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Fiorul primei zile de școală

SE DESCHID 
ȘCOLILE

' de ION BÂNUȚĂ
Un copil voia să scoată peștele 

din apă, să nu se-nece.
LUCIAN BLAGA

După un august fierbinte, bogat în 
manifestări, culminînd cu Congresul X 
al Partidului Comunist Român, cu a 
25-a aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist, a apărut printre 
ramuri Septembrie, acel septembrie, în 
cazanul căruia încen să se fiarbă, ca 
într-o retortă a alchimiștilor de odini
oară, fel de fel de culori, ca niște 
leacuri de frumusețe. Culori de aramă, 
de aur, de fier, îngrămădite într-un 
amalgam coloristic ce nu se pare une
ori aproape straniu.

Soarele devine tot mai palid, noap
tea se tot mărește și vacanța tot scade, 
scade... Si de atîta scădere a scăzut 
de tot. Milioane de elevi, de studenți, 
plini de bronz și de soare. ..bat cu 
degetu-n ferești". în ferestrele școlii 
și-i spun cu prima emoție, ori pentru 
a nu știu cita oară un : — Bună di
mineața ! Din toată inima. Școala, a- 
cest minunat instrument de formare 
a caracterelor, de acumulare a cu
noștințelor de bază întru eliminarea 
erorilor și descoperirea adevăratului 
sens al vieții le răspunde tainic, adine, 
neauzit : — Bună dimineața.

Ce frumoși pot să fie anii de școală 
azi, în România socialistă ! Clase spa
țioase. curate, ca un pahar de cristal. 
Cărți, pline de semnificații grele și 
pînă la o vreme pline de enigme, sînt 
acordate gratuit de Stat. Un corp di
dactic stăpîn pe toate mijloacele de 
educație. Ce frumoși pot să fie anii 
de școală ! Și cum ar putea să fie alt
fel ? Ei corespund copilăriei, adoles
cenței, tinereții, cînd totul este su

Cronica unui greier

RELAȚII SECULARE 
DE PRIETENIE

Poporul nostru a urmărit cu deosebită satisfacție vi
zita pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. împreună cu soția. Elena Ceaușescu, a 
făcut-o in Iran intre 1—6 septembrie, la invitația 
Șahinșahului Aryamehr și a împărătesei Farah. 
Această vizită se înscrie pe linia prieteniei tradițio
nale între Iran și România, care durează de multe 
veacuri. Referindu-se la relațiile de prietenie româno- 
Iraniene, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a rele
vat : „Cele mai vii, mai puternice dovezi ale colabo
rării dintre țările noastre ni le oferă prezentul, epoca 
actuală și cu deosebire ultimii ani in care relațiile ro- 
mâno-iraniene au cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă. Aceasta își găsește reflectarea în creșterea și 
diversificarea schimburilor economice, în dezvoltarea 
cooperării și colaborării tehnico-științifice, în lărgirea 
continuă a legăturilor culturale.*

In timpul șederii lor In Iran, solii poporului român 
au vizitat obiective economice, monumente istorice 
și așezăminte social-culturale; au luat cunoștință de 
viața poporului iranian și au avut convorbiri cu înalte 
personalități de stat iraniene. In cursul acestor convor

biri au fost abordate probleme internaționale de mare 
actualitate : situația din Vietnam, evenimentele critice 
din Orientul Apropiât, problema dezarmării, rolul ce 
revine Organizației Națiunilor Unite în menținerea pă
cii, colaborarea multilaterală între România și Iran, 
evoluția luptei popoarelor pentru libertate și inde
pendență etc. După cum rezultă din Comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei, cele două părți au 
constatat existența unor puncte de vedere apropiate 
sau identice în legătură cu problemele internaționale 
majore. Ele și-au exprimat profunda satisfacție fată 
de încheierea acordului de cooperare economică și 
tehnică și a documentelor adiacente semnate în tim
pul vizitei și au declarat că „vizita președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în Iran și convor
birile pe care eminentul oaspete le-a avut cu Majes- 
tatea Sa imperială Șahinșahul Aryamehr au consoli

dat și extins relațiile prietenești și cooperarea între 
popoarele român și iranian".

Primirea deosebit de călduroasă șl prietenească fă
cută în Iran oaspeților români este o mărfurile grăi
toare a sentimentelor de prietenie pe care poporul 
iranian le are față de poporul nostru; o expresie a 
hotăririi celor două popoare de a menține și dezvolta 
legăturile politice și economice stabilite și de a con
tribui cu forțe unite la destindere și apărarea păcii 
în lume.

Vizita în Iran a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este o expresie a politicii externe consecvente de 
pace, colaborare și bună înțelegere a țării noastre cu 
toate popoarele lumii, indiferent de orinduirea lor 
social-politică, politică care se bucură de stima și 
.prețuirea opiniei publice internaționale.

S. LAZĂR

blim și fantastic, cînd exuberanța ju
venilă atinge dimensiuni cosmice, cînd 
lacrimile sînt de argint, cînd totul 
absolut totul e posibil.

De la o-i> oi, la alma mater, de la 
„Un copil voia să scoată peștele din 
apă, să nu se-nece..." la înțelegerea le
gilor de fier ale Universului, la en- 
tuziasmele unui zbor în Cosmos, la 
înțelegerea iubirii de oameni. Școala 
este parcă un magnet care atrage, 
precum un far spînzurat de zenit efe
meridele nopții, dînd în rotirea lor 
un alt farmec văzduhului. Aici, în 
școală, lingă sfaturile venite din pă
rinți, se află o mie și una de chei cu 
care se descuie legile prieteniei, erois
mului. dragostei, abnegației, sacrificiu
lui, înflorind din plin în zodia liber
tății, fără de care un om nu poate 
trăi, cade în animalitate. Aici, în 
școală, plutește, ori chiar stă în bancă, 
spiritul vechilor dascăli : Ion Creangă. 
Gheorghe Lazăr, Spiru Haret, Ion E- 
liade Rădulescu, Goleștii, Pîrvan, 
Iorga, Călinescu.

Dacă ne-am uita o clipă numai în 
urmă uneori sînt necesare și aceste 
bilanțuri, am da de acei vechi, de 

! acei fioroși drugi de fier ai întuneri
cului, care cădeau neîndurător pe«te 

: oameni și peste case, peste viitorul ță
rii. Libertatea a înlăturat o dată cu 
alte vestigii nefaste, și drugii de beznă 

i ai neștiinței de carte. Vremea vieților 
; pierdute a murit definitiv. Flacăra su- 
■ fiefului se adapă la izvorul nesecat 
: al învățăturii. Țara poartă în imensul 
I ei pintec geniile viitoare. Școala noas- 
I tră democratică, odată cu florile tradi- 
I ționale, le va arunca la picioare mii 

de lumini, niște dale de piatră pe 
j care ei au numai datoria să calce.

Fiorul toamnei, fiorul primei zile de 
I școală coincide cu acel fior ascuns 
I trezit de o nouă aflare, venită, să 
! zicem, din paleolitic, din neolitic, ori 

din viața lui Cezar, Mihai Viteazu, 
I Bălcescu, Eminescu. Școala este un 

prilej de ucenicie unică și strict deter
minată. Viața însă, — un prilej de 
școală permanentă. Școlile se deschid 
o dată pe an. Dar pentru sufletul nos
tru școlile se deschid mereu.

♦



Publicăm un fragment din romanul lui Al. N. Trestieni încotro ?. aflat 
tu curs de apariție la Editura Tineretului.

Acțiunea acestui roman se desfășoară 1b perioada de după cooperativi
zarea agriculturii, ocupîndu-se de procesul consolidării economice și orga 
nizatorice a tinerelor unități ca și de noile raporturi dintre oameni.

Fragmentul de față se referă la una din cele două unități cooperatiste 
dintr-un sat, care și-a dezvoltat sectorul zootehnic iară a asigura in preala
bil o balanță furajeră corespunzătoare, situație din care a decurs actul nesă
buit al sacrificării cailor de muncă. _ _ _____

acel cineva dacă el știe ce face 
Trandafir cu caii și Traian a spus 
că nu știe, nu se bagă, treaba lui, 
e președinte, să răspundă în fața 
oamenilor de toate faptele lui. Is
prava țiganilor cu ficații l-a sculat 
insă și pe el din pat. „Asta-i prea 
de tot' ar fi zis, apoi și-ar fi tras 
nădragii să dea fuga, dar fie că 
s-a răzgîndit, fie că intr-adevăr nu 
se putea ține pe picioare. „Sînt bol
nav*, a zis și s-a culcat la loc.

In dimineața următoare au venit 
țiganii la Trandafir.

„Ce să tăiem ? Nu mai avem cai*. 
„Cereți la brigadieri*.
„Ei ne-au zis s-o ștergem de-aici, 

că-i de rău*.
A sărit in șaretă și B-a dus la 

grajduri. Goale amîndouă, nici pi
cior de cal nicăieri. Nici brigadieri 
nu mai erau. Tot de la copii a 
aflat: oamenii luaseră caii încă de 
cu noapte și-i pășteau in tarlaua de 
lucemă.

Și erau mulți, îi văzu de departe, 
peste șaizeci de oameni, fiecare cu 
cite o pereche de cai, stind pe lingă 
ei. păzindu-i rezemat! in ciomege.

— Ai venit după cai ? întrebă ri
nul, îl știa cine e după voce, nu 
era nevoie să se uite la el.

— Scoateți-i de acolo, zise punîn- 
du-și tutun in foiță.

— De ce, tovarășe președinte ? 
Pămîntul e al nostru, doar și caii tot 
ai noștri.

