
Testamentul lui
Ienăchiță

dc ION BANUȚA

„Și vă chem ca vrednici începători 
de țară în ceas dc statornicie a dom
niei mele, în această Curte domnească a 
Tîrgoviștei, unde voi domni de azi 
înainte..."

MIRCEA CEL BĂTRIN
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PĂSTORUL
Cine are în grădină un brad, Sau un măr, ori florile de nuntă Urcate pe casă, cu grijă. Florile care au adunat veacul Și norul, clipa marelui sunet, Acela e singur păstorul Clorofilelor, ploilor, Pămintului și casei în care își are căpătiiul viața. Cine ars în grădină izvor Poartă prin lume o temelie de aur i 

Vin oamenii, se odihnesc o clipă, Sorb apa cu nesaț și binecuvîntă Meșterul, superbele mîini Ale păstorului apei.Povestea ajunge atît de departe Încît drumul, drumul păstorului, (Stăpînul vieții și al izvorului) înainte mult mai este.
DUMITRU M. ION

De intri în istorie trebuie să calci 
timid. Dedesubt se află oasele strămo
șilor, în fond oasele oamenilor, oase
le lumii, unind miezul pămîntului cu 
vîrful cerului De cobori în istorie pe 
fir de argint ori de cărbune, cert ori 
incert, dai de niște umbre, adînc as
cunse în veșnica ladă păstrătoare de 
oase, umbre care răspundeau odată la 
numele de Decebal, de Mircea, de Ște
fan, de Mihai, de Ienăchiță, de Emi- 
ncscu... Aflăm, în viață, în acest vast 
și splendid decor multicolor, clipe de 
extaz ori de durere, pe care Măria-Sa 
Timpul, rupîndu-le cu dinți de fildeș 
oțelit, adună un fel de fantastice bro
derii pe această nemaipomenită pla
netă, punînd o înverșunată vamă pe 
toți și pe toate, măeinînd la moara 
lui de nemurire domni și domnițe, mă- 
cinînd, precum însuși Coșbuc spune 
„și nat de rînd“ măeinînd, — „cap de 
geniu sau de vită"...

Și prin părțile Tîrgoviștei s-au sta
tornicit purtători ai civilizației, succe- 
dîndu-se, nu fără glorie, în epocile de 
bronz, de fier, înnobilate de frumuse
țea dacilor, trăitori statornic ne aces
te pămînturi ale făgăduinței Să pă
trundem deci, încet, prin Arcada tim
pului, în sanctuarul Văcăreștilor, cti
tori de poezie românească, păstrători 

'de datini și umblători în viitor Vă
cărești, de bună seamă, vor fi fost 
mulț’i, pierduți în fel și chip în negu
rile vremii, dar dintre ei numai unii 

Cronice unui greier

ieșiră la lumină șl parerșe, -Ienăchiță - 
fu cel mai strașnic. Vopsit adine 
și vast în acele culori fără de., 
moarte ale curcubeului, Ienăchiță, alt- . 
fel om libovnic, cu gugiumea de să- ' 
mur pe cap, anteriu de sevai roz-găl- 
bui, încins în giar, cu hanger încrus
tat. în pietre scumpe și multe altele, 
— de necesitate unei prea cinstite fețe, 
a sci’is' „poezii âproapie lăutărești 
și cu .acel simbolism aproape erotic".,, 
cum ne informează acel genial Căli- 
nescu.

O, da ! Om, poet, și albină am pă
truns, umblînd așa, hai-hui, din floare 
în floare pe Bulevardul frunzelor 
moarte, lăsînd în urmă plopi fremătă
tori și salcîmi de vis, printre porumbu- 
rile ucise frumos dc toamnă spre a- 
cel „ceas solar" din Parcul Văcărești
lor pe care cădea, probabil, odată, de 
dimineață în amurg, gîndul, iubirea și 
privirea de foc a lui Ienăchiță, atunci 
cînd osteneala îi cădea sublim și ne
îndurătoare pe umăr E toamnă ! Calc 
cu sfială pe banii de aur, de aramă, de 
argint, de dimensiuni incredibile par
că, din parcul Văcăreștilor de pe Ialo
mița, de lingă Cetatea de scaun a Tîr
goviștei, din parcul de unde, dacă ar 
ochi de vultur străvezi Turnul Chin
diei încărcat de slavă, de amintire, în 
cadranul magnific al soarelui. Chiar 
aici, în imperiul poeziei Văcăreștilor, o 
mină inadmisibilă, — a dat foc pala
tului iluziilor, acel palat care fu atît 
de amplu situat în istorie încît el n-a 
mai; putut să ardă.

Ei, da. Nimic nu poate să ardă din 
ceea ce atît de statornic este, Ienăchi
ță Văcărescu, în „Amărîtă turturea", 
în „Testament" și încă într-0 nesfîrși- 
re de imagini din strălucirile lumii Ș’ 
din ruinurile Tîrgoviștei ne aruncă în 
viitorul poeziei românești, într-un E- 
minescu, Arghezi, Blaga, Bacovia și 
încă în mii de alți slujitori de geniu 
și de credință ai muzelor românești, 
ai muzelor umanității întregi, care 
proclamă azi din sufletul sufletului 
lor soarele democrației românești O 1 
Se află aici, sub acest soare și acea 
mare poetă și prozatoare a Dîmboviței ' 
noastre, foarte iubitoare de țară, Ele
na Văcărescu, sublima cetățeană care ! 
a imaginat, de acolo de la Paris, în 
chiar cumplita clipă a petrecerii sale 
în neant, într-un fel de danie de cris
tal, o academie de suflet a poeților 
României ce ar putea să fie, și trebuie , 
să fie, pe această așezare, aici, aici la I 
Văcărești, aruncată ca un giuvaier de 
veșnică amintire, lîngă Ruinurile Tîr
goviștei.

Ienăchiță Ienăchiță Văcărescu ! Om 
de legendă. Poate că a fost! Ori poa
te că n-a fost... Ca un Homer, ori 
ca un Shakespeare ! Peste vechile 
plaiuri române a statornicit, din iubi
re. din nestatornicire, un..'. Testament i

„Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire 
Creșterea limbii românești 
Și a patriei cinstire".
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ÎN SUUBA CÎNTECULUI
Cronicarul care va 

consemna evenimentele 
mai însemnate petre
cute în anul '69 în satul 
Osoi, va aminti neapă
rat și de o frumoasă 
aniversare.

în această toamnă cu 
rod bogat și zile cu mult 
soare, satul de pe me
leagurile lașului a săr
bătorit împlinirea a 75 
de ani de existență a 
corului din localitate.

înființat în anul 1894 
de către Ion A. Toma, 
un dascăl entuziast și iu
bitor de cîntec, corul 
din Osoi a fost îndrăgit 
de generații întregi ale 
satului. Istoria acestei

