut insulele din Marea Ca
raibilor erau relativ scutite 
de acest pericol. Datorită însă 
traficului naval și aerian

modern, care nu ocolește nici această zonă geografică, speciile de 
furnici parazite s-au stabilit în număr îngrijorător și în Cuba, 
Trinidad, Tobago. Numai Trinidadul cheltuiește anual 1 milion 
de lire sterline în acțiunea — neîncununată, pînă acum, de cine 
știe ce succes — de combatere a acestui flagel.

Furnicile consumatoare de frunze, au stabilit oamenii de știin
ță, sînt specii destul de ciudate. După ce secționează porțiuni ve
getale mai mari decît corpul lor, le poartă în mare grabă în cui
burile subterane, care sînt asemănătoare cu cele ale furnicilor 
obișnuite. Frunzele nu sînt consumate imediat. După ce au fost 
amestecate împreună cu excremente de natură proteică dau naș
tere unui amestec, care, la rîndul său, permite dezvoltarea unor 
ciuperci (bureți) parazite. Acestea constituie adevărata hrană a 
furnicilor. în mod obișnuit culturile subterane de ciuperci pentru 
un singur cuib nu depășesc mărimea unei mingi de fotbal fiind 
capabile să hrănească însă zeci de mii de insecte. Pericolul rezi
dă în faptul că aceste grămăjoare parazite se unesc în adevărate 
colonii subterane, acoperind suprafețe foarte întinse distrugînd 
,.pe dedesubt" culturile agricole. Astfel că efectul dăunător este 
dublu.

de la
(ozia

In ultimii ani, o buna 
parte a pictorilor din 
mănăstirea Cozia s-a 

acoperit cu un praf albicios, 
aderent. Fenomenul este ex
trem de curios dacă ținem 
seama că secole de-a rîndu! 
plastica cunoscutului monu
ment de artă rezistase foarte 
bine. Cum se explică apari
ție „vălului alb" sub care s-au 
ascuns strălucitele plăsmuiri 
ale meșterilor medievali ? 
Acest ciudat fenomen — u- 
nic în felul lui — a sWnnit 
interesul și îngrijorarea spe
cialiștilor.

în urma minuțioaselor in
vestigații efectuate s-a sta
bilit că printre „infractorii" 
care deteriorează picturile 
se găsesc și bacteriile. A- 
ceasta este concluzia ia care 
a ajuns dr. ION LAZĂR și 
colectivul de cercetători pe 
care îl conduce în cadrul 
Institutului de biologie „Tra
ian Săvulescu". Fără îndo
ială că lucrurile nu s^au o- 
prit la adunarea , unor pro
be care acuză microscopicii

Masca 
alba

..Laboratorul de luptă biologi
că". Acest titlu, potrivit și pentru 
un capitol de roman științifico- 
fantastic, se află fixat pe ușa de 
la etajul superior al Institutului 
pentru protecția plantelor. Labo
ratorul de luptă biologică este 
de fapt „statul major" al luptei 
dintre specii, luptă dirijată știin
țific de către om. La mese de 
piatră oameni în halate albe agi
tă sistematic eprubete sterilizate, 
în care se află eșantioane cu 
microbi. Se pregătesc „batalioa
nele" ce trebuie să intre în luptă 
în această primăvară contra 
gîndacului de Colorado. Cîteva 
sute de kilograme de microbi!

In acest bizar laborator, unde 
sînt luate cele mai drastice mă
suri de sterilizare, asemenea unui 
bloc operator chirurgical, pentru, 
pur și simplu, protejarea micro
bilor am regăsit-o pe ingine
ra care, cu cîteva zile în urmă, 
susținuse în forumul academic 
ideea temerară a înființării unei 
fabrici de microbi.

— Pericolul insectelor dăună
toare a devenit așa de mare in
cit trebuie să aruncăm în aceas
tă luptă chiar și microbii ? Ce 
se petrece de fapt, tovarășă Be- 
ratlief, cu aceste viețuitoare îm
potriva cărora omul a declanșat 
cea mai năpraznică luptă ? Scăr 
pînd de insecte nu riscăm o in
vazia de microbi P

— Microbii aceștia cenușii pe 
care îi vedeți în laboratorul 
nostru sînt insecticidele biologice 
ce acționează asupra dăunătorilor 
— dezlănțuind adevărate epide
mii.

— Cum ați reușit să obțineți 
acești microbi entomopatogeni 
în asemenea cantități P

— Din insectele îmbolnăvite 
în mod. natural am izolat micro
bul care produce boala: „Ba
cillus Thuringiensis", care în 
momentul sporulării produce o 
toxină puternică, foarte otrăvi
toare. Insecticidul se numește ■ 
„Thuringin" și se prezintă sub 
formă de pulbere alb-cenușie, 
care conține circa 150 de miliar
de de spori (microbi) și cristale 
toxice per gram. Pentru un ha 
de legume este suficientă canti
tatea de 0,500—-0.800 kg diluată 
în apă; 1,5 kg de insecticid a- 
junge pentru un ha de livadă 
sau pădure. Omizile se îmbolnă
vesc după 3—4 ore de la inge
rare, și din acel moment nici nu 
se mai hrănesc. După 24 de ore, 
încep să moară. Produsul micro- 
bian nu este toxic pentru om și 
alte insecte (albine), nu are 
miros, poate fi folosit în orice 
stadiu de vegetație a plantelor, 
ori de cîte ori este nevoie, chiar 
și în perioada de înflorire și nu 
solicită măsuri de protecție. Pre-

țul de cost al unui kilogram de 
„microbi" este în jur de 50—-60 
lei. 3 000 ha de legume pot fi 
tratate cu 1 500 kg de bioprepa- 
rat. Insecticidul biologic a fost 
verificat în mod comparativ cu 
celelalte preparate similare din 
S.U.A., U.R.S.S. și Cehoslovacia, 
și s-a dovedit a fi la nivelul 
celor mai bune, uneori chiar mai 
bun. Dar, deși omologat în 1965, 
„Thuringinul" n-a intrat nici 
astăzi în faza de producere in
dustrială ! Un alt biopreparat 
elaborat pe baza microbului 
„Beauveria bassiana", un bacii 
care atacă gîndacul de Colorado, 
este Muscardinul. Prin procedee 
speciale, pe care deocamdată Ie 
păstrăm secrete, s-a obținut în 
laborator, „Turitoxul", care în
trunește toate calitățile unui 
biapreparat foarte eficient; va 
fi folosit asupra gîndactdui de 
Colorado, asupra muștelor și îm
potriva altor dăunători. Rezulta
tele obținute cu aceste insectici
de biologice vor deschide largi 
perspective agriculturii. Prețul

de cost al tratamentelor pe uni
tate de suprafață, prin folosirea 
Turinginului, va fi mai mic de
cît prețul de cost realizat prin 
tratamentele chimice. Produsul 
ar putea înlocui insecticidele 
chimice indigene folosite la a- 
ceastă dată, în valoare de 25 
milioane de lei și insecticide de 
import in . valoare de 500 mii 
lei valută. "Pentru omizi defolia- 
toare, viermele merelor, omizi 
dăunătoare legumelor, molia 
strugurilor și alți dăunători care 
ne dijmuiesc recoltele, insectici
dele biologice sînt arma cea mai 
de temut.

— Dacă s-au obținut aseme
nea rezultate și există preceden
te tn lume privind folosirea a- 
cestei metode de ce se întîrzie 
de atîția ani, din 1965. „indus
trializarea microbilor" ?

— Pentru producerea indus
trială a Turinginului, Institutul 
de cercetări pentru protecția 
plantelor a propus beneficiarilor 
realizarea unei secții producă
toare, compusă din patru linii de 
fermentare cu o capacitate to
tală de producție de 100 tone 
insecticid biologic anual. Utila
jul poate fi produs în tara noas
tră de către Uzina de prototi
puri și utilaj chimic Făgăraș, 
care a efectuat aparatură de a- 
cest fel pentru Fabrica de anti
biotice Iași. După lungi tergi
versări, în prezent se lucrează la 
proiectul stației pilot, urmînd ca 
în perspectivă să trecem, cum 
spuneți, la „industrializarea mi
crobilor".

ION MARCOVICI

O armă împotriva căreia
nu există imunitate

Cristalele din praf de plumb pot fi mărite de 94 de ori prin in
termediul ținui original telescop „Stereoscqn", realizat de către 
specialiștii din Marea Britanic. Efectul astfel obținut, denumii 
„3D", poate fi văzut în fotografie. E vorba, în acest caz, de o... 
adevărată porțiune de oraș modern, pe ‘ care originalul telescop 
(a cărui adincime focală este de 300 de ori mai mare decît aceea 
a unui telescop obișnuit) ne face să o vedem într-un fir de praf.

MUTAȚIILE GENETICE DIRIJATE
în zilele noastre, o problemă 

majoră pentru specialiștii din 
agricultură o constituie sporirea 
producției de cereale, legume și 
fructe. în mii de sere, pe tot 
atîtea loturi experimentale, pre
tutindeni în lume se urmărește 
evoluția a noi și noi soiuri de 
plante. Concomitent, în labora
toare se caută cele mai eficace 
insecticide și fungicide, al că-

ror rol în sporirea productivi
tății muncii în agricultură a de
venit azi capital. Ele pot avea la 
bază diferiți compuși, fie esteri 
ai acidului fosforic, care inhibă 
colinesteraza — o enzimă ce se 
găsește în terminațiile nervoa
se ale organismului insectelor, 
fie carbamați, a căror acțiune 
este și mai puternică. Cu toate 
acestea se întîmplă ca unele spe-

aparatele de zbor
Problema nr. 1 a între

buințării unor proprietăți ale 
fluidelor în tehnica avioane
lor cu reacție este legată de 
găsirea unor materiale spe
ciale, care să poată rezista la 
temperaturile și presiunile 
înalte existente în comparti
mentele motoare ale avioane
lor. In fotografie sînt pre
zentate cîteva dispozitive ale 
unor circuite speciale create 
de către specialiști englezi.

cil să devină cu timpul imune 
la insecticide. Pentru a contra
cara acest fenomen, se folosește 
tot mai mult metoda amestecu
lui de substanțe toxice, ce se do
vedește a avea rezultate mult 
mai spectaculoase.

în același scop, al protejării 
plantelor, se preconizează în 
prezent noi metode mai 
puțin periculoase pentru e- 
cologie. Este vorba de uti
lizarea dirijată a unor fenome
ne biologice naturale, de pildă, 
sterilizarea masculilor în scopul 
evitării fecundării ouălor și 
deci a înmulțirii lor. In unele 
laboratoare acest lucru se face 
prin iradiere cu raze gama iar 
în altele pe cale chimică. Tre
buie făcuță aici o remarcă : me
toda dă rezultate numai în anu
mite zone geografice ca de 
exemplu văi sau regiuni izola
te natural (insule, ogoare prote
jate de perdele de păduri). A- 
ceasta pentru că este foarte po
sibil ca să aibă loc invazii de 
insecte, venite din alte părți și 
care nu au fost supuse sterili
zării. Și mai este un dezavan
taj : rezultatele devin vizibile 
abia după cîteva generații de 
insecte.

La ora actuală se află însă în 
stadiu experimental o metodă 
ce pornește de la faptul că, pînă 
a ajunge la maturitate, insecte
le trec prin mai multe stadii de

dezvoltare, care sînt condiționa
te de anumiți hormoni. Prin ad
ministrarea unei mari cantități 
din acești hormoni se poate de
termina o dezvoltare anormală 
a organismului lor (așa numite
le mutații). în final, prin acest 
sistem se poate ajunge la o de
generare a speciei respective.

Aceste preocupări multiple se 
extind desigur și asupra com
baterii boliloiV propriu-zise ale 
plantelor. Sînt ani în care po
mii fructiferi și mai ales cerea
lele cunosc uri atac masiv al 
ciupercilor. Care sînt rezultatele 
cercetărilor îndreptate spre pre- 
întîmpinarea unor asemenea ne
plăceri ? Sînt la fel de multe ca 
și formele de manifestare a a- 
cestor atacuri. Fungicidele folo
site contra ciupercilor ce atacă 
plantele din sol sînt ineficace 
în cazul celor ce atacă partea 
aeriană : frunze, fructe. Gama 
de măsuri începe aici cu trata
rea semințelor înainte de însă- 
mînțare și se continuă cu mă
surile profilactice constînd în 
stropirea cu anumite substan
țe. Dar, înainte de infectare ! 
După aceasta totul fiind inutil. 
Se pare însă că nu este prea 
departe ziua cînd se vor putea 
folosi asemenea produși chimici 
cu acțiune persistentă și eficace 
chiar și după infectare.

I. V.

DOUĂ TREIMI DIN VIEȚUITOARELE
„Uscatul" se împarte (ine

gal) între viețuitoarele pă
mântului : cel mai mape nu
măr de „locuitori" îl formea
ză insectele, după unii ento
mologi, numai numărul spe
ciilor lor, este de 10 milioa
ne. 2/3 din totalul viețuitoa
relor ! Omul, ca specie bio
logică. se află într-o minori
tate absolută ! Dacă omul s-a 
impus prin forța minții, gî- 
zele au învins scurgerea tim
pului prin puterea număru
lui ! De exemplu, la pădu
chele de prun sau gîndacul 
de Colorado, o singură feme
lă depune cîte 3 000 de 
Larvele ce apar, distrug 
tru hrană, în 5 zile, un 
tar de cartofi. Anumite 
cii de termite depun 
30 000 de ouă pe zi, într-un 
an 13 milioane !... Iar ele pot 
trăi cîte 80—100 de ani. Un 
păduche de varză care se în
mulțește în 16—20 de etape 
pe an ar putea da naștere la 
atîția urmași îneît greutatea 
lor ar ajunge la 822 milioane 
tone, masa lor cîntărind de 
5 ori mai mult ca întreaga 
populație a globului ; banala 
muscă de casă lasă într-o 
vară cinci trilioane de ur
mași. Cu acest număr s-ar 
acoperi întreg pămîntul cu 
mările și oceanele sale, cu 
două straturi de muște. Lin- 
ne. celebrul naturalist suedez 
afirma .că „trei muște pot 
devora cadavrul unui cal tot

ouă. 
pen- 
hec- 
spe- 
cîte

GLOBULUI Cu seringa după carii

INSECTELE
așa de repede ca și un leu“. 
Din fericire, nici una dintre 
aceste insecte nu poate avea 
atîția urmași datorită multor 
cauze potrivnice. Totuși răs- 
pîndirea lor e foarte rapidă. 
Gîndacul de Colorado supra
numit ..căpcăunul cartofilor" 
este unul dintre cei mai cum- 
pliți dăunători ; originar din 
Colorado, a fost semnalat a- 
cum 100 de ani în Europa 
într-un transport de grîne 
din portul Bremen. Un sin
gur exemplar a fost cruțat 
pentru frumusețea lui, dar 
mila aceasta a plătit scump 
toată Europa ; cu toate opre
liștile și carantinele, în 1920 
erau invadate 258 ha, în 1933 
— 100 000 km pătrați. iar as
tăzi deține în America un 
teritoriu de 7 milioane km», 
iar în Europa 2 milioane km», 
(în România apare în 1952 în 
comuna Săpința, județul 
Maramureș.) Lupta cu acest 
teribil vrăjmaș nu este u- 
șoară și cere mari cheltuieli ; 
se scoate cultura, se arde și 
se sapă, apoi se otrăvește lo
cul pînă la 3 km în jur de 
focar.