— Sînt. Dar e păcat de lucernă 
că mai mult o strică decît mănîncă. 
In necazul cui faceți ?

— Știm noi al cui.
Fremătau pe loc așteptînd să se-n- 

furie, dar el fuma, ca și cum ar 
fi fost singur acolo, păzind caii să 
nu-i fure cineva. Cu asta îi potoli, 
de fapt : cu tăcerea, cu tristețea lui 
fără margini.

Atunci auziră tropotul cailor și 
scîrțîitul arcurilor și văzură trăsura 
cotind de după tarlaua de porumb 
înspicat. Pesemene așteptase pe a- 
proape șt acum trecea pe acolo ca 
din întîmplare. Gogu trase tare de 
hățuri și Istrate se dădu jos ca din 
lună :

— Ce faceți mă aici ?
— Păștem căit
—• Bravo, mă, tot stați voi bine

'/

Tn prima zi au omorît trei cai. Atît 
de bătrîni și prăpădiți, că și fără 
miruiala grea aplicată o singură 
dată, scurt, între urechi, tot ar fi 
Căzut în genunchi și apoi pe o 
parte în iarba pălită. Căzînd de la 
sine o zi sau două mai tîrziu ar fi 
încremenit dintr-o dată, pe cînd a- 
tunci, după lovitura ghioagei cit pum
nul, cioplită dintr-o rădăcină de sal- 
cîm, cîteva clipe au mai azvîrlit din 
picioare. Asta era singura deose
bire.

Locul, botezat mai pe urmă „ci
mitirul cailor*, fusese ales de Tran
dafir în afara satului, dincolo de 
sediul nou, pe vîlceaua dintre rîu și 
eleșteu. Intr-o împrejmuire naturală 
de sălcii.

De cu seară, țiganii făceau focul 
în fața surlei și pînă spre miezul 
nopții stăteau acolo bind, cintînd 
sau povestindu-și de-ale lor, pînă-i 
xăzbea somnul; dimineața se tre
zeau tîrziu, după ce soarele lua 
zoua de pe iarbă, iar cei de pe cîmp 
erau sătui de muncă. Iși trozneau 
oasele unul altuia, și în loc de 
Orice alt spălat își clăteau gurile 
cu țuică și așa, cu urdori la ochi, 
scoteau ceva dintr-o traistă și min- 
cau. Ce, nu se putea ști. După 
aceea, în sfîrșit, ascundeau traista 
cu ce mai rămăsese prin papura cu 
care era învelită surla și plecau 
să-și ia victimele în primire. Atunci, 
copiii pitulați pe după sat intrau 

In alertă. Cu mii de precauții, cîțiva 
mai măricei se luau după ei, sărind 
pîrleazurile dintr-o ogradă în alta, 
furișîndu-se printre tufele de bozii, 
cucută și urzică moartă; alții ră
mâneau în așteptare la posturile lor 
fixe de observație; restul, cu o te
meritate cam îndoielnică se ațineau 
mai pe departe, apropiindu-se încet- 
încet de locul dintre sălcii unde 
mai mult ca orice îi înfricoșa li
niștea. Vreo jumătate de oră se 
scurgea în dîrdora așteptării, cu 
clănțăneli din dinți și tremurători 
febrile, cu interminabile replieri prin 
bălăriile țepoase. Alergau cu șta
feta cei ascunși prin ogrăzi, se re
trăgeau și cei din marginea satului, 
oploșindu-se pe după perdele de 
păpuriș.

Foșnetul și mișcarea încetau încă 
Înainte de a se zări pe vîlcea — un
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țigan în față trăgînd cele trei lanțuri 
legate de gîturile întinse, scheletice 
ale animalelor condamnate și, în 
spatele lor, celălalt răcnind și mî- 
nuind ciomagul cu mișcări largi, 
opintite și dure, gemînd de efort la 
fiecare izbitură aplicată pe spină
rile ascuțite, zimțate, din care zbu
rau folmotoace de păr înțesate cu 

praf și mătreață. Nici un nechezat, 
nici o azvîrlitură de copite. Resem
nați în jalnica lor neputință, caii 
păreau insensibili la lovituiri. Din 
cînd In cînd doar, cite unul sforăia 
pașnic scuturîndu-și coama sau sfi- 
chiuind într-o parte cu părul lung al 
cozii, ca și cum ar fi vrut să se 
apere de muște. Bruma de energie 
pe care o mai aveau și-o consumau 
în împotrivirea aceea fără speranță, 
în încetineala cu care-și mutau co
pitele lăsîndu-se tîrtți și împinși pe 
vîlcea.

Trei sacrificări era norma țiganilor 
— normă fixată de Trandafir după 
ce socotise cu creionul pe hîrtie 
cîtă came de cal urma să consume 
zilnic porcii și găinile. Trei miruieli 
cu măciuca pe gurguiele moi dintre 
urechile blegi și păroase, urmate 
de îngenuncherile succesive ale ani
malelor pe iarba gălbuie, înfierbîn- 
tată de soare.

Trecuseră astfel cinci zile și din 
punctul de vedere al lui Trandafir 
treaba mergea strună. Socotise că 
țiganii vor avea de lucru ritmic 
vreo lună și jumătate, timp în care 
nu numai rezerva de fin și grăunțe 
pentru la iarnă creștea din zi în 
zi, dar devenind pe aceeași durată 
hrana de bază a porcilor și găinilor, 
rasolul de cal aducea economii se
rioase de furaje. Iar cînd se vor 
dezmetici toți, faptul va fi consumat, 
adunarea generală nemaiavînd alt
ceva de făcut decît să constate și 
să judece după efectele lor măsu
rile luate de președinte. Să-l dea și 
jos din funcție, dacă vrea, asta nu-1 
sperie pe eL

Dar în a cincea zi au reușit în 
sfîrșit copiii să descopere de ce 
se mulțumeau țiganii cu pîine, sare 
și rachiu: se-ndopau cu ficat de 
cal fript pe cărbuni. Și îndată s-a 
dus vorba în sat că nu numai că-i 
omoară pe bieții cai dar îi șl mai 
batjocoresc și le mănîncă ficații ca 
niște căpcăuni. Ei bine, nu. Pîn- 
aci 1

Atunci s-ar fi dus cineva acasă la 
Traian. în toate zilele acelea el lip
sise, se auzea că zace la pat, dar 
Trandafir paria o mie contra unul 
că n-avea nici pe dracu, era mai 
sănătos ca el, avea însă interesul 

lui s-o facă pe bolnavul. L-a întrebat 

parcă toți erau șchiopi de cîte un 
picior și nu mai puteau merge de
cît cu cîrje sau bastoane. Cînd se 
apropie de ei, oamenii se înșiruiră 
soldățește pe latura aceea, lăsînd 
caii în spatele lor să pască, să 
țopăie cu picioarele din față îm
piedicate cu sfori de cînepă și să se 
balige pe lucerna rară, necrescută 
din cauza secetei. Coborî din șa
retă sprijinindu-se cu mina pe fun
dul murguțului și apăsîndu-1 în jos 
parcă înfingîndu-1 cu picioarele în 
pămînt, și duse mîna încet la pă
lărie :

— Noroc 1
Pe urmă băgă mîna în buzunar 

după tabacheră.

Patria Mulți te cîntară și flori in bucle ți-au pus 
feții pămîntului. Lunecînd prin oceane înalte 
stelele cu zăpezi de platină și somn 
înveliră obrajii roadelor tale.
Inima bătrînă a vîntului ți-a cules aroma 
apoi din malurile norilor ca o herghelie 

deslănțuită 
a sfișiat cu ploaia fîntîna de aer pină jos 
la buzele tale încinse cu neliniște fecundă.

•

DIMITRIE STELARU

Mulți te cîntară în file cu litere mari 
ori alămuri și tobe ritmate 
dar eu merg aplecat peste cîmpul 
cu puii de pîine ai griului, 
peste coapsele tale, vibrindu-mi inima.

Cred Flecare-avem cîte-o Iubire, 
Credem în ceva ce nemurim. 
Flecare-n cîte-o amintire 
Sau în cite-o faptă ne zidim.
Unii cred In dragostea de bine. 
Alții in înaltul luminos.
Am crezut pînă mai ieri în mine 
Alergînd mereu după frumos.
Toate însă s-au schimbat deodată. 
Lunecînd cu timpul spre deplin 
Am urmat pe cel de altădată 
Și pe urmă, tainic, în destin.

•

VIRGIL CARIANOPOL

Astăzi însă cînd se duse vara, 
Cînd mal mult de ani mă desfrunzesc 
Cred în cei care-mi înalță țara 
Și-n acest miracol românesc.

cu nutrețuL Apoi lui Trandafir, eu 
aerul cel mai colegial și cel mai 
tranșant: Mă. am auzit că sînteți la 
ananghie și nu știți cum să scăpați 
de cai. Vi-i cumpărăm noi, dacă 
ne-nțelegem la preț...

Era prea mult pentru Trandafir, 
chiar și In starea lui din acel mo
ment. Se scutură ca electrizat și, ne
gru de tot la față cu pumnii strînși, 
făcu un pas spre el:

— Pleacă de-aici... Pleacă de-aici 
că te omor 1

— Tîmpitul... bîlbîi Istrate după 
ce era din nou în trăsură. Tîmpitul 
ar fi în stare s-o facă și p-asta...

...Și în aceeași zi țiganii au dispă
rut din sat.



■ UN PUNCT PE HARTA ȚĂRII ■

din Înălțimea 
UNEI SONDE...