LAUDĂ ARTIȘTILOR

POPULARI AUTENTICIîntreaga presă din țară și celelalte mijloace moderne de comunicare cu masele, radioul și televiziunea, ca și numeroșii specialiști siruini care au asistat, au ținut să sublinieze succesul remarcabil al Festivalului și concursului folcloric internațional „România ’69".S-a remarcat amploarea Iui, varietatea manifestărilor pe care le-a cuprins, organizarea aproape fă
ră greș, frumusețea performanțelor atit în domeniul cîntecului și dansului cit și în cel al costumelor 
și creațiilor de artă populară în sensul cel mai larg al cuvîntului. S-a remarcat varietatea sub care a fost prezentat ia acest festival folclorul românesc, formele lui tradiționale și creațiile lui contempora
ne.S-a remarcat însă mai puțin faptul că tot ce a fost frumusețe adevărată datorăm artiștilor populari autentici. Nu s-a remarcat, sau nu s-a remarcat îndeajuns, pentru că lucrul se consideră de la «ine înțeles.Cred totuși că acum, cînd România a marcat pe plan internațional o prezență atit de importantă In domeniul prețuirii, a valorificării științifice și artistice a creației populare, se cuvine să aducem

cuvenita laudă creatorilor, artiștilor populari autentici cărora, înainte de toate, li se datorește succesul festivalului. Anonimi altădată, astlzi datorită mișcării artistice de amatori mulți dintre ei cunos- euți, acești făuritori de frumuseți continuă să dăl- tuiască in piatră, să cioplească în lemn, să coase pe in și borangic sau să țese în lină și arnici, să potrivească în cuvinte, în sunet de instrumente populare sau în pași de dans, ceea ce peste veacuri le-a fret transmis de strămoși, mesajul artistic atit de bogat in genuri și variat in forme, al folclorului românesc.Cu acest mesaj pe care îl păstrează astăzi și pe care in tot ce are el adine uman și de valoare e- ternă, îl vor transmite generațiilor următoare, s-a prezentat poporul nostru la Festivalul și concursul folcloric internațional „România ’69“. Prin el s-a adresat lumii omenia românească cea mai autentică, dragostea de frumos și grija pentru valorile eulturale ale poporului.Latent altădată, nesocotit de multe ori, acest mesaj a putut fi transmis lumii de data aceasta în toată amploarea și frumusețea lui datorită prețuirii pe care Partidul Comunist Român o acordă creației populare, grijii pe care conducerea noastră de partid și de stat o are pentru punerea în valoare a bunurilor ei autentice. Aceste condiții primordiale au permis artiștilor populari ca, depășind anonimatul de altădată și sfera strimtă a satelor sau a ținuturilor lor de baștină, să poată prezenta frumusețile create de ei în fața țării întregi, în fața lumii.Puterea lor creatoare a fost descătușată de contingentele de altădată și dînd frîu liber inspirației, limitate doar de canoanele tradiției, ei au putut să prezinte cu atîta vigoare și eu atita demnitate folclorul nostru.
Laudă li se cuvine lor.

Prof. MIHAI POP

SERVICI DE CERAMICA — Tudorică Vasile (Curtea de Argeș)

MIREASA — Linogra- 
vură, Ion Colt (Arad)

formații a consemnat 
multe succese care i-au 
adus aprecieri unanime, 
de-a lungul vremurilor.

în anul 1906 corul din 
Osoi, sub conducerea în
vățătorului Ion A. Toma 
care a condus formația 
timp de peste patru de
cenii, obține un succes 
răsunător. I se decernea- 
ză Medalia de aur la 
Concursul de cîntări po
porale desfășurat la A- 
renele Romane din Bucu
rești.

De-a lungul existenței 
sale, vreme de șapte de
cenii și jumătate corul 
din acest sat din Moldo
va a desfășurat o rod
nică activitate pentru 
educarea muzicală a să
tenilor, pentru păstrarea 
și valorificarea folcloru
lui.

Pentru meritele deose
bite în răspîndirea fru
museților cîntecului, și 
contribuția adusă la dez^ 
voltarea vieții spirituale’ 
a satului de-a lungul ce
lor 75 de ani, printr-un 
Decret al Consiliului de 
Stat, formației corale din 
Osoi i s-a conferit Ordi
nul Meritul Cultural clasa 
a lll-a, iar profesorului 
Gh. Chifun, actualul diri
jor, și coristului I. Țugu- 
lea, Ordinul Meritul Cul
tural clasa a IV-a. Cei
lalți membri ai corului au 
fost distinși cu diferite 
ordine, medalii și dis
tincții.

Frumoasa și impresio
nanta sărbătoare jubi
liară a corului din satul 
Osoi s-a încheiat cu un 
program artistic la reu
șita căruia pe lingă cei 
100 de coriști ai forma
ției sărbătorite au con- 
«ibuit formațiile corale 

în Popești și Răducă- 
neni, județul lași, din 
Brănești, județul Dîmbo
vița, orecum și corul 
„Gavriil Musicescu* al Fi
larmonicii de Stat Mol
dova.

R. I.

Cu ani în urmă iama poposea la sate de obicei după o îndelungată pauză culturală, după o vară considerată sezon mort în viața căminelor culturale. De aceea pregătirile pentru anotimpul atît de favorabil activității culturale se caracterizează îndeosebi prin măsuri de reorganizare și reactivizare ale formațiilor artistice ale colectivelor de conferențiari, ale consiliilor de conducere de la căminele culturale, în ultima vreme se observă tot mai mult preocuparea pentru realizarea unei continuități în activitatea culturală de la sate (vara a devenit în multe locuri anotimpul unor manifestări și festivaluri de amploare) și astfel pregătirile pentru iarnă sînt orientate cu precădere în direcția ridicării calității și eficienței manifestărilor.Preocuparea pentru îmbunătățirea activității în această iarnă caracterizează în bună măsură și preocupările Comisiei de răspîndire a cunoștințelor științifice din județul Cluj.La comisie s-au strîns și se studiază chestionarele unei anchete sociologice întreprinsă la sate încă din primăvară de către Comitetul pentru cultură și artă din județ în colaborare cu catedra de sociologie a U- niversității Babeș-Bolyai. Nu este vorba de prelucrarea integrală a datelor, acest lucru urmînd să fie făcut de un colectiv mai larg sub îndrumarea sociologilor. Ceea ce interesează Comisia de răspîndire a cunoștințelor științifice sînt răspunsurile țăranilor la întrebările privind manifestările cu caracter științific. Chestionarele cuprind, printre alte

RĂSPÎNDIREA ȘTIINȚEI

PREGĂTIRI DE IARNA

âlbînăTm

întrebări, două cerînd sătenilor să indice 5 teme pe care ar dori să le trateze brigada științifică și subiectul a 5 manifestări (conferințe, simpozioane etc.) științifice ce i-ar interesa în mod deosebit. Cunoașterea răspunsurilor la aceste întrebări este deosebit ue importantă pentru orientarea propagandei științifice, pentru creșterea eficienței ei.O măsură care ni se pare de asemenea binevenită este și aceea de a cunoaște preocupările conferențiarilor, temele pe care le-ar dori să le expună în această iarnă la sate. în acest scop Comisia de răspîndire a cunoștințelor științifice din județul Cluj a invitat o seamă de intelectuali, cadre universitare, cercetători științifici etc, să indice subiectele din timp. Am văzut zeci de fișe completate deja de către profesori și conferențiari universitari, de cercetători științifici și alți intelectuali.în județul Cluj se va extinde în această iarnă o inițiativă interesantă și deosebit de eficientă în munca de răspîndire a științei la sate. Este vorba de organizai ea unor întîlniri între oamenii de știință din Cluj și intelectualii satelor. în primăvara și vara acestui an Comitetul județean pentru cultură și artă în colaborare 
eu Comitetul județean U.T.C, au or

ganizat în cîteva comune asemenea manifestări. în cadrul acestor întîlniri oamen: de prestigiu au informat pe intelectualii satelor despre noi cuceriri recente din domeniul diferitelor științe.întîlnirile ce au avut loc în comunele Borșa, Călățele, Aghireș și în alte locuri, la care au participat dr. Felszeghi Edmund, profesor universitar de la Facultatea de biologie, conferențiarul dr. Gheorghe Chișu, directorul Observatorului astronomic din Cluj, dr. Mircioiu Crișan, conferențiar de la Facultatea de medicină și alți oameni de știință, au fost deosebit de reușite și foarte mult apreciate. Ele au constituit pentru intelectualii satului un bun prilej pentru lărgirea orizontului lor științific și totodată modele de felul cum trebuie susținute o manifestare, un dialog științific interesant și atrăgător.Pregătirile de iarnă în curs de desfășurare în județul Cluj vizează și alte aspecte ale propagandei științifice, ca de exemplu instruirea responsabililor colectivelor de conferențiari de la sate, folosirea mai largă a montajului audio-vizual, buna organizare și funcționare a universităților populare ș.a.
1 RADU



SAPTAMINA
CONOMIEI

Marcată în fiecare an, la 
sfîrșit de octombrie, de bogate 
manifestări de natură spiri
tuală, „Săptămîna economiei" 
capătă tot mai mult aura unui 
eveniment tradițional încărcat 
de multe semnificații. Consti
tuind atribute proprii poporu
lui nostru, cumpătarea, chib
zuință, spiritul de economie își 
găsesc un corespondent valoric 
important în numărul din ce în 
ce mai mare de librete de eco
nomii deținute de populație, în 
soldul general al depunerilor 
populației la C.E.C. în continuă 
creștere.