Păduchele de Sant-Jose,

cel mai mare dușman al po
milor fructiferi este originar 
din Asia, a trecut Pacificul 
în America, apoi Atlanticul 
în -Europa. în 1933 a distrus 
la noi în țară peste 6 milioa
ne de pomi. Această insectă, 
abia vizibilă (de 0,8 mm), nu 
depune ouă. ci naște pui ! 
460 de pui în 40 de zile. A- 
tacă peste 200 de specii de ar
bori. circulă pe picioarele pă
sărilor migratoare care se a- 
șează pe crengi să se odih
nească.

Omul a reacționat de-a lun
gul timpului împotriva aces
tor dușmani în fel, și chip. 
De circa 50 de anî se folo
sesc substanțele chimice, in
secticidele, însă folosirea lor 
creează deja probleme grave 
pentru mediul natural în
conjurător.

Prin aplicarea repetată a 
tratamentelor chimice, care 
au acțiune toxică remanentă, 
dispar odată cu speciile dău
nătoare și celelalte insecte. 
Se strică astfel echilibrul 
biologic din natură, „dăună
torii rămîn fără dușmani na
turali" și se înmulțesc în 
voie.

La unele insecte ca gînda- 
cul de Colorado, diferite o- 
mizi etc s-a observat o creș
tere a rezistenței la insecti
cide, și, ceea ce este și mai 
alarmant, se observă o creș
tere a fecundității în urma 
tratării cu otrăvuri chimice, 
în fiecare an oamenii de 
știință scot noi toxine chimi
ce, din ce în ce mai puterni
ce. dar de ce să folosim a- 
ceste cumplite otrăvuri .cînd 
în marele laborator al natu
rii există cel mai eficient re
mediu — microbii speciali
zați ?

Nu putem spune că împre
jurul nostru avem numai 
dușmani. Sînt și destui prie
teni. viermele de mătase, al
binele, insectele de salubri
tate care asanează focarele 
de infecții, gîndacii coprofagi, 
insectele medicinale, insec
tele comestibile etc. Știți ce 
înseamnă a strivi din greșea
lă o buburuză ? Din acel mo
ment se vor dezvolta în voie 
cîteva miliarde de păduchi de 
frunze. Nu există dăunător, 
care să nu aibă în natură 
cîteva zeci de specii de duș
mani. Problema științifică 
este de a realiza pe cale in
dustrială obținerea acestor 
dușmani ai dăunătorilor, ast
fel că oricînd 
să dispunem 
necesară.

avem nevoie, 
de cantitatea

I. M.

Sînt numeroase obiective muzeistice sau de artizanat, exe
cutate din lemn, pe care le deteriorează in timp unele specii 
de insecte. Nu sînt ocolite nici mobila, ușile, ferestrele sau chiar 
parchetul. în secția de tratamente termochimice pentru amelio
rarea lemnului, de Ia Institutul de cercetări și proiectări pentru 
industria lemnului, s-au întreprins studii menite să combată 
și mai ales să prevină asemenea degradări. Paralel cu tratarea 
materiei prime cu ultrasunete, curenți de înaltă frecvență sau 
gazarea cu substanțe toxice, s-a elaborat și un procedeu de 
injectare cu seringi chiar în orificiile create de insecte a unor 
substanțe de protecție. Metoda s-a dovedit eficientă și la atacuri 
de proporții, cum a fost cazul celor două blocuri din municipiul 
Cluj la care parchetul — fără o asemenea intervenție —- ar fi 
fost compromis. Autor al noii metode este tînărul biolog Roza
lia Vlăduț.

Folosind experiența naturii
De nenumărate ori invazii ale unor paraziții, bacterii, ciu

perci sau larve de insecte au pus pe agricultori în situații di
ficile. Ca mijloc de apărare omul a folosit diverse substanțe, 
printre care cea mai răspîndită a fost D.D.T.-ul. Dar, consta- 
tîndu-se că se acumulează în țesuturile vii s-a ajuns ca astăzi, 
în multe țări ale lumii să fie interzisă utilizarea lui ca insec
ticid. Cercetătorii francezi de la societatea Rlion-Poulenc au sin
tetizat în schimb un compus care este produs în mod normal 
de către plante : PHOSALONUL î el a fost identificat în sub
stanțele inhibatoare produse de plante în lupta lor de auto
apărare față de atacul dăunătorilor.

Noua substanță vine să răspundă unei vechi dorinți a specia
liștilor și mai ales a cultivatorilor î distruge numai speciile vă
tămătoare neprezentînd nici o acțiune toxică asupra albinelor 
sau a insectelor utile, care la rîndul lor se hrănesc cu dăună
tori ai plantelor. Este vorba așadar de un insecticid selectiv 
folosit astăzi la protejarea livezilor cu meri din Uniunea Sovie
tică și a pădurilor din Cehoslovacia, a plantațiilor cu aluni din 
Turcia și a vegetației din țările africane.

atacatori. Acțiunea a conti
nuat cu găsirea substanțelor 
chimice față de care bacte
riile identificate sînt vulne
rabile. S-a constatat că în 
lupta împotriva acestor 
microorganisme trebuie să 
se ia în considerare și a nu
miți factori fizici, cum ar fi 
lumina și temperatura. între
gul plan de măsuri care s-a 
stabilit este menit să redea și 
apoi să întrefină frumusețea 
seculară a picturilor de la 
mănăstirea Cozia, în pre
zent acoperite, în bună 
parte, de o mască albă.

O altă pistă de cercetare 
cu largi aplicații o oferă 
biodeteriorarea materialelor 
de arhivă. Acțiunea micro
organismelor asupra hîrtieî 
se manifestă prin distruge
rea celulozei și a materia
lelor însoțitoare din. structu
ra ei. în țara noastră, Insti
tutul de biologie în colabo
rare cu laboratorul de res
taurare a Direcției arhivelor 
statului a abordat, pentru 
prima dată, un studiu com
plex asupra prezenței și ro
lului bacteriilor și ciupercilor 
în deteriorarea materia
lelor arhivistică. Cercetă
rile și experiențele efectuate 
pînă în prezent vor permi
te elaborarea normelor de 
tratare a depozitelor pentru 
păstrarea și conservarea 
materialelor documentare. 
Notăm, ca o curiozitate, că 
hîrtia de ziar prezintă cea 
mai mare rezistență la ata
cul ciupercilor.

Desigur că acțiunea dis
tructivă a microorganisme; 
lor se exercită nu numai 
asupra materialelor de im
portanță cultural-artistică, ci 
și asupra celor de impor
tantă economică. Un exem
plu edificator îl oferă situa
ția de la mina cupriferă din 
Deva. în ultimii ani, masa 
lemnoasă de aici, acumula
tă în decursul anilor, se 
autoaprinde. Fenomenul a 
devenit tot mai îngrijorător, 
provocînd pierderi impor
tante, ca urmare a pertur
bării periodice a procesului 
de producție. în scopul cu
noașterii cauzelor acestui 
ciudat fenomen, colectivul de 
microbiologie a Institutului 
„Traian Săvulescu" a abor
dat cercetări privind rolul pe 
care microorganismele l-ar 
putea avea în inițierea focu
rilor spontane din exploa
tarea cupriferă. Pe lemnul 
din zonele supraîncălzite ale 
minei au fost puse în evi
dență bacterii șî ciuperci ter- 
mofile. capabile să degaje 
căldură și să ridice tempe
ratura pînă la aproape 
80° C. Cercetările efectuate 
lasă să se întrevadă posibi
litatea găsirii unor substan
țe chimice bacteriostatics 
sau bactericide care pot fi 
utilizate atît în tratarea lem
nului destinat susținerilor 
din mină cît si a celui deja 
prezent în galerii și abataje, 
în prezent se întreprind am
ple experiențe, folosindu-se 
peste 40 produse chimice, 
dintre care unele au dovedit 
o mare eficientă.

MARIA SUCIU
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Anchetă internațională de CAROL ROMAN

DOROTHY
: C. HODGKIN

Savanta britanică 
s-a născut la 12 
mai 1900. A absol
vit universitățile 
Oxford, Cam
bridge și Colegiul 
Somerville.

Cea mai mare 
parte din viată 
și-a petrecut-o la 
Colegiul Somer
ville unde a pre
dat chimia. în 
anul 1916 a deve
nit lector univers!-1 
tar, în 1956 condu
cător dc lucrări în 
laboratorul lon
donez de cristalo
grafie, iar în I960 
profesor cercetă
tor la Royal 
Society.
A participat la

Să fii, mai presus 
de orice, OM

de DOROTHY C. HODGKIN

Sint convinsă că dacă as fi primit solicitarea 
dv. la ancheta desfășurată printre laureați ai. 
premiului Nobel în urmă cu doi, trei sau patru 
ani, altul ar fi fost răspunsul pe care vi l-aș 
fi trimis. Cum însă omul se află sub imperati
vul necontenitelor presiuni și influențe care se 
nasc din viața generală a omenirii, a națiunii 
din care face parte, precum și din cea strict 
personală — iată-mă în situația de a va vorbi 
despre celebritate nu dintr-un unghi strict știin
țific, cum poate că fiți fi așteptat din partea 
mea, ci dintr-unul etic, uman.

Celebritatea — în sens plenar, nealterat. — 
nu poate fi conferită decît cuiva care înainte 
de toate înțelege să fie om și să acționeze in 
numele umanității, în favoarea ei. Orice abatere 
de la această normă fundamentală nu poate 
avea altă urmare decît aceea de a acredita cu 
înaltul titlu conferit de societate pe cineva care 
mai curînd si-ar afla locul pe o listă a crimi
nalilor de război din instanța justiției omenirii.

Ca să mă explic, tinerilor din România, care 
mi s-au adresat: inițial aș fi vrut să vă po
vestesc cite ceva despre mediul științific care 
permite ascensiunea umană ne piscurile cu
noașterii. Despre perioada anilor 1928—1932 cînd 
m-am înscris la Oxford și la Colegiul Somer
ville devenind o admiratoare a doamnei Mar
gery Fery. pe atunci directoarea colegiului ; 
apoi, despre primul an de facultate, cînd . am 
combinat studiul arheologiei cu cel al chimiei... 
Mă gindeam să vă relatez despre plecarea mea 
la Oxford, la Cambridge, spre a lucra împreună 
cu savantul J.D. Bernal pe care-1 ascultasem 
vorbind magistral la cursuri, despre metale, 
iar rezultatul a fost că am început să mă inte
resez de acestea. Aș fi fost tentată să vă isto
risesc despre cercetările pe care le-am început 
la Cambridge împreună cu savantul Bernal 
asupra unor molecule interesante din punct de 
vedere biologic, inclusiv insulina, la început lu- 
crind împreună cu imul sau doi studenți. după 
care grupul de cercetare a crescut încetul cu 
încetul reunind un număr mare de studenți 
din mai multe universități. Sînt ani de o deo
sebită însemnătate pentru viața mea. pentru 
tot ceea ce am realizat...

Dar toate aceste amintiri strict personale pă
lesc în fața nevoii de a vorbi despre contempo
raneitate. despre unele erori ale civilizației. 
Astfel, nu de mult am putut să-mi dau seama 
că multor tineri americani le-a fost inoculată 
in conștiință ideea că se vor acoperi de lauri 
dacă vor merge în Vietnam și vor aduce cu oi 
prăpădul și urgia în această parte a lumii. Va 
puteți imagina socul resimțit de mine. Cred că 
nu voi face o digresiune arătînd că pe vremea 
cind eram mai tinără exista tendința de a se 
diminua multe din atrocitățile care se comisese- 
ră împotriva populației civile, în primul război 
mondial. în timpul celui de al doilea ~ război, 
am cunoscut acte și mai groaznice. Astăzi ne 
ajung la urechi isprăvi nu mai puțin oribile 
despre felul cum se poartă războiul în Viet
nam și despre comportamentul inuman de-acolo 
ceea ce denotă că toate acestea nu sint cu ni
mic mai prejos decît cele săvîrșite pe vremea 
nazismului. Aceste întâmplări au fost relatate 
de martori oculari — atît de către victime cit și 
de către soldați! americani întorși de acolo.