Admirăm — pentru a cita oară ? 
— silueta sveltâ și argintie a son
dei, apărută surprinzător dintr-un 
lan de secară, ori pe coasta unui 
deal înverzit. Ne-am obișnuit să-l 
asociem prezența cu marile bogății 
ale subsolului nostru, în primul rind 
cu petrolul, aurul negru, sursă 1- 
mensă de energie, născută din pre
faceri geologice petrecute in urmă 
cu milioane de ani. I-atit de fami
liară sonda în peisajul românesc, 
încit sîntem tentați parcă să-i atri
buim o obîrșie naturală — un fel 
de arbore, dacă vreți, de o struc
tură deosebită, proprie acestor ți
nuturi. Cu toate acestea, instalația 
petrolieră, implantată orgolios sub 
plin cer, a răsărit nu din stînca dea
lurilor ori cernoziomul cîmpiilor cl 
datorită muncii îndirjite a omului. 
Cu atit mai mare este mîndria noas
tră, cu cit complicatele și foarte 
precisele mașini care alcătuiesc ceea 
ce în mod familiar numim sondă, 
sint fabricate la noi în țară, la un 
nivel șl in proporții care ne situ
ează pe primele locuri in lume.

Fără-ndoială, pâmintul românesc 
poartă piramidalele construcții me
talice de mai bine de o sută de 
ani, odată cu începerea exploatării 
masive a petrolului. Le importam încă 
în proporție de S3 la sută... Pînă în 
urmă cu peste două decenii, trăiam 
și în acest domeniu întristătorul pa
radox de a fi posesorii unei mari 
bogății naturale, dar a depinde in 

exploatarea ei de diferitele socie
tăți străine. Revoluția socialistă a 
operat și în acest sector prefaceri 
fundamentale. Istoria utilajului pe
trolier românesc, istorie care nu
mără două decenii și jumătate, se 
confundă cu destinul marii uzine 
ploieștene „1 Mai", cu evoluția me
reu ascendentă a oamenilor săi. 
Practic, pe orice meridian, simpla 
enunțare a numelui aceste! uzine, 
trezește în specialist un torent de 
exclamații elogioase. Pe deplin me
ritate, de altfel, „1 Mai" produce la 
ora actuală utilaj petrolier de înaltă 
clasă pe care-1 exportă în 24 de 
țări situate pe patru continente... Ca 
să se ajungă aici, au trebuit să se 
facă eforturi nu de puține ori eroice, 
a trebuit să fie schimbată însăși Is
toria. în urmă cu mai bine de 60 de 
ani, actuala uzină nu era decit un 
mic atelier în care se executau re
parații de întreținere a utilajului pe
trolier. Cu timpul, atelierul ia o oa

recare dezvoltare, prin 1922 înce- 
pind primele construcții mărunte, 
urmărind întreținerea instalațiilor 
societății „Concordia". Din 1935, se 
fabrică cazane cu aburi și primele 
utilaje petroliere, așa numitele sape- 
„cozi de pește", primitive chiar și 
la acea dată.

în preajma războiului, grație în 
primul rind comenzilor militare, în
treprinderea devine cu adevărat 
uzină. Cu ce preț insă... Am stat de 
vorbă cu muncitori mai vîrstnici care 
au trăit teribilele zile ale verii lui 
1944, cînd uzina a fost distrusă în 
mare parte de bombardamentele 
aeriene. Incendiile luminau întreg 
Ploieștiul. Cine și-ar fi putut ima
gina o refacere rapidă? Secții în
tregi distruse, utilaje dispersate. în 
retragerea lor, trupele hitloriste a- 
runcaseră in aer instalații-cheie. Sub 
conducerea comuniștilor, s-a trecut 
la refacerea întreprinderii. în doi 
ani, uzina nu numai că lucra in 
plin, dar își și mărise capacitatea, 
prin construirea unor hale noi (de 
forjă, construcții metalice, cromaj, 
laborator etc.). începind din 1950, 
uzina este dotată cu mașini de mare 
randament ceea ce-i va permite să 
treacă la producția de serie.

Simpla enunțare a etapelor de 
dezvoltare a uzinei ploieștene nu 
dă, desigur, decit o palidă idee des
pre efortul extraordinar, de zi cu zi. 
depus de miile de muncitori, teh
nicieni și ingineri. Se cerea creată o 
ramură industrială nouă, cea a uti
lajului petrolier, care nu numai să 
satisfacă cerințele proprii ci să 
creeze și disponibilități pentru ex
port. Fiecare an a însemnat, prac
tic, o nouă victorie. Rind pe rind, 
au fost concepute și realizate ins
talațiile de foraj F. 50, 2 DH-75 A, 
4 LD-150, F-200, 3 DH-200 și 4 DH-315, 
titulaturi cam prozaice poate, dar 
care ascund mereu sporita capaci
tate de exploatare a instalațiilor 
petroliere ploieștene, cît și perfec
ționarea lor continuă.

Intrată în arena internațională, 
„1 Mai" și-a onorat cum se cuvine 
prezența. Asimilarea de noi proto
tipuri cu calități de exploatare me
reu sporite, este la ordinea zilei. 
Uzina ploieșteană produce instala
țiile cele mal complexe, în funcție 
de diferențele de temperatură și sol, 
proprii anumitor țări, mai mult, spe
cialiștii săi sint solicitați să dea în 
exploatare respectivele agregate.

Din cel aproximativ 8 000 saîariațl 
ai uzinei, mai mult de 700 au fost 
peste hotare, răspunzînd solicitări
lor diferiților beneficiari. Din nor
dul Chinei șl pină-n savana sud- 
americană, sveliele agregate, pur- 
tind inscripția „Made in România" 
sfredelesc măruntaiele pămîntului în 
căutarea aurului negru.

Consacrările internaționale nu pu
teau să întîrzle. In 1964 șl 1967 la 
Tîrgul internațional de la Leipzig, 
instalațiile petroliere românești 
3 DH-200 șl F-200 au fost distinse cu 
medalii de aur. Anul trecut, la Rrno, 
F-200 avea să fie din nou onorată 
cu cea mai înaltă distincție.

„.Uzinele „1 Mai” au ajuns la o 
deplină maturitate. Producția se di
versifică șl se specializează necon
tenit, ținîndu-se seamă de solici
tările partenerilor externi șl de evo
luția tehnologiei mondiale in dome
niul utilajului petrolier. Pentru anul 
următor, se prevede o creștere sub
stanțială a producției, care va fi 
cu aproximativ 50 la sută mal mare 
decit cea a anului 1967. Preocupă
rile colectivului uzinei ploieștene in 
direcția continuei perfecționări a 
producției și muncii se materiali
zează în studii șl proiecte, mare 
parte puse deja în aplicare, datorită 
cărora s-au obținut importante eco
nomii. Nici nu s-ar putea altfel, pres
tigiul și poziția uzinei în avangarda 
mondială, impunînd permanente că
utări.

O fugitivă introspecție în viața 
cîtorva muncitori, tehnicieni ori in
gineri ai uzinei este cîteodată mai 
semnificativă decit orice încercare 
de cuprindere a efervescentei dez
voltări a acesteia. Inginerul Ion Divo 
de la serviciul planificare, lucrează 
aici de 26 de ani. A fost martorul 
distrugerii uzinei, a refacerii ei 
și-apoi a startului pe care l-a luat 
într-o cursă de mare prestigiu, cursă 
presărată cu importante victorii, 
în 1957 ridică pe verticală prima 
sondă dotată cu aparataj pneuma
tic, 4 LD-150. Un moment important 
și riscant, avînd in vedere noutatea 
unui asemenea aparataj. O greșeală 
de calcul putea să reducă la zero 
o muncă de luni și luni de zile. 
Dar totul s-a sfîrșit cu bine. A insta
lat sonde in R.D.G., pe malul Mării 
Baltice, pe timp de iarnă. Cu toate 
condițiile grele de muncă, s-a achi
tat cum se cuvine de sarcină, bene
ficiarul fiind mulțumit. Maistrul Io- 
niță Petre de la montaj a fost în 
R. P. Chineză, în pustiul Gobi. Cu
noaște, de asemenea o bună parte 
a Europei iar în acest an va pleca 
în Turcia.

Victor Pîrlogea, strungar (execută 
arbori cotiți), n-a dat nici un re
but în._ 32 de anL Toți acești oa
meni, ca și alții de altfel, au crescut 
o dată cu uzina. Au crescut in inte
ligență și forță, aprofundînd o me
serie, cea de constructori de utilaje 
petroliere, care evoluează continuu. 
Privind imensele și totodată ele
gantele siluete ale diferitelor hale, 
mașinile de mare randament, spa
țiile de probă unde utilajele sint 
supuse la un prim control, ai ima
ginea tonifiantă a unei mari uzine 
care a străbătut un drum mereu 
ascendent. Un drum, un destin, ase
menea altora, născute din aceeași 
matrice socialistă.

MIHAI HETCO

AGENDĂ 
SOCIOLOGICA

Pe lista marilor preocupări 
ale locuitorilor unei comune 
se înscrie stabilirea corectă • 
centrului așezării. Unele gîn- 
duri duc la părerea că satul 
de reședință este așezarea ce 
poate să întrunească, într-un 
timp relativ mai scurt, carac
teristicile de centru urban în 
jurul căruia să fie grupate a- 
șezările din jur. Dar celelalte 
sate au fiecare în parte dotări 
social-culturale și încă o pe
rioadă acestea se vor dezvolta 
pentru a satisface nevoile lo
cuitorilor. Păreri, mai cu sea
mă ale locuitorilor din satele 
care au fost pînă mai acum 
nucleul altor comune, sus
țin, dimpotrivă, că amplasarea 
centrului localității ar trebui 
stabilit și în alte locuri unde 
există condițiile cele mai po
trivite și nu neapărat în cel 
de reședință.