La 30 septembrie 1969, nu
mărul libretelor de economii 

^»-a ridicat la aproape 6 mi
lioane. Aceasta înseamnă că, un 
libret de economii revine în 
medie astăzi la 3,3, locuitori. în 
anul 1960, numărul libretelor 
de economii a fost de 2,7 mi
lioane, revenind în medie, 1 li
bret la 7 locuitori. La aceeași 
dată, soldul general al depune
rilor la C.E.C. ale populației de 
la orașe și sate a fost cu 8,7 la 
sută mai mare decît cel existent 
la 31 decembrie 1968. Acast in
dicator de bază care ilustrează 
dezvoltarea acțiunii de econo
misire este astăzi de 10,9 ori 
mai mare decît la sfîrșitul anu

25-31 OCTOMBRIE 1969

lui 1960.
Milioane de cetățeni s-au 

convins că buna gospodărire a 
banului înseamnă să depui la 
C.E.C o parte din cîștigul pe 
care-1 ai, pentru ca atunci cînd 
vrei să-ți cumperi ceva de va
loare mai mare — un autotu
rism de pildă sau să-ți~ cons
truiești o locuință — să nu fi 
nevoit a te îndatora la altul, 
ci să iei din suma economisită 
cît îți face trebuință, să te „îm
prumuți", cum spune un scri
itor, „de la tine însuți".

Cetățenii își păstrează econo
miile personale la C.E.C. și da
torită avantajelor pe care 
această instituție le oferă depu
nătorilor săi.

Astfel, sumele depuse la 
C.E.C. se află în deplină sigu
ranță, fiind garantate de stat și 
sporesc prin dobînzile sau cîș- 
tigurile pe care această institu
ție le acordă.

Este demn de reținut ca în 
fiecare an, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă depună
torilor dobînzi și cîștiguri în va
loare de sute de milioane de lei.

Depunătorii pot dispune de 
banii depuși la C.E.C. ca de 
orice bun personal, putînd să-i 
retragă oricînd, de la orice uni
tate C.E.C. Toate operațiunile 
de depuneri și restituiri se fac 
gratuit, la cererea depunători
lor, la orice unitate C.E.C. din 
țară, fiind scutite de orice im
pozite și taxe.

Spre deosebire de cel ce n-are 
libret de economii și care tre
buie să umble cu toți banii asu
pra lui, putînd să-i piardă sau 
să-i irosească, depunătorul 
pleacă de acasă doar cu libretul 
de economii în buzunar, fiind 
astfel asigurat că nu va avea 
nici o pagubă.

Se întîmplă însă ca unii oa
meni să nu fie totuși depună
tori la C.E.C. Unii se ferese, 
spunîndu-și în sinea lor: „De 
ee să depun eu economiile mele 
h C.E.C. ca să afle și alți oa-

meni că am bani?" Această pă
rere este cu totul greșită, de
oarece Casa de Economii și 
Consemnațiuni ca și unitățile 
care efectuează operațiuni 
C.E.C. păstrează secretul asu
pra numelui depunătorului și a 
sumelor ce le are păstrate la 
C.E.C., această obligație fiind 
stabilită prin lege.

Operațiunile ce se efectuează 
pentru depunători sînt de ase
menea secrete și chiar și popu
larizarea numelui cîștigătorilor 
nu se poate face decît numai cu 
consimțămîntul scris al aces
tora.

Dobînzile și cîștigurile se 
achită integral, fiind scutite de 
orice taxe sau impozite.

Alți oameni spun : „Dacă am 
banul în casă îl folosesc cînd 
am nevoie". Insă, așa cum s-a 

arătat și de la C.E.C. îi poți 
scoate oricînd ai nevoie. Dacă 
cineva a depus o sumă de bani 
și mîine ar dori să o scoată, nu-1 
împiedică nimeni. Sînt banii 
depunătorului și C.E.C.-ul îi 
restituie oricînd la cerere și în 
plus, cu dobîndă sau cîștiguri.

Instituție cu vechi tradiții în 
țara noastră, Casa de Economii 
și Consemnațiuni desfășoară o 
largă activitate în folosul popu
lației, oferindu-i posibilitatea 
de a-și păstra în cea mai de
plină siguranță și în condiții 
deosebit de avantajoase econo
miile bănești personale. Pentru 
realizarea acestei posibilități, 
Casa de Economii și Consemna
țiuni a introdus instrumente de 
economisire variate, care se gă
sesc în permanență la dispozi
ția populației. Se urmărește 

prin aceasta sa fie satisfăcute 
interesele populației nu numai 
in ceea ce privește siguranța 
păstrării banilor depuși la 
C.E.C., dar și în ceea ce pri
vește avantajele multiple care 
le sînt acordate. Fiecare instru
ment în parte oferă depunători
lor pe lîngă avantajele gene
rale ale economisirii la C.E.C., 
și avantajele sale specifice.

Sărbătorind în aceste zile 
„Săptămîna economiei", oame
nii muncii de la sate vor folosi 
și acest prilej pentru a deveni 
prieteni statornici ai economiei 
sau pentru a-și spori sumele 
deja depuse, dovedind o dată 
mai mult că știu să-și gospodă
rească cu grijă veniturile bă
nești personale.



ECONOMIS I R E A 
semn al înțelepciunii

VĂ INVITĂM

LA O DISCUȚIE
Vă invităm, iubite cititor, la o discuție pe tema economiei. Vom începe convorbirea noastră amintind un dicton: „Mult cîștigi, mult cheltuiești". 11 invocă adesea aceia care nu-și gospodăresc chibzuit banii. Le vom răspunde citîndu-1 pe George Coșbuc: „cine cheltuiește tocmai pe tocmai cit cîștigă, nu e nici nebun, dar nici cuminte“.Aspre cuvinte ! Au fost scrise cu peste o jumătate de veac în urmă. Astăzi, cei cărora U se adresează sint — din fericire — tot mai puțini. Căci, pe măsura creșterii veniturilor populației, se dezvoltă și spiritul de economie, de bună gospodărire a banilor. Cea mai evidentă dovadă în, acest sens o constituie faptul că numărul celor ce economisesc la C.E.C. 

se ridică la milioane, iar valoarea sumelor depuse crește necontenit.Oricine intenționează să-și cumpe
re un obiect de valoare mai mare ia hotărirea să depună la C.E.C. cu regularitate, o anumită sumă de bani. Poate ați luat și dv. o asemenea ho- tărîre. Vi s-a întâmplat desigur ca — 
furat de treburi — să nu fi avut 

uneori răgaz de a trece, imediat, pe la o unitate C.E.C. pentru a depune suma stabilită dinainte. Vă mal amintiți de cite ori, in asemenea situații, banii „s-au dus“ pe cheltuieli mărunte ? Firește că de fiecare dată v-ați gindit: „data viitoare voi depune o sumă mai mare și pentru data aceasta**.V-ați întrebat cum se explică asemenea situații și, mai cu seamă, cum pot fi ele prevenite ?Prevenirea lor depinde nemijlocit de dezvoltarea spiritului de economie, o deprindere ce se formează cu timpul. „E mai greu a păstra, decît 
a cîștiga** — precizează o zicală.Căile pentru formarea deprinderii de a economisi sint multiple.Dumneavoastră, ca și tuturor acelora care doresc să economisească la C.E.C., Casa de Economii și Con- semnațiuni vă pune la dispoziție librete de economii variate, obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, ca și alte instrumente de economisire.Deci, posibilități multiple, avînd toate același scop : ECONOMIA