Nu de mult am avut prilejul să intîlnesc la 
Stockholm doi studenți care au absolvit cursu
rile univensitare și au fost trimiși în Vietnam. 
Aceștia au trebuit să se întoarcă din Asia de 
sud-est — unul din cauza tuberculozei contrac
tate. iar celălalt datorită rănilor primite. Dis
cuția cu ei mi-a produs o, puternică reacție. 
Amindoi tinerii mi-au povestit despre pregăti
rea ce le-a fost făcută în Statele Unite și care 
urmărea crearea unei psihoze antivietnameze 
pornind de la considerentul fals că vietnamezii 
sînt sălbatici și subdezvoltați intelectual. întorși 
de pe front, erau cu totul de altă părere. Stu
denții vorbeau cu hotărîre despre planurile lor 
de a organiza un mare miting în Detroit la 
care să participe cîteva sute de soldați ameri
cani întorși, pentru a informa onima publică 
americană în legătură cu încercările prin care 
au trecut în Vietnam : întimplări dramatice, 
ma'-șu’-i ale mortii, lagăre de concentrare, tor
turi și ucideri de prizonieri, distrugerea trep
tată a ponorului vietnamez, a culturii și a 
țării lor. Acești tineri și-au propus să organi
zeze după aceea și în Canada un miting pentru 
pace. Studenții americani, foști soldați, păreau 
plini de speranțe la Stockholm și-și mărturi
seau deschis credința că America va înceta în 
cele din urmă acest război agresiv. ..Armata 
este plictisită și obosită, iar soldații americani 
urăsc rolul nefericit ce le-a revenit de a lupta
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într-un asemenea război. Este de înțeles faptul 
că soldații, o dată cu trecerea timpului, se re
voltă împotriva măcelului și a' cruzimii în care 
feint implicați. Este foarte greu pentru cei care 
bombardează să realizeze drama în același mod 
cu cci care sint bombardați, mai cu seamă că 
ei n-au fost niciodată bombardați*4.

Cum să nu te împotrivești cu întreaga con
știință atunci cînd afli că Laosul, o țară foarte 
îndepărtată a primit cea mai mare cantitate de 
bombe din istorie pe mila pătrată ? Bombarda
mentele au început in 1964 avînd o frecvența 
de 210 raiduri pe lună, ureîndu-se rapid între 
1968—1970 la 12 000—20 000 raiduri pe lună. 
Bombardierele S.U.A. — B 52 — au lansat tot 
felul de bombe : explozive, cu gloanțe, cu na
palm, fosfor și chimicale toxice. Sînt rase de 
pe suprafața ■ pămîntului sate și orașe întregi 
de pe un teritoriu de zeci de mile.

Dar supraviețuitorii continuă să trăiască. în 
timpul ,,blitz-krieg-ului“, la Londra se obișnuia 
să se spună : „culcă-te plin .de . speranțe și 
scoală-te mulțumit că mai trăiești44. în această 
ordine de idei îmi amintesc de un film fran
țuzesc pe care l-am văzut nu de mult, despre 
condițiile în care trăiesc vietnamezii. în peșteri 
și tranșee, încercînd să-și salveze vechea lor 
artă, țesăturile și să strîngă hrana cit pot mai 
bine. Dar ei nu ar trebui să trăiască în acest tel., 
ci așa cum au fost învățați de secole și milenii 
— lingă ape curgătoare, cu flori și pomi fruc
tiferi în jurul lor.

După cum era și de așteptat, au apărut încer
cări de a absolvi de răspundere pe invadatori. 
Unul din „argumentele*4 americanilor pentru 
războiul purtat de ei la mii de mile de țara lor, 
în Vietnam, este acela potrivit căruia Vietnamul 
de nord s-ar fi transformat într-un stat agresiv 
cu un regim antipopular. Absurde inepții ! Am 
stat de vorbă personal cu o mulțime de călători 
de pe acele meleaguri, oameni de diferite convin
geri politice și credințe religioase. Și tare greu 
se potrivește ’ tabloul american cu povestirile 
călătorilor care au fost acolo și care redau ve
ridic viața din acea țară.

M-au impresionat în mod special relatările 
unui grup științific întors cu puțin timp în 
urmă din Asia. Acest grup fusese invitat de 
către Asociația vietnameză pentru știință și 
tehnologie. Călătorii britanici au vizitat școli, 
Universitatea și Politehnica din Hanoi, muzee, 
spitale, au ținut conferințe studenților și au 
discutat situația cu colegii lor, oameni de știin
ță. Pentru ei această țară, deși aflată sub pre
siunea războiului, a apărut foarte bine organi
zată. Hrana, deși rațională, era suficientă. Oa
menii luptau și munceau din convingere pentru 
noul regim care le-a adus libertatea. Tn ciuda 
războiului au fost făcuți pași mari în progresul 
educației și sănătății : analfabetismul a fost 
desființat, toți copiii urmează cel puțin o școală 
de 4 ani. Au văzut cum se făceau vaccinări și 
se întreprindeau măsuri profilactice.

Noaptea și în unele momente din zi mă sur
prind adesea gîndindu-mă ce s-ar putea^ face 
pentru a se schimba această situație tristă exis
tentă în lumea noastră de azi. Contrastul dintre 
mizeriile războiului, sărăcia — și- modul echili
brat de viață din lume în timp de pace este 
foarte mare. Dar pentru a avea pace trebuie sa 
fie restabilită încrederea între națiuni și 
popoare.

Socotesc că pot fi făcute eforturi mari de că
tre toți oamenii, inclusiv detașamentele tinere, 
pentru a contribui la restabilirea păcii în acesta 
parte a globului. Mă gindesc în special la acei 
savanți americani care au făcut călătorii pe 
cont propriu în Vietnamul de nord și de sud și 
care și-au făcut acolo multi prieteni. Un bine 
cunoscut biochimist american și-a petrecut con
cediul său vizitind Vietnamul : întorcindu-se in 
Statele Unite cu buzunarele de la mantaua sa 
de ploaie pline cu schije, a încercat să aducă 
acasă poporului american o mostră chiar și 
sumară asupra bombelor ce răpesc mii de 
vieți vietnameze. Alți savanți au făcut studii 
impresionante asupra efectelor defolierii... Se 
cer eforturi, multe eforturi, inițiate si realizate 
și de către oamenii tineri, de care depinde vii
torul omenirii.

Prin vandalism, prin agresiune — nimeni 
nu-și poate adjudeca faima, renumele ori ce
lebritatea, ca să folosesc acest termen. Cei 
doi tineri studenti americani pe care i-am cu
noscut la Stockholm mi-au dovedit o dată în 
plus că viitorul omenirii, imanent, iși croiește 
drumul său, iar valorile umane vor (supraviețui 
veșnic. Manifestațiile de împotrivire din S.U.A.. 
la care participă masiv tineri, constituie o re
liefare a crezului uman al celebrității reale : 
nu te poți înălța în fața oamenilor decît apă- 
rind umanitatea, fiind, mai presus de orice, om.

Voichița B,, județul Hunedoara :
„Deși scrisoarea mea va fi un răspuns problemelor din 

cadrul rubricii „De la oin la om", trebuie mai întâi. să 
vă transmit sincera mea admirație pentru misiunea no
bilă pe care o aveți. Sînt destul de lucidă, așa că observ 
ușor ironia cu care răspundeți celor care vă solicită. Oa
menii scriu pentru a se convinge ei înșiși de adevăruri, 
de suferințe și necazuri. Nu așteaptă din partea dv. re
zolvări fabuloase (cu. excepția unora pe care îi găsesc 
lipsiți de seriozitate), dar un cuvînt, un îndemn, o mîn- 
gîiere înseamnă mult într-o clipă cînd ai impresia că 
totul îți este împotrivă, că ești singur în furtună.

Totdeauna atent, totdeauna gata să spuneți exact ceea 
ce trebuie, sînt sigură că ați adus multă mîngîiere oa
menilor. E măreț să faci opere de artă care incintă min
tea, inima sau urechea, dar e magnifică și opera care in
cintă sufletul și îl mîngîie. Numai un suflet liniștit, poate 
contempla celelalte opere căci așa precum marile feri
ciri se înalță deasupra omenescului, marile dureri te izo
lează de acest întreg numit omenire.

Pînă aici am scris pentru dv. Știu că nu sînt singura, 
știu că asta nu înseamnă nimic pentru dv., dar am scris 
totuși și am făcut-o din toată inima.

Spunea cineva că rubrica dv. este plină de prea multe 
lacrimi, de prea multe suferințe. Poate este adevărat, 
durerea apropie mai mult pe oameni, poate pentru că 
este mai frecventă .și se înțelege mai ușor și apoi, oa
menii care suferă au nevoie de consolări și le caută.

Fericirea îl înalță pe om și chiar dacă este împărtă
șită stârnește un zîmbet izvorît poate din admirație, 
poate din părere de rău că ea nu aparține tuturor. Tra
gedii, drame de familie, drame și suferințe sufletești tra
tate ca „de la om la om". Nu au fost unice cazurile 
cînd, citind rubrica, m-am trezit cu lacrimi în ochi, dar 
nu de puține ori am fost indignată de întâmplările po
vestite. Mă întrebam totdeauna : pot oare oamenii să fie 
atît de mici, iar faptele rubricii îmi răspundeau : pot.

Poate e ridicol, dar m-am gîndit cît de frumos ar fi, 
ca, într-o noapte de vară, cînd liniștea e deplină, să pot 
vorbi tuturor oamenilor în șoaptă despre flori, despre 
razele minunate ale soarelui, despre muzică și poezie, 
despre frumos și adevăr și ei să mă asculte vrăjiți, să 
primească forțe noi, să fie cuprinși de o bucurie și o 
bunătate imensă, să se trezească în acea noapte de 
vară, să ridice brațele spre cer și să strige că viața e 
minunată. Nu știu cum înțeleg oamenii fericirea, dar 
fericirea este pretutindeni. E destul să privești o floare, 
să vezi un fluture zburînd, să te lași mîngîiat de o rază 
caldă de soare, să asculți o poezie minunată sau o mu
zică frumoasă și mai sînt încă atât de multe posibilități 
care te pot face fericit. Da, poate dacă mai doresc pe 
cineva apropait căruia să-i oferi o floare, un zîmbet 
senin și un cuvînt blind, nu e prea mult.

Acum însă intervine răul, cel care destramă fericirea 
creată de natură. Vom găsi oare omul care să înțeleagă 
și să aprecieze gestul nostru la valoarea lui adevărată ? 
Da, pentru că noi, oamenii, avem nevoie totdeauna de 
confirmări, de aprecieri și mai ales de răsplată. Nu pu
tem admite ca noi să facem ceva numai pentru frumu
sețe și noblețea gestului, vrem neapărat să primim re
compensa, iar dacă se întâmplă ca ea să nu fie în mă
sura așteptărilor sau, și mai grav, dacă nu ni se dă de 
loc e nenorocire, ne considerăm învinși, iar pe semenii 
noștri îi numim incapabili de a înțelege gesturile fru
moase, superficiali etc....

Cine este vinovatul ? Bineînțeles că mii de glasuri vor 
răspunde: Eva! Poate că această „Evă“ biblică să fie 
cauza tuturor relelor dar dacă acest „sex frumos" sau 
mai puțin frumos, dar neapărat „slab", este slab, într-a- 
devăr, vina nu este în exclusivitate a ei. Nu mai mult 
decît referitor la „minijupă" și la afirmația lui Marian 
Mureșan făcută recent cum că aceasta ar fi „un aten
tat la liniștea noastră, a bărbaților".

Desigur, domnule Mureșan — și desigur tuturor ce- 
lorlați domni pe care îi neliniștește minijupa — dar de 
ce a-ți acceptat-o totuși în gura mare ? De ce domni
lor bărbați, dacă acest „sex slab" a făcut eroarea să 
creadă că, expunîndu-și această parte a trupului vederii 
generale vcf reuși să cucerească, să impresioneze, să se
ducă, de ce nu ați protestat, de ce nu ați încercat să 
demonstrați că asta reușește să vă impresioneze și nu 
asta căutați dv. în noțiunea de femeie ? De ce, stimați 
domni cînd „idolul" feminin al cinematografiei, acel 
„faimos" Brigitte Bardot apare pe ecran în posturi nu 
tocmai decente, nu protestați, de ce umpleți sălile cine
matografelor și comentați făcînd nu reproșuri, ci apre
cieri la adresa susnumitei „celebrității" ?

Nu îndemnați dv. înșivă pe soțiile, prietenele, iubi
tele dv. să încerce să semene cu aceea pentru care aveți 
atâtea cuvinte de laudă ?

E ușor să ne plîngem, e foarte ușor, dar ați făcut dv. 
totul pentru a schimba situația, ați încercat să ajutați 
cu puterea și voința, cu gîndirea dv. „perfectă", carac
teristică „sexului puternic" pe aceste ființe slabe, rătă
cite ?

Nu voi emiteți pe stradă acel fluierat admirativ la a- 
dresa unor picioare frumoase și nu rareori capetele dom- Desigur.
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ORIZONTAL
1) Academia Mihăileană — 

Școală prin care au trecut mulți 
din marii noștri cărturari 2) Ion 
Radulescu — Edificiu de învă- 
țămînt impunător — Epoca lu
minilor 3) Nefast doar pe jumă
tate — Legat de numele lui Co- 
resi 4) Sub domnia lui își înce
pe activitatea culturală în Mun
tenia Gh. Lazăr — Aici 5) Prima 
parte * din anatomie — Cerc 6) 
Știe și nu vrea să știe 7) în sta
re să ateste — A stărui 8) Peda
gog iluminist, elev al lui Gh. La
zăr, inventatorul tocului rezer- 

„ȘCOLI“
vor 9) Fondatorul învățămîntului 
în limba națională în Tara Ro
mânească — Face naiuri 10) învăl
mășite — Se bate, dar cald 11) 
Jora Ion — întemeietorul învă
țămîntului în limba română în 
Moldova.

VERTICAL
1) Unul din ctitorii Școlii Arde

lene — Veche cetate a școlilor 
ardelene 2) Scriitor și dascăl — 
Petrecuți în școli 3) Disciplină 
umanistă 4) Posed — Stă lîngă... 
puternic — „Brăzdează" globul 
pămîntesc 5) Marea sau oceanul 
— Poate veni de la profesor 6) 
Unitate de măsură — Se reia, 
dar fără cap. — Afirmativ 7) Gaz 
incolor — Cenaclu neîncheiat 8) 
Dacă ai învățat — Limba vechilor 
cărturari 9) Palid — Rău la suflet 
ca Dl. Vucea 10) Fac secolele 
(sing.) — Găzduiește cea mai de 
seamă operă a lui Vida Geza 11) 
Ne amintește de copilăria lui 
Gh. Lazăr — Specifice Asiei Cen
trale.

I. ALEXANDRU

niilor voastre se întorc pentru a-și întipări imaginea ofe
rită de o „minijupistă" ? Nu sînt toate acestea încura
jări ?