în comuna Scoarța, din ju
dețul Gorj, ca să dau un 
exemplu, alături de satul de 
reședință, cel mai adesea se 
invocă satul Copăcioaia, în
deosebi pentru că în apropie
rea acestuia, la numai cîteva 
sute de metri se află stația 
C.F.R. Dar mutarea centrului 
în acest sat ar dezavantaja 
locuitorii fostei comune Bobu,

Sonde prezente în Expoziția realizărilor economiei naționale — România 1969

și așa situați destul de de
parte. In descifrarea atîtor pă
reri nu poți să nu ții seama de 
o anumită teamă de deperso
nalizare a locuitorilor diferi
telor sate, dorința lor de a ră- 
mîne copăcean, budian, bobean 
sau scorțan, în înțelesul cel 
mai complex și mai nobil al 
cuvîntului.

Ne întîlnim astfel cu o ma
nifestare de adîncă dragoste 
față de locul unde te-ai năs
cut sau unde trăiești. De aici 
necesitatea de a dovedi înțe
legere față de „patriotismul 
local" care se degajă din cu
vintele rostite de locuitorii di
feritelor sate. Deși în princi
piu ei sint perfect de acord 
cu noul cadru administrativ, 
pentru că fiecare locuitor al 
așezării a avut putința să par
ticipe nemijlocit la definirea 
ei, va mai trece o vreme pînă 
ce se va realiza „transplanta
rea psihologică" de la „satul 
meu Budieni", de pildă, ca 
fiind pînă mai ieri centrul co
munal, la înțelegerea lui ca 
parte componentă a comunei, 
calitativ superior organizată.

Stabilirea judicioasă a cen
trului comunei este subordo
nată, așadar, cerințelor com
plexe ale sistematizării rurale; 
necesitatea unei rapide legă
turi între sate, accesul lesni
cios la amenajările cultural- 
educative. De aceea cred că 
ar fi utilă elaborarea mai 
multor variante pornind de la 
gîndurile actuale ale locuito
rilor, confruntate cu cerințele 
viitorului și cu posibilitățile 
concrete de realizare. Așa s-ar 
permite o alegere judicioasă a 
soluției celei mai potrivite.

Există dificultăți numeroase 
în aprecierea modului în care 
să se facă regruparea popu
lației în jurul centrului; mai 
cu seamă este foarte greu de 
prevăzut ritmul în care va 
avea loc acest proces. îndrep
tarea unei bune părți a inves
tițiilor în satul de centru va 
determina, desigur, prin crea
rea unui confort sporit și a 
unor noi locuri de muncă în 
agricultura și industria locală, 
o firească atracție și o depla
sare a celorlalți locuitori și în
deosebi a familiilor tinere.

TUDOR BARAN- 
DELAGORJ

ALBINft Es?J
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Sala Palatului 
al formațiilor

idilicul dans 
au în dansul 
în tact ușor

numeros

Sîmbătă 6 septembrie, ora 
Republicii Socialiste România spectacolul 
premiate și laureate la primul Festival și 
de folclor „România ’69“.

La spectacol au asistat tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănălacbe, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leonte Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Vasile Patilineț, Dumitru Popa. Ion 
Ștănescu, cu soțiile, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

In marea sală erau prezenți conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, personalități ale vieții cultural-artistice, 
Ziariști români și corespondenți ai presei străine, un
public. Au asistat numeroși oaspeți de peste hotare sosiți în 
țara noastră cu prilejul festivalului și concursului.

Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice, atașați culturali 
și de presă și alți membri ai corpului diplomatic.

Apariția în loja oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
celorlalți conducători de partid și de stat a fost salutată de întreaga 
asistență cu îndelungi și puternice aplauze.

Scena este dominată de stema Festivalului, avînd de jur împre
jur drapelele tuturor țărilor participante. Dubașii din Almaș- 
Hunedoara deschid în modul lor tradițional spectacolul vestindu-1 
cu dubele și vocile. începe, în cadrul scenei, defilarea artei popu
lare care și-a trimis aici mesagerii din trei continente. Ei vin in 
fața scenei și fiecare salută publicul în limba țării respective.

Ansamblul englez „Cecil Sharp House" ne oferă un dans 
vechi din Dorset și originalul dans al săbiilor din Northhum- 
berland. Ansamblul folcloric belgian execută acel interesant joc 
al drapelelor care îmbină reflexele cromatice cu cele ale mișcării, 
cerînd deopotrivă virtuozitate și armonie. Cinci instrumente 
populare bulgare apărute într-un eolț al scenei își cheamă din 
culise dansatorii. Jocul e lent dar irumpe deodată. Se țin de 
brîuri și mișcă brațele într-un tremolo frenetic cu care smulg 
aplauzele sălii. In dansul ceh al toporiștelor se îmbină forța, 
suplețea și indemînarea. Artiștii elvețieni din ansamblul

rr

Farandole" interpretează 
noscut în Alpi. Francezii 
de copii în vacanță. Sar 
aproape lineară dar plină de gingășie. Ii aplaudăm cind învîrtesc 
fetele în aer, realizînd acea morișcă vie cu palete roșii.

Ilustrînd legătura dintre viață și artă mongolii prezintă dansul 
călăreților. Straiul le e galben ca nisipul stepei. Orchestra oferă 
pe fundal un alt mic recital de instrument, melodie și costum 
cu totul inedit. Dansul polonez este „Krakoviacul". Dansatorii 
se remarcă prin costume pentru care au luat premiul special 
in Concurs. Orchestra tunisiană aduce cu ea cimpoiul dîndu-ne 
dovada vastei lui răspindiri. Dansul „Casa arabă" poartă pînă 
aici mireasma țării lor îndepărtate. Straiul femeilor, încărcat de po
doabe, multiplică mișcările trupului.

Urmează doi deținători ai premiului I, ansamblurile din 
U.R.S.S. și România. Cu aceasta, neuitata perindare a artei tradi
ționale a popoarelor, care a găsit la noi o minunată găzduire, 
se apropie de sfîrșit. „Iarmarocul din Stavropol" încheiat cu 
binecunoscuta „Kalinka" dinamizează spectatorii. Au un ritm 
aproape cu neputință de urmărit. încununarea serii o face dansul 
moldovenesc, oltenesc și cel din mărginimea Sibiului. „Poienița", 
care prezintă dansul oltenesc, este laureata Concursului. Pre
miul i-a fost acordat pentru ținuta artistică, pentru perfecta 
stăpînire a jocului, pentru eleganță.

E clipa despărțirii de această strălucitoare manifestare popu* 
Iară. Dubașii reintră și urează :

„Să răsune dubele / Să ne ducă veștile. / Cît e-ntinderea 
cimpiei / Bate hora prieteniei / Pe pămîntul României".

Din toate colțurile scenei pătrund dansatorii și în sunetele 
și tactul horei românești își prind miinile. Urarea dubașilor se 
întruchipează. Este și urarea care pornește acum din sufletele 
tuturor. Frumusețile artei, frumusețile lumii să le unească ini
mile.

Spectacolul festiv a fost îndelung aplaudat. Conducerea de 
partid și de stat le-au oferit artiștilor flori.

al bastoanelor, bine cu- 
lor din Lorena o veselie 
punctind melodia simplă/

WILLZAM ETEKI-MBOUM 
tele celei de a XV-a sesiun 
generale a U.N.E.S.C.O.:

Cultura fiind sufletul unei nd 
de consolidare a ei, consider a 
un element esențial în fenonu 
artistică și culturală. Acest El 
mijloc de apropiere între popa 
nu numai pentru România, card 
demonstrează vigoarea creației 
dar și pentru celelalte țări pârtiei

MIHAIL FILIPPOVICI LADt 
porului din R.S.F.S.R., redacta 
„Arta decorativă" din Moși

Festivalul internațional „Ror 
oferit în fiecare zi surprize c 
plăcute. O puternică impresie m 
portului popular, care — îm/HW 
costumului popular — poate sta 
de cele mai strălucite desfășură* 
tice la care mi-a fost dat să

AU PARTICIPAT

• 500 000 DE SPECTATORI

și concurs
La festival

V. T.

INTERVIU ACORDAT

FOLCLORANSAMBLUL
DANZERINI>/

Ansamblul folcloric „Ivan Vazov“ din Sofia

de

discuțiile și schim- 
de opinii, progra
de repetiții și spec- 

corespondența cu 
acasă — stăpînesc

„ALBINEI" DE MEDEOT

UF
f- '1

Ml fire

• 32 de ansambluri din 16 țări
• 3 000 de artiști populari.

AU FOST PREZENTATE :
• 72 spectacole în 22 de localități.
SPECTACOLELE AU FOS VIZIO

NATE DE PESTE

ALBERT HABERMANN, 
(R. D. Germană).

Aveți un popor taler ct, rece 
înconjoară și, totodatî^^jfjibil 
mijloace artistice cele răăl sul 
Expoziția ș i Tirgul de artă pi 
multiple exemple în acest sens.

Prof. dr. K. C. PEETERS, 
cietății internaționale de etn< 
(Belgia):

Consider Sesiunea științifică 
reușită, asigurată, de altmintef

cantonamentul an
samblurilor folclorice, — 
animație caracteristică. Im
primările la radio, filmă
rile pentru studiourile ci
nematografice și de televi
ziune, 
burile 
mările 
tacole, 
cei de 
cu ritmul lor trepidant at
mosfera tinerească, primi
toare a frumoaselor cămine 
studențești din preajma 
Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale.