LIBRETUL 
DE ECONOMII 
CU DOBÎNDĂ 
Șl CÎȘTIGURI

Dorința acelor depunători care e- conomisesc pentru a cumpăra mobilă, televizor, frigider etc., poate fi îndeplinită înainte de strîngerea întregii sume necesare, cu ajutorul libretului de economii cu dobîndă și 
cîștiguri.Pentru sumele păstrate pe aceste librete, depunătorilor li se acordă:— dobîndă și— cîștiguri în obiecte, prin trageri la sorți trimestriale, constînd din garnituri de mobilă, televizoare, frigidere, aparate de radio și alte o- biecte menționate în lista de cîștiguri, ce pot fi alese de cîștigători în limita valorii cîștigurilor ieșite la sorți, precum și cîștiguri în araga
zuri cu butelii.

De curînd la depunerile pe aceste librete, C.E.C. a acordat pe lîngă alte numeroase cîștiguri în obiecte șl 800 de aragazuri cu butelii.
Iată ce avantaje vâ oferă fiecare 

din aceste instrumente 
de economisire;

LIBRETUL DE ECONOMII CU DOBÎNDĂEconomisirea treptată a unor sume importante care sporesc prin dobînzi anuale se realizează cu ajutorul libretului de economii cu dobîndă. Dobînzile adăugate la sfîrșitul fiecărui an la sumele depuse pe acest libret produc la rîndul lor, dobîndă.De exemplu, din banii obținuți pentru zilele muncă efectuate în cursul unui an și din cei proveniți din valorificarea unor produse din gospodăria proprie, un țăran cooperator economisește suma de 5 000 de lei pe care o depune pe un asemenea libret.La C.E.C. această sumă va spori în funcție de timpul de păstrare după cum urmează iTimpul de păstrare Economii — realizate, împreună cu dobîndăun an 5.250,00doi ani 5.512,50trei ani 5.788,15patru ani 6.077,55

Libretul 
de economii 
cu dobindă 
și cîștiguri 

in autoturisme

In cazul în care s-ar depune 10 000 de lei, această sumă ar spori astfel iTimpul de păstrare Economii — realizate, împreună cu dobîndăun an 10.500,00doi ani 11.025,00trei ani 11.576,30patru ani 12.155,10Cu o depunere inițială a cărei limită minimă este de 25 lei, orice cetățean poate începe economisirea pe un libret de economii cu dobîndă nominal.
LIBRETUL I 

DE 
ECONOMII 

CU
CÎȘTIGURI I

Dacă preferați, în locul dobînzilor acumulate în timp, posibilitatea ca sumele depuse să crească prin cîștiguri în bani, aveți la dispoziție libretul de economii cu cîștiguri. La depunerile pe acest libret se acordă cîștiguri în bani, prin trageri la sorți trimestriale, care au ioc în ultima zi a fiecărui trimestru.Trimestrial, la fiecare 1000 de librete se acordă cîte 15 cîștiguri în bani din care un cîștig de 250 la sută, unul de 200 la sută, unul de 100 la sută, unul de 50 la sută și 11 cîștiguri de cîte 25 la sută, calculate față de soldul mediu trimestrial al libretelor ieșite cîștigătoare.

La depunerile pe acest libret se acordă pe lîngă dobîndă și numeroase cîștiguri în autoturisme, care se atribuie prin trageri la sorți trimestriale. La tragerile la sorți participă toate libretele care au un sold minim de 5 000 lei și a fost păstrat la C.E.C. în tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți (libretele emise în cursul trimestrului sau acelea ale căror solduri au fost lichidate în trimestrul pentru care se face tragerea, nu participă la tragerea la sorți respectivă).La tragerile la sorți ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat pînă în prezent 4 209 autoturisme de diferite mărci ca: Mercedes 190, Fiat 1800, Fiat 125, Volga M-21, Renault 16, Renault 10, Dacia 1100, Moskvici 408_ș.a. Numai în cursul acestui an numărul de autoturisme pe care C.E.C. le-a a- eordat depunătorilor se ridică la 885.Atît la tragerile la sorți care au a- vut loc anul acesta, cît și la celelalte trageri, au fost și cazuri cînd același depunător a cîștigat la o tragere mai multe autoturisme. Astfel, la o tragere la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme — ne referim numai la cazuri în 
care cîștigătorii au consimțit în scris 
să fie popularizați — G. Emanoil din Constanța, str. Mircea nr. 9, a cîștigat 
2 autoturisme. Tot din Constanța, soții Prodănescu Ion și Prodănescu Luiza au cîștigat la aceeași tragere

la sorți fiecare cîte un autoturism. La ultima tragere la sorți, Luca Ion din Tg. Secuiesc a cîștigat un autoturism Skoda M.B., iar soția sa, Luca Maria a cîștigat la aceeași tragere un autoturism Moskvici 408.Printr-o simplă coincidență, cîțiva din sutele de cîștigători de autoturisme de la una din tragerile la sorți ale acestui libret de economii (care a avut loc anul trecut), sint vecini. Ia- tă-i: Neguț Grigore din Pitești, Calea București blocul nr. 26 și Ghete Constantin de asemenea din Pitești, Calea București, însă... blocul nr. 27, cîștigători fiecare al unui autoturism, Harta Heinrich din Sighișoara, str. Florilor blocul 2 —cîștigătorul unui Trabant 601 și Chi- riac Victoria domiciliată tot în Sighișoara, pe str. Florilor la blocul 3 — — cîștigătoarea unui Renault Dauphine Gordini, iar din Roman, norocoșii vecini sînt Antoniu Dumitru și Rugină Aurelia de pe str. Anton Pann, locatarii aceluiași bloc nr. 15, amîndoi cîștigători ai cîte unui autoturism.Peste cîteva zile va avea loc tragerea la sorți pentru trimestrul al III- lea al acestui an a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme. La această tragere la sorți, Casa de Economii și Consem- națiuni va acorda 323 de cîștiguri în autoturisme din mărcile Fiat 1800, Volga M-21, Renault 10, Dacia 1100 și altele.
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Satul Strejești a Intrat de mult în legendă. Aci au trăit frații Buzescu, căpitanii lui Mihai Viteazu, ale căror fapte de bravură și devotament față de țară au rămas mărturie pentru miile de generații. De aci și-au recrutat ei ostașii cu care au cîștigat zecile de victorii contra cotropitorilor. Urmașii de azi ai oștenilor conduși de frații Buzescu se mîndresc cu faptele strămoșilor și fac totul pentru a nu fi mai prejos decît ei. I-am vizitat, de curînd, pe acești oameni. Ei nu mai sînt ne- voiți a se război ca odinioară, in fiecare săptămînă, cu năvălitorii, dar se străduiesc să strălucească în muncă. Și în toamna aceasta, în bătălia campaniei agricole au cîștigat adevărate victorii.Recoltarea porumbului a fost încheiată încă de la 5 octombrie, iar 
la 15 octombrie însămînțările de toamnă urmau să se termine în două zile. Se poate spune despre străjeșteni că sînt meșteri ai recoltelor bogate. Anul acesta au obținut o producție de aproape 3 000 kg. porumb la hectar. Dar ei sînt prin excelență grădinari și cele 100 ha. cultivate cu legume le aduc un venit de circa 2 milioane și jumătate lei anual. Veniturile grădinii ar fi mult mai mari dacă organele care se ocupă cu valorificarea legumelor ar osteni mai multI.L.F.-ul — cine ar putea să nege — are un rol important în legătura dintre producător și consumator. Ea asigură o aprovizionare continuă a populației cu legume la prețuri omenești și dă posibilitatea producătorilor să-și desfacă în condiții mai bune produsele. Dar, din nefericire, în această mare întreprindere există mult birocratism. Cooperativei din Strejești i-au dat ajutor, dar numai pe jumătate.In zilele în care am vizitat Stre- jeștii, în piețele din București și din alte orașe era lipsă de gogoșari pentru murat în oțet. In același timp, însă, la C.A.P. din Strejești 12 tone de gogoșari așteptau de 4 zile să vină cineva de la I.L.F. să le ridice. Așteptau și se veștejeau. începuseră chiar să se strice, pricinuind pagube de mii de lei cooperatorilor.S-ar putea ridica unele obiecții în legătură cu calitatea produselor, dar asemenea obiecții nu rezistă.— Avem gogoșari de calitate superioară, ne spune Vasile Dumitru, președintele C.A.P. Intr-o duminică am dus la București un autocamion cu 2 500 kg. gogoșari de oțet, pe care i-am vîndut în două ore, înca- sînd 10 000 lei. Dacă I.L.F. nu va veni să ridice cantitățile pe care le mai avem, ne vom mai duce la București, dar nu e just. Atunci de ce mai există I.L.F. ? De ce a încheiat contracte cu noi, dacă nu le respectă ?Din cercetările făcute, am mai
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V. Literă care a accelerat 