Rar întâlnești un om care să nu întoarcă capul la ve
derea unei astfel de „erori" și doar bătrînii sînt aceia 
care niai protestează ou reflecții triste, „tineretul de 
astăzi"... sau : „pe vremea mea...".

De aici pornesc dramele sufletului, căci reprezentan
tele sexului slab sau frumos au deseori numai picioare 
frumoase, or, dumneavoastră, bărbații, bineînțeles că nu 
vă puteți mulțumi numai cu atât, doriți și un suflet fru
mos. Dacă~ găsiți îndeplinită numai primă dorință nu sîn- 
teți satisfăcuți și bineînțeles ca socotiți vinovat sexul 
slab. Nu am auzit niciodată un bărbat spunînd că a 
încercat cu răbdare și curaj să înfrumusețeze sufletul 
unei reprezentante a acestui sex slab. Puțini sau nimeni 
nu încearcă, de ce să piardă domnule lor timpul cînd 
poate exista așa ceva gata făcut și e mai simplu, e mai 
comod să ți se servească totul. Nu cred că cineva poa
te fi total înrăit. Există o parte curată. în sufletul celei 
mai rătăcite femei, există o coardă sensibilă în inima 
oricărei ființe umane, chiar dacă ea este numită de 
semenii săi „ratată".

Doream să spun tuturor bărbaților că poate nu au 
făcut nici ei totul pentru a îndrepta greșelile femeilor, 
poate și-au dovedit puterea în alte domenii și nu în 
acela al construirii unui suflet frumos, căci nu poate fi 
adevărată ideea că sufletele frumoase sînt așa prin 

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTÂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

naștere. Trebuie multă muncă, multă perseverență, dar 
totdeauna se ajunge la un rezultat care te face fericit.

Și pentru a nu se crede că „doar băieții sînt de vină" 
voi adresa și stimatelor reprezentante ale „sexului slab"' 
cîteva cuvinte.

Vai, care prin existența voastră aduceți gingășia, sen
sibilitatea și poezia pe lume, voi care creșteți prin sufe
rința voastră vieți noi, voi cele cărora le sînt adresate 
primele cuvinte ale acelor care au luat ființă prin ființa 
voastră, voi mame, voi prietene, voi iubite, de ce nu în
conjurați lumea cu mai mult farmec ? Trebuie oare să 
sacrificați puritatea și sensibilitatea voastră de dragul 
unor capricii ale modei sau din dorința de a semăna cu 
„vedete" sau „stele" de cinema? Nu ucideți cu purtă
rile voastre încrederea pe care Semenii voștri o mai au 
în voi. Acum, în secolul vitezei, cînd totul trebuie Să 
fie precis, corect calculat, nu creați drame și tragedii 
acelora care au nevoie de voi.

Paris a răpit-o pe Elena și războiul provocat a durat 
zece ani. Trebuie să înțelegeți că astăzi bărbații nu au 
timp să lupte zece, ani pentru a dovedi iubitelor puter
nicele sentimente, nu au timp de gesturi mai mărunte, 
sînt ocupați, versurile de dragoste, florile și plimbările 
sub clar de lună nu mai au farmec, s-au demodat. Poate 
și pentru voi s-au demodat, e mai romantică o plimbare 
cu mașina și emoția pe care ți-o oferă cel de la volan 
cînd depășește cu ușurință suta de kilometri la oră. 
Poate nu vi se mai par romantice și „la modă" versu
rile iubitului, cînd este mai important să afli dacă are 
apartament sau un valoros carnet de C.E.C.,. poate a tre
cut timpul iubirilor mari, ele au rămas doar în romanele 
clasice.

Nu ucideți, totuși, simbolul florilor, al zîmbetelor și 
nu subapreciați sentimentele cu care sînteți copleșite. 
Fiți la fel de sensibile dar nu numai cînd e vorba de 
atențiile soțului sau ale iubitului dv., treceți pe seama 
oboselii și ocupației neatențiile și greșelile lor.

Atunci se vor simți fericiți, atunci vor aprecia valoarea 
voastră și se va stabili din nou pace între cele două 
părți care veșnic se ceartă, veșnic se acuză, dar se caută 
veșnic și nu pot renunța una la alta. Certurile nasc dra
ma și mințile se frămîntă pentru a le rezolva, asta din 
dorința de adevăr, de a demonstra că unii sau alții sînt 
răi. Ne este mai bine ca fiecare să-și recunoască gre
șelile, să lupte pentru îndreptarea lor și abia apoi să aibă 
pretenții ?

Viața este, totuși, ceva minunat. Mințile luminate cu
ceresc Cosmosul, iar noi rămînem să căutăm vinovatul 
în situații în care nimeni nu este perfect.

Tan-go !... Bănică însuși, 
cînd dansează și cîntă „Vă 
rog să-mi acordați..pare 
un începător : Gipsy, noua 
mea cunoștință, ace ceea ce 
se cheamă har. El ține pre
opinenta sub brațul drept, cu 
eleganță, ca pe o ghitară bas 
Gibson cu gitul lung. Face 
trei pași repeziți într-o par
te, se-ntoarce-n loc, încreme
nește un tempo, și se avîntă 
în direcția cealaltă.' A făcut 
de cîteva ori schemele astea, 
uitîndu-se, ca din întimplare, 
dacă-1 urmăresc sau nu de 
pe margine. îl urmăream, si
gur că da, doar de asta ve
nisem cu el. îmi mărturisise 
că-i un tip aparte, de cul
tură, care „se exteriorizeaaă 
mai greu și, în orice caz. nu
mai în dans sau ascultînd 
muzică bună...44

Băieții care cîntă în for
mația „Star“ de la Casa de 
cultură a sectorului 8 fac mu
zică bună. Cîntă pop, dixi și 
bib-bab-uri. Gipsy le știe re
pertoriul pe dinafară fiindcă 
joi, sîmbătă și duminică sem
nează condica mai întii la 
„Modern" și apoi la salonul 
„înfrățirea44, care e cu o sta
ție de tramvai mai încolo, 
pe linia lui 6.

★
— Să nu crezi că acasă 

n-am picum și d-aia viu la 
salon. Are băiatu’ și picum 
și mag „Geloso". Mie îmi pla
ce atmosfera. Știu, alde O vi
dei, Cloncanu’, Tatoe, cum se 
ascultă muzica...

Intr-adevăr, așa este. Trei 
seri din patru. într-o joi, sim- 
bătă și duminică, am fost cu 
băieții. M-am conformat avi
zului cum că „ținuta cores
punzătoare este obligatorie", 
și așa am putut să-i ascult, 
la fața locului, strigînd ledi 
an gentlmens sau fluierînd cu 
patru degete puse în gură, ca 
un ve cu margini duble, că 
așa se obișnuiește dacâ-ți pla
ce ceva. De la ei o știu... în 
schimb, la șlagăre gen „Cinta 
băieții viva Maria", fețele lor 
rămâneau impasibile : nici un 
sunet, nici o lacrimă ! Numai 
zimbete...

— Asta nu-ți prea place.

măi nea Gipsy, este ? am 
tatonat.

— E zlab !... Clasic !
Ne-am așezat pe două din 

scăunelele înșiruite la perete. 
Era într-o pauză. Un tip care, 
pe cît am putut să observ, 
avea saluturi cu Gipsy i s-a 
așezat, familiar, pe un ge
nunchi. Tricou grena, pe git, 
cu năsturei la spate. Proba
bil era de damă. Nu con
tează. Pe piept însă, cu litere 
albe, de tipar, era scris ceva 
ce mi-a plăcut de prima da
tă : „Jerk beat-group“. El era 
Cloncanu*.

— Cintați în vreo formație 
beat, domnu’ Cloncanu’ ?

FOILETON

m-am interesat eu.
— Cint, meștere. La mara- 

case !
Va să zică în grupul ritmic 

al orchestrei respective. Tre
buia să-mi închipui, fie și 
numai după stepul nervos 
pe care-1 batea cu talpa 
dreaptă pe melodia care toc
mai începuse...

Cei doi au continuat să dis
cute : unul mesteca cingu (fu
sesem și eu tratat cu o ju
mătate de lamă) și spunea 
cite ceva, celălalt asculta ab
sent, pocnind din degete după 
cum punea „stopurile*4 bate
ristul de la „Star44. Cîte o 
dată mai mișcă și umerii în- 
gînînd cu voce groasă : ie-ie ! 
Pe urmă Gipsy și-a lipit după 
ureche bucățica de cingu fă
cută biluță și l-a invitat la 
dans... pe amicul său.

Poate am scris prea mult, poate am răpit prea mult 
din prețiosul dv. timp, dar vreau ca oamenii să înțeleagă 
că trebuie să fie ei înșiși buni și numai după aceea să 
aștepte bunătatea altora.

Și pentru că am omis să mă prezint la teteput, >eamsi- 
derînd acest fapt lipsit de importanță în ranort au, ce
lelalte, mă prezint acum pentru că nu am agreat nicio
dată scrisorile anonime. Am 20 de ani și o fire roman
tică, o mare încredere în oameni, în voință și adevăr*, 

Desigur, sfaturile pe 
care le adresați femeilor 
și bărbaților nu sînt întru 
totul noi, le-am furnizat și 
eu în repetate rînduri, dar 
probabil că un sfat cum
secade nu vine niciodată 
în plus, așa că v-am pu
blicat cu plăcere, mai ales 
că scrieți frumos și a via
ta t. Un anume adevăr 
spus în rîndurile dumnea
voastră m-a impresionat 
în mod deosebit: anume

faptul că în a cast seijjoi 
grăbit bărbații au incert 
să se mai ocupe de redffc- 
sarea femeilor rătăcite # 
supuse greșelilor, opera» 
țiune care în alte secol9 
mai sentimentale deveni
se dintre cele mai nobile 
și onorabile. îndeletnici
rea recuperării sufletelor 
pierdute a rămas astăzi 
exclusiv în. seama femei
lor și asta, zău, dacă e 
bine. Vă mulțumesc.

Săndel, Brăila : „Mă numesc Sandei și locuiesc tn 
Brăila. Vă rog să publicați viersurile următoare pentru 
Aura din Viziru, dar cît mai repede, ca să nu se ră
cească situația.

Am vrut să fiu cinstit cu tine,
Dar tu nu te-ai gîndit deloc,
Sperai că eu voi fi acela
De care tu poți să-ți bați joc.
Te-ai înșelat amarnic, scumpă față,
Te rog, deci, nu mai încerca și altădată.
Ca nu cumva în load meu
Să întâlnești un derbedeu.

Reușită poezia, foarte 
bune sfaturile, dar n-am 
înțeles în ce a constat „si
tuația4* în curs de răcire, 
cum a vrut să-și bată joc

Aura de tine și ce i s-ar 
întîmpla nefericitei în caz 
că s-ar întîlni cu un der
bedeu, Dă-ne ceva amă
nunte că ne-ai făout cu
rioși.

K. L. K. Sibiu : „Sînt un tânăr de 22 de ani. 'Aș vrea să 
mă căsătoresc. Mă gîndesc să fac o faptă plină de ome
nie prin căsătoria mea. Vreau să mă căsătoresc cu o 
fată oarbă (eu sînt perfect sănătos) căreia să-i aduc îm
plinirea în viață. Vreau ca persoana respectivă să nu 
aibă alte defecte fizice și să aibă o vîrstă mai mică de
cît a mea. Vă scriu aceste rînduri ca să le publicați și 
ca să vă dați și dv. părerea. Fetele care vor să accepte 
propunerea mea să se adreseze rubricii, eu le voi citi 
scrisorile și le toi răspunde. Nu vă scriu mai multe des
pre mine pentru că nu vreau să-mi fac publicitate. Vă 
mulțumesc".

Deocamdată, necuno- 
scînd motivele care v-au 
îndemnat spre un astfel de 
gest (măreț și generos în

sine) nu pot să vă spun 
nici o părere. Vom vedea 
mai tîrziu.

Aida, județul Alba : „Vă rog sincer de tot să-mi răs
pundeți la o întrebare care mă chinuie: cînd o pro
fesoară între 20—25 de ani se îndrăgostește în mod 
conștient de un elev din clasa a Vlll-a, acest senti
ment se cheamă nebunie ?".

— Hai Cloncane să ne des
fășurăm puțin, că mă înne
bunesc după Rid River nu 
alta...

Și a-nceput distracția : cînd 
tremura Cloncanu’, Gipsy fă
cea pași pe loc, imitînd mer
sul de la pantomimă ; pe ur
mă avea mișcări de cap, în 
dreapta și-n stînga, în timp 
ce Cloncanu’ se apleca pe 
sub mina sa personală, în
tr-un fel de ..șurub" pe care 
nici n-aș putea să-1 descriu. 
Au strigat și ee-paaa !...

Cînd niște „țipi insensibili 
la frumos*4 — cum i-a cate
gorisit Gipsy — i-au dat afa
ră. n-am mai stat nici eu.

— Hai la „Modern**, că mai 
prindem o oră bună, pînă la 
11 cind se închide prăvălia... 
Unde o fi Săndel ?

Fratele lui Gipsy, Săndel, 
a apărut cu încă un ține ca 
el, de după coloanele ateneu
lui. Cred că Mărășești fuma, 
fiindcă prea era înecăcios fu
mul țigării lui. Avea și ma
tricolă pe brațul sting al hăi
nuței bleumarin : Școala ge
nerală nr. 183.

— Fii atans băi ăsta micu’ ! 
spune Gipsy. Noi plecăm din
colo, la „Modern*4. Să mă aș
tepți. că dacă mergi singur 
acasă eu îmi iau mina de pe 
tine, și iar o să ai explicații 
cu ăl bătrin...

Le-am promis că joia vii
toare sînt iarăși la salon, să-i 
văz, că-mi plăcea teribil cum 
„se exteriorizează ei în dans" 
și tare aș vrea și eu să le 
copiez citeva numere...

S-au suit în tramvaiul 6 iar 
eu traversat, că stau la 
blocurile noi de vizavi. Toc
mai m-am întîlnit cu admi
nistratorul blocului, care ve
nea și el acasă, cînd, de pe 
scara tramvaiului, Cloncanu* 
mi-a mai strigat o dată cit 
l-a ținut gura :

— Meștere, ne vedem joi 
la salon, dom’le isă nu ne 
aiurești ’...