în asemenea condiții, nu 
e prea lesne să realizezi 
un interviu, mai ales cu un 
conducător de ansamblu. 
Iar cind acesta se mai în- 
tîmplă să fie însuși Medeot 
Rodolfo — șeful grupului 
italian „Danzerini di Lu- 
cinico" bine cunoscut tu
turor ca unul ce „nu poate 
sta locului", lucrurile se 
complică și mai mult. Și 
totuși, iată, aflînd că-1 so
licităm în numele revistei 
culturale a țărănimii ro
mâne, ni se oferă dialogului 
cu evidentă prietenie :

— Am dori cîteva date 
privind biografia artistică 
a ansamblului pe care-1 
conduceți.

— Cu multă plăcere, mal

ales că anul acesta, grupul 
nostru folcloric — înte
meiat în 1929 — serbează 
40 de ani de existență, o 
adevărată viață de om. 
Membrii ansamblului au, 
înainte de orice, o mare 
pasiune pentru arta popu-

ropei, au fost cel mai i 
răsplătite la Festivalul 
ternațional de Folclor 
neția — 1958 unde, dii 
de ansambluri reprezen 
24 de țări, am obț 
Medalia de Aur.

•— Care este specii

Iară pe care o reprezintă 
și vechi stagii de activitate. 
Eu însumi fac parte de la 
vîrsta de 22 de ani din an
samblu, iar acum două luni 
am avut cinstea de a fi 
ales în funcția de preșe
dinte al acestuia. In afara 
interpreților din grupul 
folcloric, „Danzerini di Lu- 
cinico" cuprinde încă 600 
de membri susținători, în 
întreaga Italie, și chiar 
peste hotarele ei. Specta
colele noastre, prezentate 
în aproape toate țările Eu-

creației populare pe 
o reprezentați cu : 
strălucire ?

— Oglindim o parte 
tinetă, bine determinat 
folclorului regiunii noa 
Friuli Veneția GiulzT 
nordul Italiei. Unele 
ații din repertoriul no 
izvorăsc tocmai din 
populară a secolului 
13-lea, iar cele mai 
culoase formează 
artistică a epocii 
între 1700-1800. 
nostru se distinge



( de la spectacolul de gală

PREMII Șl DISTINCȚII
atribuîte ansamblurilor folclorice participante 

la Concursul internațional de falelor „România '69"

PREMII

despre Festival
ședin- 
erinței

mijloc 
iră ca 
creație 
te un 
e util 
prilej 

mlare,

participarea unor savanți de reputație interna
țională. Este deosebit de semnificativ și aportul 
însuflețit și competent la lucrările Sesiunii al 
unor tineri cercetători români și din alte țări, 
care au împărtășit din rezultatele investigațiilor 
lor. Masele populare și oficialitățile din România 
acordă o mare apreciere cercetării și valorificării 
folclorului, oferindu-ne o dovadă că folclorul 
nu este obiectul unei științe claustrată între 
patru pereți.

PREMIUL I, MEDALIA DE AUR ȘI 
TITLUL DE LAUREAT :

IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric «Joza 
Vlahovic» din Zagreb ;

ROMANIA — Ansamblul folcloric «Poieni
ța* din Brașov ;

U.R.S.S. — Ansamblul folcloric «Rovesnik» 
din Stavropol.

PREMIUL AL II-LEA, MEDALIA DE 
ARGINT :

R. P. MONGOLA — Ansamblul folcloric 
«Dolgio» din Hubscul ;

TUNISIA — Ansamblul național folcloric 
din Tunis.

PREMIUL AL III-LEA, MEDALIA DE 
BRONZ:

BULGARIA — Ansamblul folcloric «Ivan 
Vazov» din Sofia ;

ITALIA — Ansamblul folcloric «Danzerini 
di Lucinico» din Gorizia.

PREMII SPECIALE

PREMIUL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST DIN ROMANIA :

CEHOSLOVACIA — Ansamblul de cîntece 
și dansuri «Zemplin» din Mihalovce.

PREMIUL RADIOTELEVIZIUNII RO
MÂNE :

UNGARIA — Ansamblul de cîntece și dan
suri din Debrecen.

PREMIUL MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI :

ANGLIA — Ansamblul folcloric al Societății 
engleze de cîntece și dansuri populare 
«Cecil Sharp House» din Londra.

PREMIUL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMÂNIA :

POLONIA — Ansamblu] de cîntece și dan
suri populare «Rzeszowiacy» din Mielec.

PREMIUL CASEI CENTRALE A CRE
AȚIEI POPULARE:

IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric al Că
minului cultural din Uzdin.

PREMIUL JURIULUI :
ROMANIA — Ansamblu) folcloric «Balada» 

din București

PREMIUL PUBLICULUI :
ROMANIA — Ansamblul folcloric «Junii Si

biului» din Sibiu.

MENȚIUNI

R. D. GERMANA — Ansamblul de dansuri 
populare al regiunii Gera :

ELVEȚIA — Ansamblul de dansuri populare 
«La Farandole» din Courtepin — Fribourg:

CEHOSLOVACIA — Ansamblu) de cîntece 
și dansuri populare «Vsacan» din Vsetin :

FRANȚA—Ansamblul folcloric «Correvrots- 
Vaudes» din Corravillers ;

ITALIA — Ansamblu) folcloric «Canterini 
Nicastresi» din Nicastro ;

R.F. A GERMANI EI — Ansamblul de dansuri 
populare din Karlsruhe ;

BELGIA — Ansamblul de dansuri populare 
«Pajottenland» din Sint-Ulriks-Kapelle.

al po- 
evistei 
.S.S.):

ZDENKA JEL1NKOVA, cercetător la Insti
tutul de etnografie și folclor al Academiei 
de științe din Brno (Cehoslovacia):

ne-a 
î mai 
'arada 

ilături 
artis- 
odată.

Esențiala calitate a acestui Festival mi se pare 
a fi modul larg în care a fost conceput, faptul 
că multe și variate ansambluri au avut posibi
litatea să-și desfășoare programele, să-și arate 
stilul de lucru și concepția despre dans, în func
ție de specificul național respectiv.

PREMII
acordate țărilor participante la Concursul costumului popular

Erfurt

t ce-l

iprthd

e So
aielor

mare 
prin

MONIQUE ROUSSEL DE FONTANES, șefa 
Departamentului Europa de la Muzeul Omu
lui din Paris (Franța):

Cred că trebuie să mulțumim autorităților 
române pentru faptul că au prilejuit confrun
tarea vie a folclorului cu publicul cel mai larg. 
Parada portului popular a constituit pentru noi, 
cercetătorii, ca de altfel și Sesiunea științifică, 
dovada grăitoare a utilității activității noastre. 
Am învățat enorm la acest Festival și pentru 
aceasta vă mulțumesc.

■ B BB B
alte formații care acti- 
rează în nordul Italiei prin 
•^căția costumelor și prin 
•vâția mișcărilor, lentă dar 
ugestivă, plină de culoare 
i sensuri.
— In ce anume constă 

irincipalul crez artistic al 
insamblului ?

— în păstrarea și difu- 
area vechiului folclor fri- 
ilian, ale cărui valori ar-

LUCINICO"
otice și istorice se cer re- 
itegrate în viața spiri- 
tală contemporană a Ita- 
ei. ea bunuri de prim 
uig ale culturii acesteia. 
) pregătirea tineretului și 
bpiiloe pentru însușirea 
resăar valori. în garan- 
ire* continuității frumu- 
-sSer seculare ale artei 
*u*are ttaHee. Căci, nu 
«Biaupăăiur. chiar din 
"Wai taut ia acest Fes- 
■■L eea mai veche inter
nă case «ignora Maria

mai recentă protagonistă, o 
fetiță de 14 ani.

— Cu ce amintire deo
sebită veți rămîne de la 
această primă ediție a Fes
tivalului nostru de folclor ?

— Cu multe. Dar, mai 
presus de toate, cu ima
ginea de-a dreptul fantas
tică, homerică, de basm, a 
alaiului ansamblurilor
populare pe străzile Bucu- 
reștiului. A fost ceva gi
gantic și emoționant, nu 
numai prin amploare ci, 
mai ales, prin dimensiunea 
de certitudine ce o trans
mitea cu privire la vitali
tate și forța socială a artei 
populare, permanent tînără. 
Integrată în acest imens 
șuvoi, creația populară 
ai cărei mesageri sîntem 
nu numai că nu și-a pier
dut strălucirea specifică ci, 
dimpotrivă, a cîștigat în 
frumusețe și vigoare. Poate 
tocmai de aceea, niciodată 
în străinătate, nu ne-a fost 
dat să primim atîtea entu
ziaste saluturi cu „bravo 
Italia", „vivat Italia". Este 
miracolul pe care-1 poate 
înfăptui numai sudura sin
ceră între popoare, intre 
arta și spiritualitatea lor 
distinctă, dar cu idealuri 
unice.

PREMIUL PENTRU PREZENTAREA 
DE ANSAMBLU A COSTUMULUI 
POPULAR:

POLONIA — Ansamblul de cîntece și dan
suri populare «Rzeszowiacy» din Mielec ;

TUNISIA — Ansamblul național folcloric 
din Tunis.

PREMIUL PENTRU CEL MAI AUTEN
TIC COSTUM :

ROMANIA ;
R.P. MONGOLA — Ansamblul folcloric 

«Dolgio» din Hubscul.

PREMIUL PENTRU CEA MAI VALO
ROASA GÂTEALÂ A CAPULUI :

R.P. MONGOLA — Ansamblul folcloric 
«Dolgio» din Hubscul;

IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric al Că
minului cultural din Uzdin.

PREMIUL PENTRU CELE MAI FRU
MOASE PODOABE:

R.P. MONGOLA — Ansamblul folcloric 
«Dolgio» din Hubscul;

TUNISIA — Ansamblul național folcloric 
din Tunis.