bătăile inimilor a mii și 
zeci de mii de microbiști. 
Rareori — e poate chiar u- 
nicul exemplu — cind o 
formație sportivă se bucu
ră de simpatii numeroase 
nu numai în localitatea sa 
de baștină. încurajarea Haide U se poate auzi in 
orice colț de țară.

U-Cluj, echipa care se 
confundă cu tinerețea a a- 
juns la respectabila etate 
de 50 de ani. Semicentena- 
ră și totuși sub semnul ti
nereții fără bătrînețe! 
Lanțul generațiilor de stu- 
denți clujeni care au slujit 
sportul de la 1919 încoace

AJUTOR,
I

DAR

NUMAI 
PE JUMĂTATE 

Roadele pămîntului

„U
are primele verigi încărun
țite dar ultima — cea care 
iese pe stadion — este veș
nic tînără.

Echipa „șepcilor roșii" 
una dintre cele mai vechi 
formații fotbalistice din țară 
(din primul eșalon este 
chiar cea mai veche) a nu
mărat în rîndurile ei glorii 
ale balonului ca Șepci, Sfe
ra, Guga, Sepi, Ploieșteanu. 
Dar pentru mine, U-Cluj 
este în primul rină echipa 
elanurilor debordante ale 
lui Coracu, Dascălu, Luca, 
a rezultatelor lor contradic
torii, ale meciurilor lor de 
mare spectacol. U-Cluj în
seamnă fulgerarea de arc a

lui Ion Moina în 1946 pe 
modestul stadion din Pre
deal, într-o cursă la care 
am avut bucuria să fiu u- 
nul din puținii martori în- 
tîmplători. Cele zece secun
de și patru zecimi care i-au 
fost suficiente lui „Moci" 
ca să străbată asuta de 
metri dintre pocnetul pis
tolului și find alb, consti
tuiau pentru acea vreme un 
rezultat de rezonanță mon
dială care a făcut ca nume
le minunatului om și spor
tiv clujean și al clubului 
său să figureze pe tabela 
recordurilor naționale nu 
mai puțin de 21 de ani. 
LJ-Cluj rămine echipa de 
hochei care, cu vreo 15 ani 
în urmă, cucerea campiona
tul — contrar așteptărilor și 
a calculelor hîrtiei — în 
urma unor meciuri drama
tice cu formațiile din Mier- 
curea-Ciuc și București.

Avînd una dintre cele 
mai încărcate biografii 
sportive, în ea nu figurează 
la fotbal decît cîștigarea

constatat că nici conducerea întreprinderii Mecanice Agricole din Găneasa nu își îndeplinește cum trebuie datoria. Planul de însămîn- țări la C.AJP. Strejești ar fi putut fi îndeplinit în condiții mult mai bune, dacă din cele 15 tractoare ale brigăzii ce deservește Strejeștii ar fi lucrat toate. Fiindcă, precum s-a constatat, aci lucrează numai 9 tractoare, celelalte șase aflîndu-se în pană.I.M.A. și I.L.F. au fost create cu îcopul de a ajuta cooperativele agricole de producție să se dezvolte mereu și să-și valorifice producția în condiții cit mai bune. Dar, după cum se poate constata, activitatea lor merge numai într-un picior, iar uneori nici atît! Se tîrăște de-a bușilea. Credem că este cazul ca atît unul cît și celălalt conducător de întreprindere să dovedească mai mult simț de răspundere.
ȘERBAN NEDELCU

odată (1965) a cupei Româ
niei iar la sporturile de 
echipă, titlul amintit la ho
chei este, din 1925 încoace, 
un caz singular. Să in
spiri totuși o dragoste 
constantă de-a lungul anilor 
în întreaga țară, atunci cind 
actul sportiv cere îndeobște 
pentru suporteri o finalita
te — rezultatul — este apa
rentul paradox al clubu
lui de pe malul Someșului. 
Explicarea lui o încearcă 
baschetbalistul Horia De- 
mian spunînd că: „pe U 
n-o caracterizează obsesia 
titlului, nu-și face din a- 
ceasta idealul de activitate. 
(...) Pentru noi acordurile Haide U fac mai mult decît 
un sac de bani".

Pentru această nonșalan
ță, pentru modul în care 
alb-negri au purtat întot
deauna flacăra amatorismu
lui în sport, pentru entu
ziasmul și sportivitatea lor, 
nu putem să nu strigăm și 
noi Bravo U.

VLADIMIR PANĂ

..AICI SlNT URȘI”
Pe vechile hărți ale lumii se pot ve- 

dea mari pete albe, peste care au fost 
așternute trei cuvinte in limba latină i 
„Hic sunt leones", adică pe românește j 
„aici sint lei". înseamnă că acolo, din 
cauza unor primejdii cunoscute sau 
presupuse, fie datorită inaccesibilității 
reliefului sau condițiilor grele de cli
mă, omul nu a putut pune piciorul. 
„Hic sunt leones" a devenit formula 
pentru a denumi locurile necercetate, 
puțin cunoscute.