Ce-o fi gîndit administra
torul care, după cîte știu, mă 
ținea de om așezat, la casa 
lui !?...

VIOREL RABA
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Vizita ministrului relațiilor externe 
a! Republicii Chile

Dejun oferit de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, in onoarea ministrului 

relațiilor externe al Republicii Chile

Trei zile după

în timpul dejunului, a toas
tat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

Aș dori să exprim satisfac
ția conducerii noastre de 
partid și de stat pentru vizi
ta pe care o faceți în Romă-, 
nia, pentru relațiile bune e- 
xistente între România și 
Chile.

Am urmărit și urmărim cu 
interes evoluția transformări
lor sociale, revoluționare din 
Chile, activitatea guvernului 
Unității Populare, activita
tea președintelui statului Chi
le și ne bucurăm în mod sin
cer de rezultatele pe care le 
obțineți în transformarea so
cială și democratică a țării.

Din propria noastră expe
riență știm că realizarea unor 
profunde schimbări sociale 
cere o muncă intensă și. în 
primul rînd, cere unirea 

^eforturilor clasei muncitoa
re. țărănimii, intelectualită
ții, unirea forțelor popu
lare, democratice; ne bucură 
că în activitatea dumneavoas
tră din Chile se realizează in 
practică aceste deziderate.

Intre România și Chile e- 
xistă vechi relații de priete
nie. într-un anumit sens, fiind 
și unii și alții de origine lati
nă, avem multe lucruri comu
ne; mai cu seamă astăzi, sin- 
tem animați de aceleași idea
luri — de idealurile înfăptui
rii societății socialiste, ale li
bertății sociale și independen

Convorbiri
Afacerilor Externe

La Ministerul Afacerilor Ex
terne au început vineri dimi
neața. convorbirile oficiale între 
£omeliu Mănescu, ministrul a- 
faoerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Clodomi- 
ro Almeyda, ministrul relațiilor 
externe al Republici* Chile.

La convorbiri participă, din 
partea română : George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Virgil 
Constantinescu $i Mihaî Ștefan, 
directori în M.A.E., iar din par
tea chiliană: Hugo Cubillos, 
ambasador, director general-ad
junct în Ministerul Relațiilor Ex
terne și Julio Homero Luciano 
Ruiz de Loizaga, ambasadorul

întrevedere cu ministrul
comerțului exterior

In cursul după-amiezii. mi
nistrul relațiilor externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a avut o întrevedere cu 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior.

La întrevedere au participat 
Pretor Popa, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
funcționari superiori din 
M.C.E.

Au luat parte, de asemenea, 
Hugo Cubi'llos, ambasador, di
rector general-adjunct în Mi
nisterul Relațiilor Externe, 
Kurt Dreekman. ambasador, 
prim-vicepreședinte al Corpo
rației pentru dezvoltarea eco
nomică (CORFO). Rubens Ces
pedes, ministru consilier, vice

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

SPRiJlNlțVț

producție o studioului LenfilmPRODUCȚIE A STUDIOURILOR AMERICANE
Walter Brennan, Henry Morgan, Jack Elam

Olialm, L Alețnikova, V. Beskova

Regia : BURT KENNEDY e cu : James Garner, Joan Hackett,

Regia : GENE KELLY e cu : Barbara Streisand, Walter 
Matthau, Michael Crawford, Marianne McAndrew, 

Louis Armstrong
Film distins cu premiul Oscar 1969 pentru : e cea mai bună 

scenografie ți decoruri e cea mai bună partitură muzicală 
• cea mai bună regie artistică e cea mai bună înregistrare

ței naționale, ale colaborării 
între statele lumii, de idealu
rile păcii; pentru că, pînă I» 
urmă, înfăptuirea societății 
pentru care luptăm și noi 
și dumneavoastră presupune 
pace și colaborare între po
poare.

Noi dorim în mod sincer 
guvernului Unității Populare 
să obțină succese tot mai mari 
în activitatea sa, în realizarea 
transformărilor pe care le in- 
făptuiți. Dorim — și sîntem 
convinși — că între țările 
noastre se va dezvolta o lar
gă colaborare în toate dome
niile de activitate. Considerăm 
că această colaborare trebuie 
să servească și să corespundă 
atît intereselor poporului ro
mân cit și poporului chilian, 
să contribuie la consolidarea 
independenței și suveranității 
ambelpr țări. La .întărirea for
țelor antiimperîâliste din în
treaga lume,*Ha realizarea • pă
cii. -

în acest spfrft apreciem că 
vizita pe care o faceți in 
România reprezintă un mo
ment important în dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noas
tre: sint convins că ea va re
prezenta un pas însemnat 
pentru viitor.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea multilate
rală a relațiilor dintre Româ
nia și Chile și să urez po
porului chilian succese tot 
mai mari pe calea înfăptuirii 
transformărilor sociale, demo
cratice ! Urez guvernul Unită-

la Ministerul

Republicii Chiie b București.
Cele două părți exanmeiza 

stadiul actual al relațiuor bilate
rale. al perspectwdor dezvoîtâr*: 
și diversificării acestora, și fac 
un schimb de opinii cu prri.re 
la unele aspecte ale situație-. in- 
teroaționale actuale.

'Agerpres
în cursul dimineții, miustm' 

relațiilor externe al Republici: 
Chile si persoanele care î! înso
țesc, au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

(Agerpres)

președinte al Oficiului de pla
nificare (ODEPLAX). $i Mario 
Silbermann. ministru consilier, 
vicepreședinte al Corporației 
pentru dezvoltarea economică 
(CORFO). șeful Direcției pen
tru finanțarea proiectelor.

A fost prezent Julio Homero 
Luciano Ruiz de Loizaga. am
basadorul Republicii Chile la 
București.

In cadrul convorbirii, cele 
două părți au examinat stadiul 
actual al relațiilor economice 
bilaterale, relevind. totodată, 
existența unor noi posibilități 
de dezvoltare și diversificare a 
schimburilor comerciale, de 
lărgire a colaborării și coope
rării româno-chtliene.

ții Populare noi succese in ac
tivitatea sa ! Pentru colabo
rare și pace intre popoare t 
In sănătatea Dumneavoastră, 
domnule ministru de externe 
al Republicii Chile. Ridic pa
harul pentru președintele Re
publicii Chile, ud bun prie
ten al României, tovarășul 
Allende.

A toastat apoi ministrul 
CLODOMIRO ALMEYDA. care 
a spus :

Vreau să vă mulțumesc mai 
întii pentru amabilele și insu- 
llețitoarrle cuvinte pe care 
le-ați rostit la adresa noastră 
la dejun, pentru schimbul de 
păreri pe care l-am fămt, 
menit să favorizeze dezvol
tarea prieteniei româno-chi- 
liene.

împărtășim in esență punc
tele de vedere ale politicii i>- 
ternațiaiule române, care sini 
identica ' eu ale noastre. Xe 
Kindim.rt pe baza respectării 
independentei «aleior. a - 
veranttâtn ter si a felului lor 
de a fi este posibilă coope
rarea națiunilor ia beaeficiul 

mâne.
pentru șeful statului român, 
pentru primul ministru, 
pentru ministrul de externe 

«i tovarășii săi.
pentru România, pentru re

voluția sa socialistă !
Dejunul sa desfășurat ia- 

tr-e itmesfer* de caldă car-
dial iute.

DINEU OFERIT DE 
CLODOMIRO 

ALMEYDA
Ministrul relațiilor externe 

al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda, a oferit vineri, la 
Hotelul .Intercontinental-, un 
dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Republi
ci: Socialiste România. Corne
lii! Mănescu.

Au participat Bujor Almă- 
șan și Cornel Burtică, mi
niștri. George Macr.escx 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ar.cre: 
Ștefan, prim-ad.’unct de set de 
secție la CC. al PC.R.. Valter 
Roman. directorul Editurii 
Politice, și alte persoane ofi
ciale române.

Au luat parte Julio Homero 
Luciano Ruiz de 1 niraga am
basadorul Republicii Chile la 
București, și persoanele ofi
ciale care ii însoțesc pe mi
nistrul chilian in vizita pe 
care o face in țara noastră.

In timpul dineului, ce: doi 
miniștri au rostit' toasturi.

Președintele Republicii Federale a Germaniei, GUSTAV 
W. HEIXEMAXN, a adresat președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
următoarea telegramă :

Părăsind țara dumneavoastră, soția mea șl cu mine am dori 
să vă mulțumim cordial dumneavoastră și stimatei dumnea
voastră soții și în numele suitei noastre pentru ospitalitatea 
amabilă cu care am fost primiți în Republica Socialistă Româ
nia. Zilele pe care le-am petrecut cu dumneavoastră ne-au 
mijlocit impresii de leuitat în legătură cu variata frumusețe 
a țării, cu bogata moștenire istorică și culturală, care este 
vie in ea și ca amabilitatea deschisă a locuitorilor săi. In 
mod deosebit ne-a impresionat hotărîrea cu care dați imbold 
dezvoltării României, în special în domeniile științei, invăță- 
mîntillui si cercetării științifice.

Convorbirile pe care le-am purtat împreună au fost ex
presia eforturilor reciproce în vederea întăririi schimbului 
și colaborării in interesul țărilor noastre, ca si ale dorinței 
noastre concordante de a contribui la destinderea in Europa 
și in lume, și prin aceasta la o dezvoltare pașnică a popoa
relor.

La mulțumirile mele asociez și bunele mele urări pentru 
prosperitatea dumneavoastră personală și pentru un viitor 
fericit al poporului roman. Soția mea și cu mine ne bucurăm 
că vom putea răspunde la deosebita ospitalitate pe care 
ne-ați acordat-o.

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Vineri qbmirwaț.â. la sediul 

C.C. al P.CJL. tovarășul Paul 
Șiiculescil-Miz’-. membru al 
Cccutetului Execuuv. a. Pre- 
zKului Permanent. secretar al 
CC al P C.R. s-a intL_-.it cu 
tovarășul Carto* Jccuu-era To
ledo. memoru *1 CoBLs.ei po
litice a C C al P.C. din Chile, 
rare a participat la luerărCe 
Sesiuni: științifice jobtliare or- 
gamzate ia cinstea semicente- 
naruiui Paradate Comunist

CRQMICA U.T.C
Ie

V.T asâ 
is-

CC1.
Ca*-

4 $ I

Or

COCI.

Con cursua s—a 
rat de o largă 
tecțâ. iar ir.xr
calitativ superior față 
de edftu prec-drcîâ, 
concurez- de»»-

CAMPIONATELE UNIVERSITARE

Român și a făcut o vizită in 
țara noastră

Au participat tovarășii Con
stantin Vasîliu. adjunct de șef 
de secție ]a CC al P.C.R- și 
Gheorghe Zaharia. director ad- 
j-jnrt al Institutului de studii 
.tor.ce st socaLpoiitice de pe 

lingă C C al P.CB.
Inulnirea s-a desfășura: in

tr-o atmosferă cord alâ tovă
rășeasca.

xiiUi

(Urmare din pag. 1)

Această faună constituie un 
pericol permanent pentru anu- 
miți tineri, tentați să ideali
zeze o existență necinstită, ab
solvită de obligația muncii, 
sub iluzia momentană a vie
ții ușoare, bazată pe învîrteli și 
mici afaceri. Ne-am propus ca, 
pe baza unor investigații gaze
tărești, desfășurate cu concursul 
Inspectoratului de miliție al mu
nicipiului Arad să cunoaștem 
mai îndeaproape identitatea a- 
cestor personaje aflate în cău
tarea unui chilipir, pe care îl 
constată, in esența lui iluzorie, 
abia după întîlnirea cu organe
le de stat

Este ora 5 dimineața. Tîrgul 
e deja animat. Aici se vinde un 
pantalon, acolo se negociază 
prețul unei haine ușor uzate; 
Cineva caută o umbrelă demon- 
tabilă ; două femei se sfătuiesc 
sâ cumpere sau nu un batic cu 
marginile roșcate. Sint, în fond, 
secvențe firești ale unui aseme
nea loc, aspecte ce nu contravin 
moralei cetățenești.

Intrăm în -scenă" favorizați 
de un dram de noroc. Nea Pe
tru? (speculant și traficant no
toriu, cu diverse condamnări la 
activ, cum aveam să aflăm mai 
tirziu), n-are de unde să ne cu
noască. Caută obiecte de aur. 
Avem ? Da. Ținem insă la preț.

— N-are a face, „aruncă" 
prompt, mieros. aea Petru?. Aid 
insă nu putem discuta în liniș
te. Ne întilnim după-amiază la 
eiBci.

-jȘi însoțit de cițiva ^prieteni 
ecriosi" de la miliție, ne-am dus 
la fatihiire la ora x Se putea 
sâ-1 fac pe nea Petru? sâ vină 
de pomanâîU

Iaaa Hirceaa e un tînăr pre- 
zer.tabil. c-aî ce zice! Haine de 
catifea. a la -Alain Barierrt*. 
pasîcfi ușori de ptnză bej. două 
ghinuri pe degete, un lănțișor 
de aur La g:- A învățat o me
serie frumoasă, moderna —teh- 
nxian e jectrocist — dar n-c mai 
practică de muitâ vreme. Fiind 
băiat receptiv ?: locuind mai 
SKiit ta boiul bocetului -Asto
ria* deci: la mama acasă, a în
vățat ixalăaxa In vreo 2—3 dia
lecte. E profilat u să zică. c»âtn 
fi place sâ se auxodescrie-

— Ia*L dâ-mi și mie o țiga
ră. i se adresează, peste d:e\*a 
tarabe, o tfnâră bCcodâ, durau- 
tte.

lord fia.-, fcf Iztrerupe 
-jsipeepa* rrauraa a talciocu
lui. peu'.ru dte'a minute, ofe
rind tui Mery un Pall Mali.

— Merți. Cumperi ceva as
tăzi?

— Deocamdată e devreme. îi
aștept și pe băieți. Tu?