PREMIUL PENTRU CEL MAI REPRE
ZENTATIV COSTUM BĂRBĂTESC:

ROMANIA ;
IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric al Că

minului cultural din Uzdin.

PREMIUL PENTRU CEL MAI REPRE
ZENTATIV COSTUM FEMEIESC :

POLONIA — Ansamblul de cîntece și dan
suri populare «Rzeszowiacy» din Mielec ;

IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric al Că
minului cultural din Uzdin.

PREMIUL PENTRU CEL MAI REPRE
ZENTATIV COSTUM BATRÎNESC :

ROMANIA ;
ITALIA — Ansamblul folcloric «Canterini 

Nicastresi» din. Nicastro.

PREMIUL PENTRU CEL MAI CARAC
TERISTIC COSTUM LEGAT DE DA
TINI ȘI OBICEIURI :

POLONIA — Ansamblu] de cîntece și dan
suri populare «Rzeszowiacy» din Mielec.

CEHOSLOVACIA — Ansamblul de cintece 
și dansuri populare «Zemplin» din Mi 
halovce

MENȚIUNI:

BELGIA — Ansamblul de dansuri populare 
«Pajottenland» din Sint-Ulriks-Kapelle ;

BULGARIA — Ansamblul folcloric al Casei 
de cultură «Ivan Vazov» din Sofia ;

CEHOSLOVACIA — Ansamblul de cîntece și 
dansuri populare «Vsacan» din Vsetin ;

ELVEȚIA — Ansamblul de dansuri populare 
«La Farandole» din Courtepin — Fribourg :

FRANȚA — Ansamblul folcloric «Corre- 
vrots-Vaudes» din Corravillers ;

R.F. A GERMANIEI — Ansamblul de dan
suri populare din Karlsruhe ;

ITALIA — Ansamblul folcloric «Danzerini 
di Lucinico» din Gorizia ;

IUGOSLAVIA — Ansamblul folcloric «Joza 
Vlahovic» din Zagreb ;

'' R.S.S. — Ansamblul folcloric «Rovesnik» 
al Casei de cultură din Stavropol.

PREMII SPECIALE ALE JURIULUI :
PREMIUL PENTRU COSTUM DE CO
PIL :

ITALIA — Ansamblul folcloric „Canterini 
Nicastresi» din Nicastro ;

ROMÂNIA.

PREMIUL PENTRU CEL MAI POPU
LAR ANIMATOR AL PARÂZII COS
TUMULUI POPULAR:

ANGLIA — Dl. Ron Smedley din Ansamblul 
folcloric al Societății engleze de cîntece și 
dansuri populare «Cecil Sharp House» diij 
Londra.



Cercetarea 
geologică 
a Mării 
Negre

O echipă de specia
liști ai Institutului de

geologie din București, 
îmbarcată pe vasul de 
cercetări „Farul" și care 
beneficiază de contribu
ția unui grup de scafan
dri, face ample cercetări 
pentru descoperirea și 
exploatarea în perspec
tivă a bogățiilor Mării 
Negre. Aceste cercetări 
figurează intr-un vast 
program al Comitetului 
de Stat al Geologiei. 
Pentru început, obiectul 
cercetărilor este consti
tuit de platforma conti

Prospectare seismică
La întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice a Ministe

rului Petrolului din București a fost pus la punct un procedeu de obținere 
a informațiilor geologice de la limite de adincime mare prin metoda seis
mică de reflexie.

Geofizicienii români au reușit să obțină indicații asupra unor straturi 
situate la adincimi de pînă la 7 000 metri, folosind o anumită grupare a 
încărcăturilor explozive și a aparatelor de înregistrare a vitezei de propa
gare a undelor seismice, precum și o tehnică de calcul adecvată.

Determinările chimice, in cadrul unei analize chi- 
r~\ __ * v * mice, între concentrație și un parametru matematic
LJeterminări — iată în ce constă noul principiu pe care se bazează 

metoda elaborată de doi oameni de știință români, 
prof. dr. docent Candin Liteanu și asistenta Rozalia 
Alexandru de la Facultatea de Chimie a Universității 
din Cluj. Noua metodă mărește precizia determină
rilor chiar atunci cînd este vorba de mici cantități.

chimice

Agregat de evaporare in vid de tip AE-500 realizat la Institutul de fizică atomică 
al Academiei Republicii Socialiste România

STIMULAREA PLANTELOR CU VITAMINE
Vitaminele fac parte din grupa sub

stanțelor cu rol biocatalitic. în can
tități foarte mici ele îndeplinesc, în 
corpul plantelor, funcții de accelerare 
sau de încetinire a diverselor reacții 
chimice, fie singve sau în combinație 
cu enzimele.

Viața fără vitamine nu este posibilă. 
Lipsa lor din nutriția plantelor, ca și 
în cazul animalelor și omului, duce 
la maladii grave care mai devreme 
sau mai tîrziu se termină cu moartea 
lor.

Sursele naturale de vitamine sînt 
plantele ; ele își produc vitaminele de 
care au nevoie. Cu toate acestea în 
anumite momente ale vieții lor 
(primele faze ale creșterii) plantele 
depind, într-o oarecare măsură, sau 
în întregime, de unele vitamine pro
duse de microbii din sol

Microbii din sol aparținînd plante
lor inferioare reprezentate prin bac
terii, actinomicete, ciuperci și alge 
microscopice produc m decursul vie
ții lor printre diferite alte substanțe 
organice și vitamine, care după moar
tea lor ajung în sol Din sol v t.ir e’e 
ajung în corpul plantelor prin inter
mediul rădăcinilor și au o influență 
favorabilă asupra creșterii și fructifi
cării.

Sînt unele plante ale căror semințe

Aimm S3

REALIZĂRI TEHNICO-
ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI

OMUL 
ARTIFICIAL

0 MĂSURĂ NECESARĂ
DE PREVEDERE:

nentală între sectoarele 
cuprinse intre brațele 
Sulina și Sf. Gheorghe 
ale Dunării și din îm
prejurimile localităților 
Midia și Constanța. Vor 
fi întocmite hărți ocea- 
nografice speciale și vor 
fi adunate mostre ale 
solului submarin, care 
vor fi imediat examinate 
in laboratoare, astfel ca 
la sfirșitul acestei toam
ne să se poată cunoaște 
rezultatele.

conviețuiesc cu ciuperci inferioare de 
la care își procură vitaminele nece
sare încolțirii lor. Cel mai tipic exem
plu ni-1 oferă orhideele. Semințele 
lor pentru ca să încolțească au nevoie 
de vitamina P.P. întrucît le lipsește 
această vitamină ele și-o procură de la 
o ciupercă cu care semințele convie
țuiesc. Artificial, prin înmuierea se
mințelor în soluții diluate de vitamină 
P.P., se provoacă încolțirea semințelor, 
și în confinuare creșterea și dezvolta
rea plantelor fără să fie nevoie de 
prezența ciupercii.

O serie de cercetări întreprinse au 
demonstrat că dacă plantelor cultivate 
li se administrează unele vitamine 
(tratarea semințelor cu soluții apoase) 
ele cresc mai bine și dau o producție 
de semințe sau de rădăcini mai mare.

Tratarea semințelor cu vitamine 
înainte de semănat este chiar nece
sară întrucît din unele semințe pot 
lipsi anumite vitamine sau să se gă
sească în cantitate foarte mică (exem
plu : vitamina C, P.P.). Dozele care 
se folosesc nu trebuie să depășească 
10 mg/100 cm.c. de apă. Alimentarea 
plantelor cu vitamine se poate face 
și în timpul creșterii plantelor. Prin 
stropirea cu soluții apoase diluate se 
asigură o creștere și dezvo’tare mai 
rapidă, o fructificare mai bună.

Administrarea, de exemplu, a vita
minei Bt plantelor de floarea-soarelui, 
de tomate, trifoi etc. favorizează for
marea de rădăcini mai puternice, fapt 
care asigură o mai bună aprovizionare 
a părții aeriene cu apă și cu substanțe 
minerale nutritive din soL

Chirurgia modernă se avîntă tot 
mai impetuos pe drumul unor ope
rații complicate, spectaculare. Sînt 
cunoscute, pe această linie, marelui 
public, transplantările de inimă, ri
nichi, ficat etc. făcute în ultimii ani. 
Și în țara noastră s-au realizat 
transplantări de coaste, plămîni, în
locuirea esofagului, operații compli
cate pe inimă etc. Se fac, în mai 
multe țări, încercări stăruitoare — 
deocamdată pe animale — pentru 
grefarea creierului. Și s-au obținut 
și în acest domeniu unele rezultate 
promițătoare.

Toate acestea ridică însă o serie 
de probleme complicate, începînd de 
la anesteziere și pînă la găsirea mij
loacelor de împiedicare a fenome
nului de respingere a organelor gre
fate. Studiul acestor probleme se 
face, de obicei, pe animale. Iată însă 
că, de curînd, un grup de ingineri a- 
mericani a realizat și perfecționat 
un robot de dimensiuni umane — 
SIMULATORUL Nr. 1 (SIM-1)
care clipește, respiră, tușește, vo
mită și chiar moare la comanda 
calculatorului electronic. El urmea
ză să fie folosit drept „pacient ex
perimental'.