Modificată și actualizată, această for
mulă s-ar putea aplica și la munții 
Vrancei. Desigur că in hărțile geolo
gice, forestiere, strategice, aceste lo
curi sint desemnate destul de amănun
țit, cu bogății, inălțimi, riuri, păduri, 
trecători. Dar pentru hărțile turistice 
ale țării noastre, acestă regiune poate 
fi denumită pe scurt: „aici sînt urși"! 
In adevăr, in munții Vrancei hălădu- 
iesc in voie urșii. Urmele lor le-am 
intilnit pe pirîul Tișiței, pe înălțimile 
Verdelui, la izvoarele Nărujei sau pe 
povârnișurile Lăcăuților. Cind ne-am 
rătăcit în adincul codrului, spre Dea
lul Negru, și am făcut popas pentru a 
ne orienta, am avut surpriza, deloc li
niștitoare, de a ne trezi cu un ursuleț 
jucăuș in apropierea noastră. Desigur 
că ne-am grăbit să-i facem semn de 
rămas bun, pină nu s-au arătat și prea 
cinstiții săi părinți. Dar nu numai ur
șii populează acești munți înecați in 
păduri de brad și fag. Trecerea cerbu
lui poate fi urmărită in urma lăsată 
prin desișuri, scuvmăturile mistrețului 
brăzdează poenile, lupul dă și el tir- 
coaie stinelor de prin aceste melea
guri. Omul luptă cu sălbăticiunile, cu 
asprimea muntelui, cu singurătatea. 
Zile intregi de mers n-am auzit decît 
susurul apei, vuietul codrilor nesfir- șifi. O șosea in construcție înaintează 
curajoasă dinspre Soveja spre satul 
Greșu și Pirîul Țiganului pină sub Lâ- 
căuți. Alte drumuri și cărări coboară 
în Ardeal, spre Covasna sau Brașov. 
Dar cite frumuseți stau încă singura
tice, imposibil de atins de călătorul 
mai puțin pregătit. Fără a ridica vîr- 
furi semețe ca Făgărașii sau Bucegii, 
munții Vrancei oferă peisaje de-a 
dreptul fermecătoare. Lesne s-ar pu
tea reface cărarea pe apa Tișiței în 
sus, apoi pe pirîul Haliciului, pină la 
Dealul Negru și Lăcăuți, mergînd pe 
terasamentul aproape năpădit de pădu
re al unei străvechi căi ferate fores
tiere. Completat cu două-trei cabane, 
acest drum ar deveni unul din cele 
mai frumoase itinerare turistice din 
țară. Alte itinerare, pornind din pito- 
reștile așezări de la Tulnici, Nistorești 
sau Nereju Mare, ar putea completa 
harta turistică a Vrancei. Dar, deo
camdată trebuie să scriem cu regret 
peste această regiune puțin cercetată, 
așa cum se scria pe hărțile din vechi
me, dar în cuvinte românești: „Aici 
sint urși".

VINICIU GAFIȚA

Mg?
SpeculăIn loc să iasă la cîmp, alături de consăteni, la recoltat, Andone S. Ceapraga din satul Slivna a găsit o metodă mai simplă ca să „recolteze" bani. Cumpăra fasolea albă cu 4-5 lei și o revindea pe piața Ga- lațiului cu 8 lei. Dorința de căpătuială a lui Andone era cusută cu ață precum fasolea, adică albă.
Focul lui VasileAflat la o cumetrie la fratele său, Vasile Florescu din Vîlcele-Olt a tras cîteva țuici zdravene de i s-a înfier- bîntat mintea și i s-a deschis pofta de gîlceavă. Cu chiu cu vai a fost dus acasă pentru ca să se odihnească. Vasile, în loc să doarmă liniștit a vrut să se răzbune. Adică dacă el nu bea, să nu mai bea nici alții. Tiptil s-a întors în ograda fratelui său și a dat foc unei căpițe de fîn. Incendiul a fost localizat, însă Vasile s-a ars.
E nevoie de o reparațieNi se semnalează că la atelierul de reparat radio și televizoare al cooperativei „Libertatea" din Rădăuți, se fac lucrări de mîntuială. Un cetățean din Voitinel a fost purtat pe drumuri de patru ori cu un aparat de radio aflat in termen de garanție. Ajungea omul acasă, deschidea aparatul și după puțin timp nu mai a- vea la ce să asculte. Atunci, începea el să cînte binecunoscuta melodie „Tot pe drum, pe drum, pe drum și cu radio nicidecum".Poate că ar fi necesară o reparație capitală. Nu la aparat ci la a- telierul de reparații.

ALBINĂ K3



B ij utiei'ul JanLutma
(acvaforte)

PLASTICA

REMBRANDT

Pictura, sculptura și grafica sînt preocupările importante ale artiștilor componenți ai Stu
dioului de arte plastice 
al armatei din Capitală, ale căror lucrări sînt binecunoscute nu numai tineretului îmbrăcat în uniforma militară, dar și publicului larg românesc și de peste hotare.Activitatea lor creatoare este evidențiată în aceste zile prin două importante expoziții. „Participarea armatei române la insurecție și războiul antihitlerist" — grafică și sculptură — titlul expoziției itinerante ce își deschide porțile la Cluj, cu ocazia sărbătoririi Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România, 25 octombrie, zi în care se împlinește un sfert de veac de la eliberarea întregului teritoriu al țării noastre de sub ocupația fascistă.A doua este o expoziție internațională organizată la Varșovia, în Polonia, unde artiști români, inspirați din luptele de eliberare ale patriei și de avîntul și ab-

• LI IA FORȚELOR ARMATE •

Artist-oștean
negația ostașilor români, expun lucrări de valoare artistică — pictură, grafică și sculptură — alături de artiști din Uniunea Sovietică, Bulgaria, Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, Polonia și Ungaria.în atelierele lor de lucru, artiștii Studioului de arte plastice al armatei desfășoară o susținută activitate, dedicată variatelor momente din istoria poporului nostru, ca și diverselor secvențe din activitatea de pregătire a tinerilor ostași sau a bogatului program cultural-artistic din unitățile militare.Cele două expoziții mai sus amintite oferă publicului românesc și

celui de peste hotare lucrări semnate de Paul Anastasiu, Marius Bu- tunoiu, Octav Iliescu, Bela Kromer, Mihai Mustață, Iosif Santha, Vladimir Șulschi sau Ion Țolaș, alături de colegele lor Marin Ecaterina Zăinescu și Pașca Angela Spiridonescu.Lucrînd în armoniile delicate ale artei, grupul artiștilor plastici militari își aduce contribuția de valoare la opera de educație estetică a tineretului, fiind în același timp purtători ai mesajului de artă înaintea publicului de toate vîrstele prin participarea lor continuă la expozițiile organizate în țară și peste hotare.
I. TEO

I ■ I

Acum 300 de ani, în Olanda, se stingea din viață un om al cărui geniu și forță creatoare continuă să domine și azi arta plastică universală : Rembrandt van Rijn.Fiu de morar, marele pictor s-a născut în Leyda, anul 1606. Datorită felului de a compune operele sale folosind mijlocul revoluționar in artă in acea epocă, contrastul dintre umbre, întuneric, tonuri închise și lumină, el a fost denumit „Pictorul umbrei și al luminei".Viața zbuciumată. Deși în urma căsătoriei lui cu o femeie de o frumusețe îucîntătoare, Saskia, devine un om avut, după moartea acesteia sărăcește. Apropiat de oamenii nevoiași, obidiți, el înțelege dramele umane pe care le analizează in lucrările lui în chip miraculos, alături de splendidele interpretări ale chipurilor, dintre care portretele Sas- kiei sînt, pe drept, considerate inegalabile. Mare portretist, Rembrandt înțelege și redă perfect înaltele sau zbuciumatele stări sufletești, după personajul pictat, nobili sau cerșetori, învingători sau învinși. Citește în sufletul omului ca intr-o carte și-i redă în pînzele sale nuanțele cele mai fine ale caracterului, ale momentului, ceea ce, față de clasa nobilă nu constituia întotdeauna un avantaj pentru artist.Țara noastră posedă în tezaurul ei de artă cîteva dintre capodoperele lui Rembrandt, dintre care Portret de femeie, pictat în anul 1647. E un splendid chip de femeie, cu catife- lările albe ale pielii, cu ochii visători, cu fruntea senină, totul sinte- tizind un moment de reflectare, de gindire și adîncă stare sufletească.Altă pinză este puternica și expresiva compoziție cu subiect biblic intitulată Saul și David, reprezentînd o amplă scenă de luptă. Dar lucrarea cea mai valoroasă din punct de vedere pictural, al compoziției și interpretării psihologice a subiectului, este Haman cerînd iertare Esterei. Este, o lucrare de maturitate a artistului, de analiză minuțioasă a stărilor sufletești ale personajelor în contrast spiritual. Lncrarea este de un dramatism atît de adine, incit privitorul este subjugat de atmosfera ei, petrecind mult timp in admirația acestei compoziții de mari proporții.Marile muzee ale lumii posedă majoritatea lucrărilor semnate de Rembrandt, bine cunoscute în lumea întreagă, din Europa pînă în America și de aici pînă în Asia, Africa și cele mai îndepărtate eolțuri de țară locuite de om. Valoarea lor atinge sume fabuloase, dar cea mai de preț valoare nu este aceea a negocierii lucrărilor, ci expresia artistică, universal recunoscută a fi atins perfecțiunea interpretării și redării v.alențelor sufletului omenesc.Comemorat acest an pe plan mondial datorită inițiativelor UNESCO, Rembrandt s-a impus și in această epocă de interpretări ultra moderne * relațiilor dintre om-vîață-activi- tate, tocmai datorită profundului său umanism și puternicei sale expresii
El 