— Vlnd lucrușoareie astea. 
ști£ care mi le-a făcut cadou 
Sergio. îmi cam pare râu după 
ele. dar. ce sâ fac, mămica e 
puții bolnava și ie dau. Mai 

— Priviv-o pe finiră aceea 
— ne atrage atenția ofițerul de 
miliție. Intr-adevăr, Maria Gro
ia folosind deopotrivă veci
nătatea drgului și orilejul ex
cursiilor O.N.T- ea achiziționea
ză mărfuri străine pentru a ie 

revinde. Mohair, articole de îm
brăcăminte, ceasuri, preparate 
alimentare conservate. Recu
noaște faptul că din 1968 vine în 
piața de vechituri cel puțin o 
dată pe săptămînă și că practi
că specula, deși „nu crede să fi 
greșit cu ceva !?“

îritr-un alt loc, puzderie de 
gospodine. Care să fie' chilipi
rul ? Sculuri de mohair, „iefti
ne, de toate culorile, luați de la 
băieții!“ Negoțul e dirijat de 
doi' reprezentanți ai trustului 
Stanciu. Petru Stanciu și Elena 
Ilie, ambii fără ocupație. Cu cî- 
tăva vreme în urmă cei doi au 
primit noi asociație Petru și-a 
adus fratele, Alexandru, în vîrs- 
tă de 19 ani, care, neavînd nici o 
meserie, se plictisea prin baru
rile clin Timișoara. Cum se sim
țea și nevoia unui comisionar 
sprinten, de încredere, mama 
și-a retras fiul minor (Ilie Pc- 
trică) de la școală, sacrificîndu-1 
trustului.

— Am dori să cumpărăm și 
noi ceva, ne adresăm patronului. 
Dar știți, ceva mai de calitate... 
Culori pastelate.

— Tot ce avem noi e de cali
tate, ocazii rare. Luați cu încre
dere...

într-adevăr, grămada (peste 
300 de sculuri) a cîte 50 de lei 
fiecare scade văzînd cu ochii. O 
gospodină, cu sacoșa plină de 
zarzavaturi, privește cu jind 
marfa. Poate nu are bani destui, 
sau i se pare prea scumpă. Pînă 
la urmă îndrăznește, cumpără 
două sculuri, le așează cu grijă 
in sacoșă peste legăturile de ri
dichi și salată și — zîmbind ca 
un copil fericit — pornește în 
grabă spre ieșire.

— Ne iertați, am dori să cîn- 
tărim marfa pe care ați cum-» 
părat-o adineauri — i se adre
sează ofițerul. Cît vi s-a spus 
că are fiecare scul ?

— Cit scrie pe etichetă, 50 de 
grame.

Surpriză, insă cele două scu
lări abia ating împreună greu
tatea amintită. Femeia izbuc
nește în lacrimi...

lată-ne din nou întorși in tal
cioc

Printre tarabe se strecoară, 
fhrierir.d melodia lui Raj Ka- 
poer an băiețaș de 14 ani. loan 
Petroxici a părăsit casa părin
tească din Satu Mare acum cfți- 
va ani sî de atunci vagabondea
ză din loc in loc. Nu Drea știe 
nici măcar să scrie. Obișnuiții 
tirgului il cunoec. Net Aron. un 
speculant obez, cu scurtă deoie- 
le și aere de patron, îi face 
senn pustiului. I-a dat cinci lei, 
i-a șoptit ceva. Ce-s pentru nea 
Aron cinci lei?! Puștiul a si 
pornit ca din pușcă pentru cine 
știe ce comision. Gheorghe 
Area. salariat Ia fabrica de 
mobilă pare totuși agitat Am 
stat si cu el de vorbă. E om 
cu «deprinderi* vechi : se ocupă 
cu vînzarea de aur și -bijuterii.. 
Miliția a descoperit că de la el 
porneau citeva lanțuri de inter
mediari care plasau obiectele : 
Gh. Kasany. șt. Gheorghe, I. 
Kadar, majoritatea indivizi fără 
ocupație, trăind din specula e- 
fectuată în tîrgul arădean de 
vechituri.»

ta un moment dat atenția ne 
e atrasă de un tinăr care toc
mește In dreapta si în stingă 
truse de stilouri si tablouri. 
Treaba mergea, se vede, destul 
de bine, deoarece Cornel Pop. 
zis «Pictorul* din Timișoara, 
zimbea muițumit. Zimbea cu 
candoare și fratele acestuia. 
Zeno. în vreme ce mînuia cu 
gesturi experte marfa. De aici 
60 de Iei, de acolo încă 60. Noi 
■u-i oferim decit 50. insă. „Pic
torul* nu se întristează. Așa-i 
negustoria. își scoate el paguba 
din altă parte. De cițiva 
ani frații Pop se ocupă cu 
vînzarea de lucruri străine 
în diverse orașe din țară. As
tăzi. nu au asupra lor decit 50
de truse cu stilouri și cam 40 
de tablouri cu reproduceri. 
(„Numai 3® de lei bucata. Le pu
teți pune ?i în dormitor și în 
bucătărie!* — sună reclama cu 
care își vinde marfa).

*
Personajele prezentate mai 

sus alcătuiesc fauna de specu
lanți cea mai tipică ?i. în ace
lași timp, mai nocivă a tirgului 
arădean. Fără ocupație reală, 
certați cu legea, trăind pe baza 
a tot felul de expediente, de azi 
pe miine. angajați în cursa în
șelăciunii, chilipirului, imorali
tății. Aspectele observate de noi 
cu prilejul raidului — ce a dus 
la cercetarea judiciară a unor 
speculanți și traficanți — 
reliefează, credem, nu numai 
factura absolut ilegală a acestor 
îndeletniciri, ci și pericolul real 
de contaminare pe care îl pre
zintă pentru o serie de tineri 
exemplul celor care trăiesc din 
speculă. Parte dintre tinerii în- < 
tîlniți în această ipostază pose

dă diverse calificări profesiona
le; alții și-au părăsit locurile d® .* 
muncă din întreprinderi tocmai 
pentru această rentabilă „profe
sie". Iată de ce ne întrebăm : *' 
de ce nu se curăță — cu mai 
multă atenție, această piață ? 
Aici nu este vorba de o încăl
care a libertății ci, dimpotrivă, 
de o apărare a ei împotriva 
unor indivizi care încalcă în 
picioare norme firești, de cinste - 
și corectitudine ale societății 
noastre.

Dar să cunoaștem și o a doua \ 
. categorie de amatori de afaceri 

ocazionale pe picior.
IN DELEGAȚIE... LA 

TALCIOC 1

Un tînăr cu. mina bandajată, 
care se tocmește la ,o tarabă ne 
atrage, atenția. Cumpără citcva 
cămăși, vreo 6 portvizituri din 
material plastic (80 de lei buca
ta). Se numește Ion Stănculescu 
și este controlor tehnic de cali
tate la I.C.M. Brașov. El — ca 
și Ionel Bolovan de la depoul 
C.F.R. Băilești, județul Dolj —* 
se află în... concediu medical. 
Pe certificatul eliberat de poli
clinica întreprinderii observăm 
recomandarea : „repaus total" (!).

Stelian Dragomir. din Roșiorii 
de Vede, Ioana Ferencz (Covas- 
na), Petre Gheorghe (comuna 
Chiajna. Ilfov) sint salariați la 
C.F.R. Folosind permise sau pri
lejul călătoriilor de serviciu li 
Arad, poposesc deseori în tîrgul 
de vechituri pentru a achizițio
na, în vederea speculei, mărfuri.

— Dumneavoastră, cu ce tre
buri pe la tîrg, îl întrebăm pe 
un individ cam de 30 de ani, ca
re îndeasă, pe fugă, într-o trais
tă. 5 pulovere și o duzină de ba
ticuri.

— Vasile Popovici. sînt ieșean J 
mă aflu în delegație...

Intr-adevăr, V. P. este însăr
cinat de către întreprinderea 
unde lucrează, C.I.L. Iași, să 
meargă în delegație la... Ca
ransebeș. S-a abătut, cu „tre
buri" și pe la talcioc.

...La intrarea în tîrg sînt par
cate mașinile unor autobaze din 
Suceava. Cluj, Ialomița, Crișa- 
na. Nu știm totuși să existe prin 
apropiere vreun, obiectiv care să 
le justifice prezența. Un tînăr 
șofer, cu geanta umflată sub 
braț, tocmai se urcă in cabină.

— Da. tocmai am tîrguit cite 
ceva pentru casă. Lucrez la A- 
genția județeană de turism Ba
ia Mare...

într-adevăr. Victor Boitor a 
tîrguit cîte ceva : 4 fișuri. 4 că
măși, 24 de cuburi de supă so
lidă, pachete cu gumă de mes
tecat... Desigur că și cei pre- 
zenți în cea de a doua parte a 
anchetei noastre se îndeletni
cesc tot cu SPECULA. Fără să 
fie nelipsiți ai tirgului, ei con
stituie totuși niște clienți sta
tornici, amatori de chilipiruri. 
In atingerea scopurilor lor se 
acoperă cu acte legale, de ser
viciu.

Ni se pare firesc, față de a- 
ceastă situație, ca acordarea de > 
diverse forme de deplasare în / 
interes de serviciu Ia Arad — r 
unor indivizi a căror „predilec
ție" pentru acest oraș in insti
tuțiile respective este recunos
cută — să fie făcută cu mal ’ 
multă responsabilitate.

Referindu-ne, în general, la 
aspectul unui tîrg de factura ce- r:. 
lui arădean, nu pledăm pentru > 
desființarea sa. „De altfel, după * 
cum ne declara și tovarășul .7 
MARȚIAN FUCIU, primarul \ 
municipiului Arad, In măsura în 
care el servește (și acesta este 
singurul sâu scop adevărat), in- - 
terese cetățenești, schimburi - 
cinstite de diverse articole perT 
sonale ce prisosesc, prezența sâ x? 
este utilă. Ea devine nocivă în
să. antisocială, atunci cînd ere- » 
ează posibilități de speculă, a- 
trăgînd Ia această îndeletnicire 
o serie de tineri. Societatea noa- 
stră. legislația socialistă, dispu- 
ne însă de suficiente mijloace 
pentru a combate și desființa ac
tivitatea acelor indivizi dubioși, ,;î 
certați cu-legea, care produc a- 
devărate pagube sociale". După 
cum opina și maiorul SEVER 
NISTOR, comandantul Inspector 
raiului de Miliție al municipiu- 
lui Arad, misiunea de „asanare * -
a talciocului revine In primul -• 
rind organelor de miliție. Tre- 
buie sâ avem în vedere însă —. 
înaintea activității de sancționa- 
re penală ce se impune în ase-; 
menea cazuri de încălcare a le- Ș 
gislației și eticii noastre, — ro-.: 
Iul profilactic, de prevenire, 
munca educativă pe care sînt:' > 
chemate să o îndeplinească, in ’ 
colaborare cu noi, colectivele de 
muncă, familia, școala". t

Aceasta este și opinia noastră.
Dacă prezența în perimetrul .* 
talciocului a cetățenilor dornici 
să achiziționeze sau să vîndă în «*• 
mod cinstit obiectele ce le pri- 
sosesc este normală, chiar cu o * 
oarecare tradiție, fauna specu- 
lanților nu trebuie tolerată. A- 
ceasta în numele legii ca și a £ 
unor elementare principii de e- j® 
chitate socială !

ȘCOALA PROFESIONALA FILIPEȘTII DE 
PĂDURE 

JUDEȚUL PRAHOVA
str. 1 mai nr. 3 telefon 14

PREGĂTEȘTE URMĂTOARELE MESERII :

— electrician de mină
— lăcătuș de mină
— mecanizator minier
— frezor, rabotor, mortezor
— strungar
*— sondor de mină 

pentru :
— Centrala Cărbunelui Ploiești
— întreprinderea Minieră Dobrogea-Constanfa
— întreprinderea Minieră Cîmpuiung
— Combinatul minier Suceava-Gura Humorului
— întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice- 

Cluj
— Salina Acica.
Informații suplimentare în fiecare zi între orele 7—15 de la 

Secretariatul școlii.



Vizita delegației guverna* 
mentale române în Cuba

APRECIEREA
LUI U THANT

„In avantajul tuturor 
popoarelor europene"

HAVANA 21. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : în cursul zilei de 
joi, tovarășul Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului/ 
de Miniștri, a vizitat zona indus
trială a orașului și portului Ci
enfuegos, situat pe litoralul su
dic al Cubei, la Marea Caraibi
lor. Șeful delegației guverna
mentale române, însoțit de Car
los Rafael Rodriguez, președin
tele Comisiei naționale cubane
ze de colaborare economică și 
tehnico-științjfică, Maquel Agui
lera, vice-ipinistru al industriei 
de bază, prpeum și de Vasile 
Mușat, ambasadorul României 
Ja Havana, au vizitat mai întîi 
Combinatul de îngrășăminte ohi-

aflat în faza probelor teh-

Delegația 
română 

în Nigeria
Delegația guvernamentală 

mână, condusă de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Pățan, care întreprinde1 un tur
neu prin mai multe țări africane, 
a sosit în capitala Nigeriei, după 
vizitele efectuate la Brazzaville 
și Kinshasa. Vineri, delegația 
guvernamentală română, însoțită 
de ambasadorul României în Ni
geria, Gh. Iason, a avut întreve
deri cu Arhaji Shehu Shagari. 
membru al Consiliului Executiv 
Federal, ministrul dezvoltării e-

ro-

mice,
nologice, care va intra în curînd 
în funcțiune. Lucrările de con
strucție și montaj ale acestui 
mare obiectiv industrial au fost 
executate de „Brigada comunistă 
de constructori" — prima briga
dă de acest fel care a luat fiin
ță în Cuba. Carlos Lopez, șeful 
brigăzii, a făcut o amplă prezen
tare a muncii desfășurate de 
constructori, precum și a carac
teristicilor tehnice ale acestui 
mare combinat, care în faza fi
nală va produce 450 000 de tone 

. de îngrășăminte chimice. Tova
rășul Gheorghe Radulescu a dat 
o înaltă apreciere efortului de
pus de constructori, calității lu
crărilor și utilajului ultramodern 
'cu care este înzestrat combina
tul. A fost vizitat apoi „intermi- 
nalul" din portul Cienfuegos cu 
instalațiile sale de încărcare a 
zahărului direct în calele 
navelor. Instalațiile, care sînt 
cele mai mari din lume, au o 
capacitate de încărcare de 1 200 
tone de zahăr pe oră.