Robotul este înzestrat cu toate or
ganele anatomice implicate în pro
cesul de anesteziere cum ar fi limba, 
dinții, epiglota, coardele vocale, tra
heea, tuburile bronhiilor etc. Omul 
artificial simulează reacțiile corpului 
pentru că este prevăzut, de aseme
nea, cu ritm cardiac, puls, tensiune 
arterială, o cavitate toracică care 
face mișcările respiratorii, un maxi
lar articular care se deschide întoc
mai ca și cel al omului, precum și cu 
pupile care se dilată și se contractă. 
Scheletul simulatorului cîntărește 
88 kg., este construit din oțel și îm
brăcat cu material plastic de culoa
rea pielii Reacțiile capătă un aspect 
și mai uman prin adăugarea unei 
frunți care se încrețește și creează 
expresii neașteptate.

IMPORTANTA»

VISELOR
Este azi un fapt unanim recunoscut 

in rindurile oamenilor de știință că 
visele sînt o necesitate stringentă pen
tru sănătatea omului. împiedicat să 
viseze omul se îmbolnăvește.

Iată însă că de curînd, savantul en
glez Christopher Evans, psiholog la 
Departamentul pentru știința mașini
lor de calcul al Laboratorului național 
de fizică din Anglia, a afirmat că vi
sele reprezintă reprogramarea regu
lată a creierului uman. La fel cu un 
calculator electronic, și creierul omului 
are nevoie să evacueze periodic infor
mațiile vechi pentru a face loc celor 
noi. Acest proces, deosebit de impor
tant pentru buna funcționare a creie
rului, are Ioc, după părerea savantului 
citat, cu ajutorul viselor.

Administrarea de vitamimă B® gră
bește creșterea rădăcinilor la mor
covi, sporul putînd ajunge pînă la 
30 la sută. O influență favorabilă asu
pra creșterii, rădăcinilor are și vita
mina P.P. Semințele de viță de vie, 
de fasole, tratate înainte de semănat 
cu vitamină P.P. dau naștere la plante 
care dezvoltă rădăcini mai puternice.

Pentru creșterea părții aeriene o in
fluență favorabilă are vitamina H și 
H1 (acidul paraaminobenzoic).

Vitamina C. și P.P. grăbesc înflori
tul plantelor de soia și a unor plante 
ornamentale. Ele favorizează totodată 
creșterea numărului de flori.

Efectul stimulator al vitaminelor a- 
supra creșterii și dezvoltării plantelor 
se explică prin participarea acestora 
la diferitele procese metabolice cum ar 
fi folosirea mai eficientă a zaharurilor 
și a substanțelor proteice. în același 
timp, ele contribuie și la sinteza mai 
eficientă a proteinelor (vitaminele Ba, 
Ba, H etc.) care sînt substanțele esen
țiale ale creșterii, precum și la sinte
tizarea grăsimilor din zaharuri și din 
proteine (vitamina Bo).

Fiind demonstrată legătura dintre 
conținutul în vitamine din plante și o 
serie de procese fiziologice, alimenta
rea plantelor cu vitamine desclfde 
perspective de viitor. Tratarea semin
țelor înainte de semănat cu vitamine 
va constitui un mijloc eficace de a 
mări producția vegetală și calitatea ei 
cu minimum de cheltuieli posibile.

Prof. dr. doc. H. CHIRILEI

ASIGURAREA
LA

ADAS (XXXI)

Oîntîmplare 
adevărată

Consemnată de 
AUREL CRIȘAN

Rezumat: Aflînd de faptul că 
Administrația Asigurărilor, de 
Stat asigură și facultativ anima
lele, gospodarul Ion Nicolăescu 
din comuna Vaideeni, județul 
Vîlcea, a luat o astfel de măsură 
de prevedere, încheind o asigu
rare pentru vaca sa. Intr-o zi, vaca 
s-o îmbolnăvit și a murit.

Gospodarul a mers la ADAS.
Aici i s-au calculat cu prompti

tudine drepturile ce i se cuve
neau. Ca urmare, Ion Nicolăescu

— peste puțină vreme — a plecat 
din nou la tîrg. Avea în buzunar 
cei peste 2 600 lei primiți de la 
ADAS.

Și, cu banii respectivi i-a fost 
destul de ușor să cumpere o altă 
vacă. Aceasta era de altă rasă, 
dar tot atît de frumoasă și blîndă 
ca aceea pe care o avusese.

Am regretat că nu am avut 
prilejul să fiu martorul bucuriei 
soției gospodarului din Vaideeni, 
atunci cînd Ion a adus în curte 
o altă vacă. Bucuria era însă cum 
nu se poate mai firească și meri
tată.

(sfîrșit)



In atenția Cooperativelor agricole de producție și a întreprin
derilor agricole de stat!

Fabrica de produse chimice „Sinteza" Oradea produce și li
vrează următoarele insecticide fitofarmaceutice de mare efi
ciență :

CARBETOX
se aplică în pomicultură. în legumicultura, în cultu
rile de bumbac, de tutun, de sfeclă de zahăr și în silvi
cultură, pentru combaterea insectelor rozătoare și sugă
toare, împotriva păduchilor testași și a acarienilor fitofagi. 
Are aplicații în zootehnie în combaterea endo și ectopa- 
raziților vitelor și ai păsărilor de curte.

FOSFOTOX R (Rogor)
se utilizează în pomicultură, în cultura cerealelor. în le
gumicultura, la plante industriale și plante ornamentale, 
în zootehnie etc., cu indicații speciale pentru combaterea 
aphidelor, acarienilor, păduchelui verde al mărului și al 
piersicului, păduchelui negru al sfeclei, muștei cireșilor, 
păduchelui de frunză etc.

FOSFOTOX E (Ethion)
se recomandă pentru combaterea acarienilor fitofagi în 
pomicultură și viticultură, a păduchilor testași în trata
mentele de iarnă Are eficacitate mare în combaterea pă
duchelui de San Jose, păianjenului brun al pomilor, pă
duchelui cenușiu al verzei etc.

CIMEXAN
se întrebuințează pentru distrugerea radicală a insecte
lor parazite din locuințe și localuri publice. în combate
rea ploșnițelor, păduchilor, puricilor și muștelor.

Instrucțiuni în folosință, la Fabrica de produse chimi
ce ..Sinteza" Oradea str. Chimiei 3—1.

UZINA DE ANVELOPE

București, Prelung. Șos. Olteniței nr. 181 — telefon 23 60 20 
și 23 42 80, vinde fără repartiție la întreprinderi de stat, coope
rație și către populație, garnituri anvelope pentru autoturisme, 

electro-stivuitoare și motostivuitoare, din dimensiunile:
1. 640—13 4. 695—14
2. 645—13 5. 700—14
3. 700—13 6. 600—15

TREI IAZURI
ÎN LOCALITATEA MICLÂUȘENI-JUDEȚUL IAȘI

1 NEGRU

15 VIOLET

6 VERDE OLIV

18 GRI TOP

3 BLEU VERT

25 CARMIN

și în orice alte 

culori fi nuanțe

Respectați modul de întrebuințare indicat pe fiecare 
plic „G A L L U S“

Consultați tabelele de culori „G A L L U S“

Fără efort
Fără pierdere de timp

Primiți la domicilia prin colet poștal.
MANUALELE ȘCOLARE necesare pentru clasele IX—XII adre- 

sîndu-vă printr-o simplă carte poștală secției CARTEA PRIN POȘTĂ 
a cooperativei de consum din București, str. Sergent Nuțu Ion 8—12.

și RECHIZITE PRIMI J1 LA DOMICILIU comandindu-le secției 
„Comerț prin coletărie" a cooperativei de consum tot în str. Sergent 
Nuțu Ion nr. 8—12, București, sector 6.

REȚINEȚI: Secția „Cartea prin poștă" vă poate livra la domi
ciliu CĂRȚI DIN ORICE DOMENIU, precum și discuri, iar secția „CO
MERȚ PRIN COLETĂRIE", o gamă largă de mărfuri necesare gos
podăriei dv.

PLATA SE FACE LA PRIMIREA COLETULUI, LA CERERE ob
țineți GRATUIT Cataloage sau liste cu discurile, cărțile și celelalte 
mărfuri ce se livrează la DOMICILIU.

ALBIM A W



Am aflat pe plaja Mă
rii Negre, unde mi-am 
petrecut concediul în 
vara trecută un soi de 
vietăți ciudate

Un bărbat cam de 
40—45 de ani. voluminos, 
și cu o chelie pronunța
tă. se zbenguia in va
luri sărea înota, striga 
și stropea pe o rază de 
patru metri împrejur. 
Văzind scena, am zîm- 
bit fără să vreau. Omul 
însă m-a zărit și, fără 
un cuvint. provocat pe
semne de zimbetul meu, 
a început să mă stro
pească. Cum subsemna
tul nu prea se dă nici 
el înapoi cînd e vorba 
de joacă, am pornit ime
diat o contraofensivă, 
pînă cînd adversarul 
meu a ridicat mîinile în 
sus : „Capitulez !“ a stri
gat el. După o jumătate 
de oră ne tutuiam. Eu 
îl strigam Gică. și de a- 
semenea el imi spunea 
De numele mic Ne-am 
dus apoi pe plajă. în 
timp ce eu dormeam o- 
bosit, Gică. pus pe poz
ne. mi a îngropat picioa
rele în nisip și mi-a tur
nat nisip pe cap. Pe 
urmă m a trezit. Rîdea 
în hohot.e Am început 
să rid și eu. și am tulit-o 
în mare. Gică după 
mine. Am pus mina pe 
el și nu i-am dat drumul 
pînă ce nu l-am făcut să 
înghită o gură de apă 
Mai tîrziu au apărut pe 
plajă niște copii cu o 
minge. Gică i-a chemat 
în apă și au făcut cerc. 
Au jucat volei. Cu punc
te. Să-1 fi văzut pe Gică 
ce se mai dondănea cînd 
i se părea că i se ia un 
punct pe nedrept. Deo
dată însă în timp ce jo
cul era în toi, se aude 
un strigăt de pe plajă : 
„Tovarășe director gene