de artă, întotdeauna elemente durabile și de mare preț în circulație in timp și spațiu a valorilor artistice concrete.Conferințe, simpozioane, expoziții, lucrări literare și de specialitate, au fost dedicate acestui important eveniment de artă și cultură în toate țările lumii. Pentru amatorii de artă și iubitorii lecturilor frumoase, recomandăm cu căldură lectura volumului Rembrandt și epoca sa, apărut in editura Meridiane, sub semnătura lui Roger Avermaete. Este o carte pe care omul modern se cuvine să o răsfoiască, după cum orice vizitator din orașele, comunele ori satele țării, este chemat să-și plimbe ochii prin Muzeul de Artă al R.S.R. unde se va întilni, spre bucuria sufletului său, și cu lucrările extrem de valoroase ale lui Rembrandt, mult admirate de cercetătorii sau turiștii de peste hotare.
Prof. DOINA MATCAU

REFLEXEFoto ! A. CARTOJAN

Inscripție pe lespedea poeziei 
româneștiPOEȚII VĂCĂREȘTI

Neamul Văcăreștilor, coborîtori, după unii istorici, din Făgărașii plaiu
rilor de cîntec și baladă, se înscrie cu litere de aur pe lespedea culturii 
românești prin cei dinții poeți: Ia- 
nache, Alecu, Nicolae, urmați de loan și Elena. Toți Văcărești. Toți cărtu
rari. Toți gînditori, iubitori și slujitori ai limbii românești căreia i-au căutat 
adîncimi și puteri noi de exprimare, 
Sînt primii poeți munteni care, aple- 
etndu-și urechea și inima la frumuse
țea sufletului poporului român, i-au înțeles anume sensuri și i-au dat a- 
nume străluciri.LOCUL AMINTIRILOR

Dimineață de octombrie învăluită in misterele de rugină ale toamnei. Di
mineață de evocări ale Poeților, printre arborii parcului de odinioară, în comuna care le poartă numele. Văcărești, la un pas de fosta capitală 
a Țării Românești, Tîrgoviște.

Pe răspîntia celor două veacuri des
părțitoare de anul nașterii primului 
poet văcăresc, cărturarii de azi vor
besc oaspeților — scriitori, gazetari, 
săteni, copii — despre semnificațiile 
acestei zile, în timp ce alaiul trece, 
emoționat, peste umbrele unui mare 
trecut. Se văd temeliile fostelor case, 
se povestesc întîmplări încă »ii în 
memoria sătenilor despre Elena Văcă- 
rescu, scriitoare, care revenind în 1925 
de la Paris, a chemat lăutari și a făcut 
cu țăranii o mare horă în jurul cona
cului... Jos, pe firul unei ape, versurile 
Văcăreștilor încă tremură în sălciile 
plîngătoare, pe cînd, în deal, printre 
ramuri galbene legănate de vînturi 
moi, ființa lor tresare din veac.VERSURI DE IERI, VERSURI DE AZI

festival de poezie românească, inti
tulat „Moștenirea Văcăreștilor11, orga
nizat de Comitetul pentru cultură și 
artă și Casa creației populare a jude
țului Dîmbovița.

Moment sărbătoresc : evocări văcă- 
reștene de la tribuna căminului cultu
ral din comună. Poeți, profesori, cri
tici literari, iubitori ai poeziei și cul
turii, aduc omagiul lor înaintașilor 
întru poezie.

Inedit: inaugurarea primei Biblioteci de poezie românească. De la poeții 
ctitori, la clasicii poeziei românești, de 
la primele volume de versuri, la cele 
mai noi volume și plachete, Biblioteca 
își propune să adune în jurul ei docu
mente, fotografii, obiecte aparținînd 
scriitorilor, pregătind in același timp 
loc poeților de mîine.

Un Hrisov pe care oaspeții îl sem
nează, e actul oficial de înființare a 
acestei unice biblioteci căreia poeții 
prezenți i-au dedicat versuri ma
nuscrise, volume. însemnare din acest 
Hrisov : „Aici de unde tîmpla întîiului văcăresc nealbită de multă prăvălite a timpului, a izvorît stihuri pline de mireasma cuvîntului românesc și de sacra cinstire a patriei" — aici, la 19 
octombrie 1969, au semnat de înteme
iere 22 de scriitori și cărturari. Sînt 
nume a căror prezență pe această nouă 
lespede se leagă de marea moștenire 
a Văcăreștilor...MUZEUL SCRIITORILOR TÎRGOVIȘTENI

Inițiativele culturale și de artă H 
județul Dîmbovița, înscriu un alt 
mare moment contemporan: organiza

rea primului muzeu dedicat in exclusi
vitate scriitorilor născuți ori care au 
trăit și lucrat în Tîrgoviște.

Deschis în casa dintre arbori și flori a scriitorului Ion Al. Brătescu-Voif 
nești, lăcașul cuprinde o adevărată istorie literară a scrisului românesc, 
unde vizitatorul trăiește momente de 
înaltă vibrație spirituală. De la docu
mente inedite, la obiecte aparținînd 
scriitorilor, de la vechea pagină scrisă în chirilice, pînă la volumele apărute 
în zilele, noastre, încăperile muzeului 
prezintă epoci și figuri luminoase ale 
culturii românești.

Evident, un loc important îl ocupă în muzeu poeții Văcărești, ilustrat» prin lucrări, tipărituri, tablouri sau 
fotografii, după cum Ioan Heliade Ra
dulescu, Gr. Alexandrescu ori Vasile Cîrlova, sînt bogat reprezentați publicului vizitator.

Printre aduceri aminte, chipuri, cărți și manuscrise, viața gînditorilor și scriitorilor tîrgovișteni capătă 
aureole noi, meritate, în lumina cărora tresar figurile ctitorilor de limbă, alături de poetul anonim 
țăran. Dacă în spațiul reîntre
gind o parte din camera de lucru a lui 
Brătescu-Voinești, mintea reconstituie 
schițele și nuvelele emoționante ale 
copilăriei, în unghiurile destinate evo
cării lui Ion Ghica, Maichii Smara ori lui I. C. Vissarion, ecourile se adună 
în bolta unui arc de triumf, pe coloa
nele căruia sînt săpate atît numele 
lor cît și ale celorlalți care au dat glas și strălucire unor mari și importante 
pagini pentru literatura noastră.TIPARULȘI MUZEUL LUI

Dacă azi mașinile de tipar dau 
intr-o oră zeci de mii de pagini tipărite, cu patru secole în urmă o carte 
se tipărea în cîțiva ani. Mașina de tipar 
semăna teascului de stors strugurii. 
Sub talpa lui se punea placa de lemn 
sau de metal sculptată, se ungea cu 
cerneală, apoi se așeza deasupra o 
foaie, pagina de carte. Urma strînge- 
rea șurubului de lemn...

Două din aceste teascuri se văd azi 
în Muzeul tiparului și al cărții vechi românești din Tîrgoviște, datînd din 
1640 și 1781. Tiparnițe de lemn. Tipar
nițe ale culturii vechi românești!