în cursul după-amiezii, oaspe
ții au făcut o plimbare cu șalu
pa în Golful Cienfuegos, •

Secretarul generai 
al O. N. U. salută
organizarea unor 
convorbiri privind 
reducerea trupelor 
străine in Europa

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a salutat 
propunerile care s-au făcut 
în legătură cu organizarea 
unor convorbiri în. proble
ma reducerii efectivelor tru
pelor străine în Europa, 
transmite agenția U.’P I. 
„După părerea secretarului 
general — a declarat un pur
tător de cuvînt al lui 
U Thant — orice discuție 
privind reducerea reciprocă 
de trupe în Europa va fi în 
conformitate cu Declarația 
asupra întăririi securității 
internaționale și, de _ aceea, 
asemepea discuții sînt de 
dorit".

eon ornice • și reconstrucției, și cu
Fermi Okuno, ministrul lucrărilor 
•publice și locuințelor.

R0MMM
fa Tirgul de la 

Budapesta
în. Capitala ungară a fost 

inaugurat vineri Tîrgul in
ternațional de primăvară.

La actuala ediție. a Tîrgu- 
Iui, alături de reprezentanții 
țării gazdă; expun peste 1 400 
de întreprinderi industriale 
și firme de comerț exterior 
din 35 de țări, printre care 
Austria, Anglia, Brazilia, 

«Chile, Franța, Greața. Japo
nia. Italia. R. F. a Germa
niei, Polonia, Spania, S.U.A., 
U.R.S.S. etc. Ț ■ ’
este prezentă și în acest an 
cu un pâvilion propriu. Pe o 
suprafață de 1 900 metri pa- 
trați sint expuse mașini-ijnel- 
te pentru prelucrarea * meta
lelor, mașini textile, autouti
litare și autoturismul Dacia- 
1300, mașini pentru industria 
lemnului» elemente ale indu
striei electronice.

Cu prilejul deschiderii-Tîr- 
gului, președintele guvernu
lui ungar, Jeno Fock, însoțit 
de alte persoane oficiale, a 
vizitat pavilionul României.. 
Oaspeții au fost întâmpinați 
de Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Buda- 
fjesta. Jeno Fock a transmis 
elicitari ' organizatorilor pa

vilionului românesc pentru 
prezentarea și calitatea ex
ponatelor.

Țara noastră

„Fluviul

Presa austriacă despre necesitatea
convocării cit mai apropiate a unei

conferințe general-europene 
’ pentru securitate

în ultimul său număr, revista 
austriacă „NEUES 
consacră un amplu articol 
blemei securității europene, 
torul articolului consideră 
șanse atît dc concrete ca în 
zent în vederea convocării 
asemenea conferințe n-au existat 
nici o dată, fiind de părere că 
discuții pregătitoare ar putea în
cepe chiar în acest an.

..Dacă la început — scrie re
vista —- o conferință a securită
ții nu va crea decît o situație de 
liniște în Europa, în perspectivă 
ea va avea o importantă func
țiune. Conferința va duce, și a- 
cest lucru nu trebuie subestimat 
la înlăturarea, cel puțin pas cu 
pas, a, cauzelor generatoare de 
conflicte, condiționate de pro
blemele în* suspensie..."

FORUM' 
pro- 
Au- 

că 
pre- 
unei

După ce arată că „reducerea 
potențialului militar, precum șf o 
colaborare intensivă în toate do
meniile ar acționa, fără îndoiala, 
în avantajul tuturor popoarelor 
europene", revista conchide că- 
destinderea în Europa ar consti
tui o contribuție esențială la pa
cea mondială.

în abordarea acestei teme, 
multe ziare austriece relevă con
tribuția activă a României la e- 
forturile desfășurate în vederea 
convocării unei conferințe gene- 
ral-europene pentru securitate. 
Astfel, „ARBEITER ZEITUNG" 
releva recent „pașii concreți în- 
treprinși de guvernul român spre 
o mai bună conviețuire între 
toate popoarele din Europa".

Pampa
• PENTRU TURIȘTI primul 

„șoc" argentinian nu se produce 
m orașut ultramodern Buenos 
Aires, ei in imensa pampa. Aici, 
in mijlocul unor distanțe enorme, 
drumurile nu se bifurcă și pei
sajul nu se schimba, iar cerul 
pare că se unește cu pămintul. 
in pampa nu sînt arbori, nici un 
reper vizibil, numai o briză. 
Vaci negre, cîțiva cai liniștiți, 
orizontul care se îndepărtează 
spre infinit. Aceasta este pampa. 
Atunci cînd spaniolii au sosit în 
Argentina, aceste locuri păreau 
un deșert enorm și enonoton — 
„o oboseală care se odihnește". 
Europenii au simțit teamă în 

nemăsurat 
(un 
s-a

lor „alfajores de Cordoba" (mici 
și gustoase prăjituri de cioco
lată specific argentiniene). încet- 
încet, Cordoba universitară se 
adaptează modului de viață al 
zilelor noastre, dominat de elec
tronică și viteză. în ultimele 
luni, însă, în acest oraș au iz
bucnit grave tulburări, care, au 
dus la ciocniri între muncitori 
și studenți pe de o parte și po
liție, pe .de altă parte. Zile în 
șir, tancurile armatei au patru
lat pe străzi.

„Iară a soarelui

El elpistielliMare

Militari din unitățile americane .staționate în Coreea de Sud, demonstrînd pe străzile Seulului 
împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam

Mesajul președintelui

Allende

CONSILIUL ECONO
MIC SI SOCIAL AL

O.N.U

• LA 21 MAI, ambasadorul 
Republicai Socialiste România în 
Uniunea Sovietică. Teodor Ma
rinescu, a fost primit, la cere
rea sa, de K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., cu care 
a avut o convorbire prietenească.

O NOUĂ ÎNTÎLNIRE 
KOHL— BAHR

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA A.D.N., Michael 
Kohl, secretar- de stat la Consi
liul de Miniștri al R.D. -Gerrria-^ 
ne, și Egon’ Bahr, ■ secretar de 
stat la Cancelaria R.F. a Ger
maniei, însoțiți de delegații, au 
avut vineri,- la Berlin o nouă în
tâlnire. Cu acest prilej, mențio
nează agenția, ei au continuat 
convorbirile' intensive’ cu carac
ter concret, privind probleme le
gate de trafic. întâlnirea, care a 
avut loc la sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., a durat șase 
ore. Părțile au căzut de acord 
să continue convorbirile dintre 
delegațiile guvernamentale ale 
R.D.G. și R.F.G. la 8 iunie a.c. 
la Bonn.

• ROMANIA A FOST ALEA
SA în . unanimitate membră a 
Comisiei drepturilor omului, a 
Consiliului Executiv al Fondu
lui Națiunilor Unite pentru Co
pii (UNICEF) și a Comisiei pen
tru Statutul Femeii, organism e 
subsidiare ale Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). Alegerile au avut 
loc în cadrul lucrărilor celei 
de-a 51-a sesiuni a ECOSOC.

Europenii au simțit 
fața acestui peisaj 
pentru oameni, Sarmiento 
mare luptător argentinian) 
întrebat : „Unde sfîrșește aceas
tă lume pe care omul uin pampa 
vrea în zadar s-o pătrundă ? El 
nu o știe. Ce e oare după ceea 
ce se vede ? Singurătatea, pe
ricolul, sălbăticia, moartea ?" 
Senzația pe care ți-o Iasă pampa 
e atît de puternică, incit rămîi 
uimit aflind că ea nu ocupă de
cît aproximativ un sfert din su
prafața Argentinei. Abia după 
aceea iei cunoștință de extrema 
varietate de climă și regiuni a 
unui teritoriu care, începînd la 
tropice și întinzîndu-se pînă la 
ghețurile antarctice, are printre 
atracțiile sale Ushuia și Iguazu, 
adică orașul cel mai austral din 
lume, și cascade pierdute în 
junglă pe lîngă care» Niagara 
pare doar o jucărie a civiliza
ției... în nord, păduri calde, tro
picale, arbori'roșii de quebracho, 
plantații de mate sau trestie de 
zahăr. în vest, dominat de A- 
concagua, cel mai înalt vîrf din 
lume după Himalaia, un peisaj 
aspru, sec și pietros, unde se 
păstrează încă vestigiile unei ci
vilizații hispano-peruviene, dar 
cu puternice influențe incașe. 
La sud, într-o succesiune de 
lacuri cu aspect scandinav, se 
întinde Patagonia, țară uitată, a 
cărei cunoaștere și cucerire abia 
a început, _2
violente și al berbecilor, paradis 
mineral al fierului și petrolului. 
Argentina zilelor noastre e le
gată, însă, indisolubil de pampa. 
Aici se află bogățiile tradițio
nale ale țării : grînele și carnea. 
Tot aici, în mijlocul industriei 
naționale în plină dezvoltare, 
persistă încă mitul gaucbou-Iui 
dispărut. Ca să poți înțelege Ar
gentina și pe oamenii care tră
iesc în această țară trebuie nea
părat să vezi pampa.

regat al vînturilor

Peisajul urban...

ce• ACESTA este anunțul 
marchează intrarea în provincia 
Mendoza. Trebuie să recunoaș
tem că publicitatea este onestă, 
deoarece există o adevărată in
dustrie a vinului, iar soarele 
«rde tot timpul anului. Aici sînt 
cele «mai mari plantații viticole, 
de aici pleacă 80 la sută din vi
nurile de calitate foarte bună, 
care fac din Argentina a patra 
producătoare de vinuri a lumii. 
Așezat în mijlocul unei regiuni 
destul de secetoase, Mendoza —' 
care este unul din puținele orașe 
argentiniene cu un „stil" pro
priu — are parte de multă apă, 
ceea ce a dat posibilitatea creă-

ce se revarsă din sutele de ma
gazine de discuri din Corrientes 
— Broadway-ul argentinian : 
poate din discuțiile aprinse pe 
care trecătorii le încing pe orice 
temă. într-o versiune cu totul 
originală a spaniolei. Pentru a 
potoli mirarea turiștilor în fața 
poftei de mîncare autohtone (a 
nu se uita, totuși, că 90 la sută 
din populație este formată din 
italieni și spanioli...) localnicii 
invocă scuza plictiselii I In
tr-adevăr, munții sînt la peste 
700 de kilometri, plaja la circa 
300, iar ca să mergi în insulițele 
din delta fluviului La Plata, tre
buie -să fii nepăsător la înțepă
turile tuturor insectelor. Deci, 
ce se poate face în timpul liber ? 
Simplu : fotbal, curse de cai și... 
mîncare. Există o varietate gas
tronomică extrem de mare, în
cepînd cu renumitele 
das, dar 
cu asado 
chorizo.

Clădită 
terminat, 
(casele se numerotează din sută 
în sută), capitala prezintă o geo
metrie arhitectonică perfectă, 
întreruptă doar de „evantaiul" 
renumitelor avenide Santa Fe, 
Cordoba și Corrientes (strada 
care nu doarme niciodată). Ora
șul se mărește într-un ritm 
foarte rapid atît pe orizontală, 
cît și pe verticală. Un singur

empana- 
terminind obligatoriu 

sau bife de lomo sau
pe un sistem bine de
numit al cuadrelor

CALEIDOSCOP

Vineri a început noua sesiune 
a Congresului Național chilian. 
Mesajul prezentat cu acest prilej 
congresului de președintele ‘Sal
vador Allencțe cuprinde 6 carac
terizare amplă a actualei perioa
de de cotitură în viața națiunii, 
relevînd originalitatea experienței 
chiliene în transformarea revo-

fierbinte''
• RAVAGIILE ERUPȚIEI VULCANULUI ETNA • 0 MASĂ

IMENSĂ DE MAGMĂ DE ÎNĂLȚIMEA UNEI CASE C.U ȘASE
ETAJE • MĂSURI DE URGENȚĂ LA CATANIA

a societății. Condițiile 
___ ale. proceselor care au 

loc în Chile, se arată în mesaj, 
cer modificarea cadrului legisla
tiv actual și înlocuirea lui cu 
unul nou. care să corespundă a- 
cestor transformări și să le ex
prime. De aceea. în mopientul 
oportun, se arată în mesaj, se va 
supune aprobării poporului o 
nouă constituție prevăzînd con
stituirea, unui parlament unicame
ral. Mesajul exprimă poziția Fron- 
tuluv Unității, Populare cu . privi
re la sarcinile de viitor, care, pe 
planul politicii economice, constau 
în „dezvoltarea bazei materiale și 
sociale pentru construirea socie
tății socialiste"'. In mesaj' se arată 
că rezultatele de pînă acum ale 
guvernării populare — naționali
zările din industrie și sistemul 
bancar, iminenta naționalizare a 
cuprului, ritmul intens al refor
mei agrare — sînt expresia su
veranității populare, care dă noi 
contururi portretului politic al 
țării.

Mesajul subliniază că 
externă a guvernului se 
iază pe prevederile Cartei O.N.U. 
cu privire la egalitatea tuturor 
țărilor. El reafirmă în acest con
text normele călăuzitoare ale po
liticii externe chiliene : respec
tarea independenței și suverani
tății fiecărei țări, neintervenția, 
dreptul la autodeterminare. Pre
zentând bilanțul bogat al activi
tății pe plan extern, mesajul evi
dențiază importanța deosebită pe 
care o acordă guvernul chilian 
extinderii și dezvoltării relațiilor 
cu țările socialiste.

luționară 
specifice

politica 
înteme-

Interes pentru 
schimburile
economice

cu R.P. Chineză

Potrivit știri
lor transmise de 
la Națiunile U- 
nite, Consiliul 
Economic și So
cial al O.N.U. a 
adoptat, joi, în 
unanimitate, un 
plan de măsuri 
al cărui scop 
este împiedica
rea exodului de 

din țările în

După ce și-a încetinit îna
intarea timp de citeva ore. 
marele șuvoi de lavă care 
coboară pe pantele estice ale 
Etnei, se apropie de cătunul 
Felce Rossa și de satul 
Sant’Alfio. Masa enormă de 
magmă, intinzîndu-se pe un 
front dc aproape un kilome
tru lățime, și cu o înălțime 
de 20 de metri, egală cu 
aceea a unei clădiri de șase 
etaje, curge spre vale, dis- 
trugînd plantații de castani, 
vii și case. Familiile cele mai 
amenințate au început să-și 
evacueze micile ferme situa
te chiar pe pantele vulcanu
lui.