ral ! Tovarășe director 
general !"... Mi s-a părut 
că omul striga în direc
ția noastră. Am întors 
capul. Omul mi-a făcut 
semn să-1 fac atent pe 
Gică. Am început să 
rid : „Mă Gică, fac eu, 
te ia unul de pe mal la 
sigur ! Te strigă director 
general !“ Gică s-a oprit 
cu mingea în brațe și a 
strigat spre cel de pe 
plajă : „Ce este ?“ „La 
telefon !“ a răspuns o- 
mul. Am rămas nedu
merit. Dar cînd Gică s-a 
apropiat de mine și 
mi-a dat mingea spu- 
nîndu mi ! „Ține minte, 
e opt la trei pentru 
mine !" orice umbră de 
îndoială mi-a dispărut. 
Așa se glumește pe pla
jă, mi-am spus. Apoi Gii ă 
s-a dus la telefon. După 
un sfert de oră s-a în
tors și a început să ne 
stropească pe toți. Cînd 
s-a liniștit puțin, m-am 
apropiat de el : .Mă 
Gică. cine era ăla care 
te lua la sigur cu „di
rector general1' ? Gică 
m-a privit uimit : „Cum 
adică mă lua la sigur ?“ 
,Păi, zic... nu te lua ?- 
„Nu, dragă ! face Gică. 
Am avut un telefon de 
la minister! Adjunc
tul !“... Am căzut în va
luri și am înghițit la re
pezeală vreo două-trei 
guri de apă. Eram îngro
zit Uite pe cine băga
sem eu cu capul la 
fund ! Uite pe cine-1 
stropisem cu apă ! Uite 
cui îi spuneam „mă 
Gică" Eram uluit. Cînd 
mi-am revenit, el înce
puse să mă stropească 
din nou : .Hai. zicea, 
să vedem care pe care !“ 
N-am mai schițat nici un 
gest și m-am lăsat bătut. 
„Ura I A strigat el, 
mi-am luat revanșa !“

Mă uitam Ia el și nu-mi 
venea a crede. Căutam 
să mi-1 închipui grav, la 
biroul lui. cu patru tele
foane pe masă și nu-1 
vedeam. în timp ce el 
mă stropea, mă băga la 
fund, mă împroșca cu 
nisip, eu, moale ca o 
cîrpă. mă întrebam u- 
iuit: „Ce fel de director 
general o fi și ăsta ?“ De 
la o vreme Gică a ob
servat că prea mă las 
moale. „Ce ai ? Făcu el. 
Ai obosit ? De ce te 
lași ?“... L am privit u- 
mil : „Tovarășe director 
general, cum o să în
drăznesc ?“ A făcut ochii 
mari, apoi a izbucnit în- 
tr-un hohot de rîs, că 
s-a adunat toată plaja i 
„Va să zică din ăștia 
îmi ești ?“ strigă el. S-a 
repezit la mine și a în
ceput să trimită cu furie 
avalanșe de apă peste 
mine. Cîțiva din cei de 
pe mal. vreo trei, crezin- 
du-mă mai slab întrucit 
nu ripostam, au intrat 
în joc de partea mea și 
au început să-1 împroaș
te cu apă îngrozit am 
intrat între ei și abia 
am reușit să Ie șoptesc : 
„Fraților, e director ge
neral !“ Ei s au oprit o 
clipă, m-au privit, apoi 
au izbucnit în rîs : „Ei 
și 7“ Și au continuat. ..Să 
știi, mi-am zis. că ăștia-s 
miniștri !“ Am ieșit din 
joc și au continuat în
tre ei. Mai tîrziu am 
aflat că cei trei erau u- 
nul contabil la coopera
tivă. altul inginer de 
mine și al treilea refe
rent tehnic. I-am văzut 
jucîndu-se apoi în fie
care zi cu directorul 
„meu“ general. Eu mă 
ascundeam pentru că. de 
cîte ori mă vedeau, mă 
arătau cu degetul și în
cepeau să rîdă După o 
săptămînă n-am mai 
răbdat. Am intrat în 
mare și m-am dus glonț 
la ei : „Mă Gică. mă pri
miți și pe mine ?“ Praf 
m-au făcut.

Iată de ce spuneam la 
început că am aflat pe 
plaja mării un soi de 
vietăți ciudate. Era vor
ba de mine.

SADI RUDEANU

Continuăm inventarierea ?

PROGRES
— Domnule doctor, ce-mi reco

mandați contra insomniei ?
— înainte de culcare bea un pa

har cu lapte și mănîncă măr ras.
— Nu vă supărați, dar acum șase 

luni mi-ați interzis să mănînc ceva 
înainte de culcare...

— Asta-i adevărat, te rog însă să 
nu uiți progresul enorm, pe care l-a 
făcut medicina în acest timp.

După

MOȘ VĂSILE
S-au rupt norii, bofâ-i vina, 
Curg șuvoaiele la vale, 
Parcă-n cer ar fi turbina
Unei mari hidrocentrale

Moș Vasile-n bătătură
Cu un nepoțel de-o șchioapă, 
Greu înoată pîn-la șură :
— De-unde, bre, afîto apă ?

— De la nori, răspunse-ndată 
Știutorul pionier
— De la nori o fi, mâi tată, 
D-apoi norii îs pe cer.

Cu-aste vorbe moș Vasile, 
In pârnînt, o furcă-mplîntă.
— Gata-i ploaia, bre copile, 
Peste-o oră. tot se zvintă.

Iarăși ride oiomerul 
De această „noutate'',
Căci moi greu se~ncarcă cerul 
Și cu piatră-acuma bate

— Te bazezi doar pe o turcă, 
Zice mînzul, nu pricepi
Că natura nu se-ncurcă 
Intr-o furca cu trei țepi ?

Nu că aș avea ambifii
Sâ le știu chiar toate, toate... 
Dar de-asemeni superstiții 
Rîd si curcile plouate,

BARBU ALEXANDRU

reînceperea campionatului de fotbal...

Telespectatorul ideal!...
Desen de Nic. NICOLAESCU

RECLAME
Există diferite metode de a face 

reclamă. Iată una dintre acestea : 
O societate de asigurare americană 
din San Francisco a publicat ur
mătorul anunț : „Asigurați-vă nu
mai la noi ! Luni un cetățean din 
oraș s-a asigurat la noi pe viață 
iar marți a fost călcat de un auto
mobil și a trebuit să i se amputeze 
o mină. Miercuri i-am plătit 50 000 
de dolari. De ce să nu vă încercați 
$i dv, norocul T*'

Ce-i drept tentația nu este prea 
îmbietoare. Același lucru s-ar pu
tea crede și despre reclama care 
și-o face un hotel din California i 
„Avem cea mai proastă bucătărie 
din S.U.A, Bucătarii noștri pregă
tesc niște mîncăruri de cea mai 
proastă calitate. Clicnții hotelului 
slăbesc în numai cîteva zile*'. Efec
tul reclamei ? In acel hotel nu se 
găsesc niciodată camere goale.

De unde se vede că reclama 
este sufletul comerțului.

PRIMA ZI 
DE ȘCOALĂ
Pentru Petrișor, firește. 
Este azi întîi ianuar;
Calendarul îi vestește 
Început de an... școlar.

Tata i-a luat aseară
Un ghiozdan cit o lădifă 
Că băiatul e din vară 
Absolvent de grădinifă.

Și privindu-l stind acolo, 
Puștiul zimbitor socoate :
— Jncepînd de azi încolo 
Ies din preșcolaritate I

Cînd apoi pleacă de-acasă, 
Mihăifă, un vecin,
Vrea să știe : — După masă 
Vii să ne jucăm pufin ?

Dar elevul cu îngîmfare 
l-o retează dîrz, pe loc, 
Arătînd ghiozdanul mare :
— Eu cu puștii nu mă joc I

V. D. POPA

RĂSPUNSURI
NETIMBRATE
CONSTANTIN ARDELEANU 

(Tazlău-Neamț) : „Fantezia în omo
nime" este sinonimă cu alte poezii 
apărute, iar explicațiile cuvintelor 
încrucișate prea sînt... șarade. Epi
gramele au mai apărut.

NICOLAE MIRON (șos. Olteniței- 
București) : Unele dintre ghicitorile 
trimise le-am publicat. Acum încer
căm să ghicim cînd o să ne mai tri
miteți și altele.

Z. MIRCEA (str. Oradea, 1-Bucu- 
rești) : „Unui poliînsărcinat" este 
cronică rimată, dar nu pe specilicul 
revistei noastre.

CONSTANTIN T. GRĂDINARU 
(Nichifeni-Botoșani) : O să ținem 
seamă de propunerea dv. de a orga
niza noi concursuri distractive. Glu
mele pe care le-ați trimis nu sînt în
deajuns de vechi ca sâ ni se pară 
noi.

GHEORGHE I. BRATU (Jariștea
Pădureni-Vrancea) : Nu vă înțeleg : 
vreți să criticați, dar nu aveți cura), 
susțineți că prin critică omul se va 
îndrepta dar nu vreți să-i dăm nu
mele. De ce „să batem șaua ca să
priceapă iapa" — cum spuneți dv„ 
cînd putem aplica metoda direct pe_
biped ? In orice caz. ceea ee scrieți
în proză este mai interesant și mai
publicabil dec it poezia.

GRIGORE PETRIC (Cetea-Alba) : 
De ce țineți neapărat să scrieți ver
suri ? Se pare că aveți ceva de spus 
in legătură cu batoza aceea. Așteptăm 
să ne explicați mai pe înțeles și 
mai... în proză.

■ ■

Fără cuvinte
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