Bilanțul primelor pagube 
produse de „fluviul fierbin
te" este destul de impor
tant. : 42 de case și peste 100 
hectare de .culturi distruse, 
trei kilometri din noua 
autostradă „Mare-Zăpadă". 
(care leagă țărmul de virful

Etnei). înghiți'ți cu totul.
După ce țăranii care trăiau 

în casele izolate au fost 
transferați, alte ferme sînt 
amenințate cu evacuarea. 
Autoritățile trebuie să ducă 
o adevărată campanie de 
convingere pentru ca local
nicii să consimtă să-și pără
sească păminturile pe care 
le-au făcut să devină fertile 
cu ' prețul atîtor eforturi. 
Străzile au fost baricadate 
de poliție pentru a se evita 
trecerea prin zonele in care 
se’ află case părăsite.

Miercuri după-amiază s-a 
prezentat la fața locului mi
nistrul de stat, Giuseppe Lu- 
pis, pentru a studia situația 
și a lua măsuri in favoarea 
populației. La Catania totul 
este gata pentru a se proce
da. în caz de urgență, Ia 
evacuarea centrelor amenin
țate și la găzduirea sinistra- 
ților în localuri special ame
najate.

„Sintem interesați să promo
văm colaborarea economică cu 
R.P. Chineză" — a declarat pur
tătorul de cuvînt al Secretaria
tului de Stat pentru Afacerile 
Externe al Iugoslaviei, Drago- 
liub -Vuita, în cadrul obișnuitei 
sale conferințe săptăminale de 
presă. „După normalizarea re
lațiilor diplomatice, se desfă
șoară cu suficient succes și co
laborarea economică și comer
cială dintre cele două țări. Au 
avut loc multe contacte, con
vorbiri și aranjamente între or
ganizațiile economice ale celor 
două țări" — a spus Vuițaf.

La 20 mai s-a deschis la San 
Francisco conferința „Perspec
tive și probleme ale comerțului 
dintre Statele Unite și Repu
blica Populară Chineză", prima 
manifestare de acest gen din 
Statele Unite. Lucrările sint a- 
xate pe necesitatea adoptării u- 
nor măsuri pentru înlătura
rea barierelor din calea dez
voltării schimburilor comer
ciale dintre S.U.A. și R.P. Chi
neză. Participă oameni de afa
ceri, personalități ale 'vieții pu
blice, profesori universitari.

cadre calificate ---- ,------
curs dc dezvoltare spre țări
le- iudustriaJlizate. Consiliul a 
solicitat O.N.U. și Programu
lui Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) să an
gajeze cu prioritate experți 
și tehnicieni din țările în care 
sînt executate proiecte de 
dezvoltare sau de ajutor teh
nic.

Conform capitolelor 9' și 1° 
ale Cartei Organizației Națiu
nilor Unite, o serie de preve
deri în legătură cu favoriza
rea ridicării nivelului de trai, 
deplina folosire a foițelor de 
muncă, rezolvarea probleme
lor internaționale în domenii
le economic, social, sanitar Și 
a altor probleme conexe ca 
și cooperarea internațională 
în domeniul culturii și educa
ției, revin Adunării Generale 
și Consiliului Economic și So
cial. Acest ultim organ este 
alcătuit din 27 de membri a- 
leși de plenul organizației in
ternaționale. Mandatul mem
brilor se reînnoiește periodic, 
în etape, astfel incit în cadrul 
unei legislaturi să lucreze în 
Consiliu atât noii aleși cît Ș-i 
cei care au primit acest drept 
cu un an sau doi în urmă.

Consiliul Economic și Social 
poate face sau iniția studii și 
rapoarte privind problemele 
internaționale care intră în 
competența sa și poate face 
recomandări (în privința ori
căror chestiuni de ordin eco
nomic, social, cultural, educar 
tiv. sanitar etc.) Adunării 
Generale, membrilor Națiuni
lor Unite și instituțiilor spe
cializate interesate, poate pre
găti proiecte de convenții in
ternaționale, poate convoca 
conferințe Internaționale, în 
conformitate cu dispozițiile 
f-ixate de Națiunile Uni
te. Un loc deosebit în 
cadrul preocupărilor curente 
ale Consiliului îl ocupă rela
țiile cu instituțiile speciali
zate ale O.N.U. : are dreptul 
de a cere acestora rapoarte 
de activitate periodice, comu- 
nicînd Adunării Generale ob
servațiile sale asupra acestor 
rapoarte. Printre instituțiile 
specializate se găsesc Organi
zația Mondială a Sănătății, 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură. conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dez
voltare.

Fiecare membru al Consi
liului dispune de un vot, ho- 
tăririle adoptîndu-se cu majo
ritatea de voturi a membrilor 
prezenți. Pe lîngă Consiliu ac
tivează o serie de comisii pe 
probleme, sau cu caracter re
gional. Consiliul dispune de 
un regulament propriu de 
procedură, se întrunește după 
necesități. cu asentimentul 
majorității membrilor săi. In 
cazurile cînd pe ordinea de 
zi se află probleme care pre
zintă interes pentru unii 
membri ai O.N.U. sau anumi
te instituții specializate, la lu
crările ConsiHului pot fi in
vitați acei membri sau repre
zentanți ai. instituțiilor specia
lizate respective, însă fără 
drept de vot.

, SCURT.
• IN PERIOADA 13—19 MAI 

a avut loc la Berlin cea de-a 
28-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru standar
dizare.
• UN COMUNICAT dat publi

cității ieri, Ia sfîrșitul convorbi
rilor de la Paris Pompidou- 
lleath, relevă „că părțile consi
deră că este de dorit și posibil 
să se ajungă rapid la un acord 
asupra principalelor probleme ale 
negocierilor de aderare a Angliei 
la C.E.E.“.

• BANCA NAȚIONALĂ A 
R. P. UNGARE a încheiat la 
Budapesta cu reprezentanți de 
la „National Westminster 
Bank", „Morgan Grenfell and 
Co." și secția londoneză a Iui 
„Moscow Narodny Bank" un 
acord privind emiterea unor 
obligațiuni internaționale.

• GUVERNUL CHILIAN a 
preluat integral controlul asupra 
celei mai mari mine de cupru 
din țară și din lume — mina 
„El Teniente".

VIZITA
DELEGAȚIEI 

SOVIETICE 
LA TRATATIVELE 
SOVIETO-CHINEZE

• NICI SAINT TROPEZ, nici 
Miami, ci cite ceva din amîn- 
aoua mtr-un peisaj caracteris
tic argentinian. Aceasta este 
Mar del Plata. Situată la capă
tul unei șosele drepte, la circa 
400 km depărtare de Buenos Ai
res (supranumită „ruta morții" 
din cauza prea multor accidente 
ale îndrăgostiților de viteză), 
Mar del Plata oferă imaginea 
unui oraș deșert iarna și supra
populat în cursul verii. în cursul 
verii. Mar del Plata oferă spec
tacolul fascinant, pentru un tu
rist neavizat, al creșterii popu
lației de la o zi la alta, ajun- 
gînd ea în plin sezon să aibă 
peste un milion de locuitori. De
numită „perla Atlanticului", 
Mar del Plata a ajuns, datorită 
celor două cazinouri ale sale 
(printre cele mai mari din lume) 
și vieții, de noapte trepidante, 
una din atracțiile turistice apre
ciate ale țării.

• BARILOCHE. Argentinienii 
sînt foarte mîndri atunci cînd 
spun că aceasta este... Elveția, 
sau mai precis Elveția apărută 
cu mii de ani înaintea elveție
nilor. Marele farmec al acestor 
lacuri ale sudului, flancate de 
ghețurile Anzilor maiestuoși, 
constă în sălbăticia lor naturală. 
Cîteodată e atîta liniște, incit 
te crezi realmente într-un vis. 
Pădurile sînt neatinse de mina 
omului, pe malurile lacurilor, 
pe mulți kilometri, nu se vede 
o așezare omenească, pe cer 
zboară păsări necunoscute. Aici 
se află una din cele două păduri 
de arrayanes «le întregii lunii 
(arborele care prin zveltețea lui 
l-a minunat pe Walt Disney). 
Aici poți admira, din somptuo
sul „Liao-Liao?', situat pe o mică 
peninsulă, o panoramă care, 
după părerea localnicilor, o în
trece pe cea a Rio-ului. Parcul 
național din Bariloche oferă 
pescarilor sau vînătorilor un 
adevărat paradis (cerbi cu 18 
coarne, pume) care atrag pe cei 
cîțiva norocoși ce-și pot permite 
din punct de vedere material 
organizarea unor asemenea ex
pediții.
• CORDOBA, astăzi al doilea 

oraș al Argentinei, are una din 
cele mai vechi universități din 
America și a dat țării în aproa
pe patru secole mulți avocați de 
renume, preoți și... studenți ne- 
conformiști care în diverse o- 
cazii au făcut greve. Astăzi 
însă, peisajul industrial al co
șurilor de uzină pune în umbră 
domurile construite de iezuiți. 
Există în Cordoba o puternică 
industrie de automobile care 
face o concurență tradiționale-

ARGENTINIAN
însemnări de Florin Gheorghiu

rii unor adevărate tunele vege
tale care înconjoară orașul. în 
aceste oaze pline de verdeață, 
poți întâlni o varietate inimagi
nabilă de fructe. Dar imediat ce 
apa dispare, vegetația face loc 
unui deșert întins pe sute de ki
lometri, ce nu se sfîrșește decît 
la San Rafael in sud, sau la 
San Juan către nord.

• ÎN NORDUL ȚARII, la 
două ore de zbor de Buenos Ai
res se află Tucumanul, locul în 
care s-a declarat independența 
țării, cea mai mică și mai dens 
populată dintre provinciile ar
gentiniene. Printr-un capriciu ai 
naturii, provincia are o climă 
favorabilă culturilor de trestie 
de zahăr : bariera munților A- 
conquija (înalti de 5 060 ni), o- 
prește umiditatea vînturilor 
atlantice, be care ulterior o 
transformă în ploi mănoase. In 
Tucuman au avut Ioc conflicte 
dese în perioada recoltei (zafra), 
intre latifundiarii locali și oa
menii veniți din provinciile să
race să-și vîndă forța de mun
că...

Buenos Aires,
oraș-excepție

• S-A SPUS că Buenos Aires 
nu oferă turiștilor nici plajele 
Copacabanei, nici insula Man
hattan, nici turnul Eiffel, nici 
măcar ruinele atît de apreciate 
de turiști. E adevărat, dar tot 
despre Buenos Aires s-a spus ca 
„seamănă cu femeile de care 
bărbații se îndrăgostesc, fără să 
poată da o explicație, chiar dacă 
femeile acestea nu sînt foarte 
frumoase". Intr-adevăr. Buenos 
Aires păstrează un farmec deo
sebit. cu totul propriu, care 
degajă poate 
de ocazie ce 
noaptea, sau

exemplu : infinitul bulevard Ri- 
vadavia, ce începe clasic și or
donat, de la Casa Rosada (se
diul guvernului) și se întinde pe 
circa 12 km înainte de a se 
pierde departe, în pampa... Cen
trul capitalei e un „oraș în 
oraș", cu zgomotele sale, viteza 
proprie, viața sa
Aici se află toate ministerele, 
băncile, ambasadele, unarile ma
gazine, bulevardele (străjuite de 
impunătorul obelisc), renumitele 
„pizzerias" italiene, alături de 
marile hoteluri sau restaurante, 
teatrele, galeriile de artă.

Buenos Aires este și un foarte 
puternic centru economic. Prin- 
tr-^o rețea de căi ferate originale 
(toate liniile se sfîrșesc în por
tul orașului) s-a asigurat aduce
rea tuturor mărfurilor tradițio
nale de export din „interior" și 
plecarea lor către străinătate. 
Desigur, Argentina a fost și ră- 
mîne renumită ca prima expor
tatoare de carne din lume, ca și 
prin calitatea superioară a pro
duselor industriei prelucrării 
pieilor. Dar, în ultimul timp, s-a 
găsit o mare varietate de bo
gății naturale, unele din ele 
fiind abia recent date în ex
ploatare. Un exemplu elocvent 
este petrolul, care se găsește în 
mari cantități, mai ales în Pa
tagonia.

Și în L _____ _____ _ _
dans și muzică. Un fapt neobiș
nuit ce merită menționat 
relativa Jî——- * 
înlocuit

particulară.

încheiere, ceva despre

____ _ ___ se 
din micile librării 
nu se închid toată
din muzica dulce

— __,----- 1 este
dispariție a tangoului 

tot mai mult de muzica 
modernă. Nu se mai dansează 
tango atît de mult. în schimb, 
mai mult ca oricînd, se ascultă. 
Tangoul este studiat, analizat în 
profunzime de cei mai buni 
scriitori, sînt publicate antologii, 
sînt organizate conferințe pe a- 
ceastă temă. Tangoul a devenit 
istorie 
mîndri

și argentinienii sint 
de el.

După cum informează agenția 
TASS. delegația sovietică la tra
tativele sovieto-chineze cu privi
re la reglementarea problemelor 
de frontieră, condusă de L. F. 
IHcev, ministru adjunct al aface
rilor externe al U.R.S.S., și-a în
cheiat vizita făcută în orașele 
Nankin, Șanhai și Hancijou la in
vitația părții chineze. In aceste 
orașe, delegația a vizitat între
prinderi industriale și comune 
populare, precum și expoziția in
dustrială din Șanhai. Totodată, a 
lost primită de vicepreședinți ai 
comitetelor revoluționare din 
Șanhai și provinciile Chansi și 
Centzian.

în cursul vizitei, delegația a 
fosf; însoțită de Ciai Cen-ven, 
locțiitor al șefului delegației gu
vernamentale chineze la tratati
vele sovieto-chineze și Iu Cijan, 
membru al delegației chineze, 
șeful Secției U.R.S.S. și țările din 
Europa răsăriteană din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Chi. 
neze.
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