Macarie sau Coresi, Antim Ivirea- 
nul, Gramatica lui Enăchiță Văcăres- 
cu, sînt momente cruciale în istoria 
literaturii și a tiparului nostru, ilus
trate cu pricepere de organizatori. Pri
mele tipărituri, primele pagini în cu
lori, primele caractere de literă ro
mânească, dovedesc pe lingă inteli
gență creatoare, o muncă titanică, o 
experiență și o continuitate demnă de 
paginile de istorie spirituală a poporu
lui nostru.

In tăcerea lui adîncă, tăcere de hri
soave, pravili și peceți, muzeul în
deamnă la meditație și cheamă sensi
bilitatea vizitatorului să-i pătrundă 
tainele și să-i tălmăcească imensele lui 
valori. E locul, aici, unde secolele ro
mânești de cultură se întîlnesc direct 
cu marile aspirații ale poporului, sub 
semnul incandescent al contempora
neității.

Trecătorule prin Tîrgoviște, întîr- 
zie-ți pasul măcar o clipă și prin acest 
loc de binecuvîntată prezență în ac
tualitate. Ce vei simți, intrînd în acest 
muzeu, este oglinda cugetului tău!

BARUȚU T. ARGHEZI



Foto : GH. VINȚILA

CARNET DE SCRIITOR

De ce nu iese oare, din chivotul său, un nou Vasilache ? Lumea nu trebuie înveselită și astăzi ? Mi se pare, umbla prin bîlciuri, călătorind prin toamna bogată, măscăriciul lumii — păpușarul. Tagma lor s-a stins. Dacă mai trăiesc pe undeva, nu odihnă idilică și-ar dori. Călătorește ca o fantomă prin caleidoscopul tîrgurilor, alunecînd peste bogatele roade. Reînviat, ar fi desigur fericit. în lumea reală, printre oameni, ni l-am dori, ca întotdeauna, pipărat, cu geniul său nefiniștit. L-am vrea cu ochii w’îndreptați spre pămîntul-mbmă. Farsa să-i fi venit din acele locuri în care se află însăși natura lui. Să-i fie cu putință orice plăsmuire nouă.Dorindu-i într-atît prezența la bîlciuri, înseamnă oare că ne întoarcem la viața de odinioară ? Păpușarul poate fi util vieții noastre sociale. L-am vrea pe acest Vasilache cu glasul de neuitat al păpușarilor de Ia începutul veacului ; poate cu inspirația artiștilor acelora neșlefuiți, dar copleșiți de marea dragoste pentru arta lor. Avem încă atîtea de împlinit, sînt atît de perfectabile drumurile vieții noastre sociale, încît de prezența tradițională a păpușarilor simțim oricînd nevoie. Dar cine ar putea să ne readucă în minte pe un Constantin Punte, vestitul păpușar ? S-a stins și amintirea elevilor săi C. Borțea, llie Dobre sau loniță Gheorghe. Plutește azi, la tîrgurile de țară, la marile bîlciuri, nostalgia măscăriciului. Să ne lăsăm legănați de închipuire.^ Și astfel să colindăm tîrgurile de toamnă. Vom întîlni umbra lui Vasilache. Nu-și află liniștea. Tși cere dreptul la viață....Vă amintiți ? Undeva, în oceanul de veselie al bîlciului, dădea din coate o umbră — măscăriciul. La orice bîlci am merge, ne va însoți nostalgia spiritujui iute și adevărat al poporului adunat cu migală, și scos apoi în vitralii din lada păpușarului. Miraculosul lui regat, în polemică neînduplecată cu societatea, l-am știut nelipsit marilor tîr- guri. Jocul i s-a transmis prin tradiție orală, din generație în generație. Păpușarului nu i-a fost străină realitatea înconjurătoare.Printre cele două linii de creație — dramatică si spontan-teatrală — măscăriciul marca punctul de diferențiere între cele două linii de creație, „întregind acțiunea exterioară prin exprimarea succesiunilor de stări interioare". Așa a rămas pentru totdeauna.. Plină de farmec i-a fost mascaraua vestindă și acidă. Piața își adjudecase, în numele bunului simț popular, dreptul la parodie. Aluziile sale stîrneau veselie. Se persiflau viciile, se spuneau adevăruri. Replici mucalite țîșneau, — cum scrie o autoare — „d intr-o concentrată indignare populară față de încălcări și abuzuri". Păpușa de bîlci exprima o modalitate de gîndire a poporului. Realiza acte cu eficiență socială.

Amintirea lui este vie. Se citește pe chipul oamenilor. I se pomenește numele, adesea. Se povestesc și azi isprăvile lui Vasilache. Se cunoaște și se ia în derîdere sclifoseala Marioarei. A fost concurat de măscăriciul vagabond prin bîlciuri, de falsa atracție a trupelor cu monștri. Au pierit cu toții. Tarara, cu coliva în basma; Gucita — femeia lui Vasilache, fiică a Ciubăroaiei; apoi coana Ma- rița, bragagiul, olteanul și atîția alții. Au pierit ? Nu, oamenii n-au uitat ceea ce ei înșiși creaseră, miraculosul regat al păpușilor. Am avut posibilitatea să mă conving că se vorbește și astăzi de infidelitatea conjugală a lui Vasilache, de ifosele unei domnișoare trecute sau de lăudăroșenia lui Ghiuță vînătorul. Constatasem, într-un dialog susținut nostalgic, că amintirea acestor vechi eroi de bîlci este vie. A rămas printre oameni divertismentul abil al Eăpușeriei. Păpușa cu fața deschisă într-Un zîm- et larg. Păpușa strigînd în gura mare, în fața mulțimii, adevărurile ei și ale tuturor...Lipsește paiața din tîrgurile de toamnă. Dinamica derutantă a neonului si mecanismele de agrement nu vor înlocui niciodată umorul simplu, gluma. Vom găsi de toate. Rachete și poligoane de tir. Jocuri automate. întruchipări cibernetice ale bîlciului. Lipsește însă gluma, și, am spune : expresia bunului simț. Lipsește „duhul" acestor noi jocuri — Vasilache.Mai este el oare necesar ? Eroul chivotului născuse o transcendență nouă. Rădăcinile acesteia e- rau înfipte în realitatea timpului. Nu i-a fost cu putință să ascundă adevărul. Sinceritatea îl împiedicase să fugă din matca temelor lumești. Și nu i-ar sta bine să lupte și azi, cu incorecții sau cu lenea, cu noua tagmă a mandatarilor, cu birocrația? Primă- verile, verile și iernile lui Vasilache, drumurile lui Vasilache nu sînt în tîrgul de azi. Toate acele spectacole de caustică veselie, la care s-a rîs atît de mult, recompuneau cu echerul și compasul spiritului, o vreme stinsă. Demnitatea țăranului nostru este asigurată astăzi. Aura belșugului nu este altceva de cît însuși nimbul țărănimii noastre cooperatiste. Din chivotul îmbrăcat cu hîrtie colorată pe dinăuntru, împodobit cu poleială și arătînd „deosebite vederi din Betleem" și anume „grădina palatului lui Irod și o parte din piața orașului" (după Ollă- nescu) — acest chivot care fasonase copilăria multora dintre noi — nu mai poate apare cu același chip. Ceea ce este sigur „păpușa lumească", privind cu ochi necruțător „moliciuni și supleți, mîndrii și virtuți și corupții" și cu ele foarte multe rele, trebuie să-și regăsească drumul. Orice așezare socială are nevoie de prezența ei salubră.De ce oare nu iese din chivotul său un nou Vasilache ? Lumea nu trebuie oare înveselită și astăzi ? Ce bine i-ar sta să umble prin lume măscăriciul, păpușarul. Tn lumea noastră ni l-am dori pipărat, cu geniul său neliniștit. L-am vrea cu ochii îndreptați spre pămîntul-mumă. Farsa să-i vie de- acolo unde se află natura lui. De-acolo să-i fie cu putință să-și tragă orice plăsmuire nouă. Cu fiecare toamnă este dorită și umbra ta, Vasilache. A ta, măscăriciule, biet erou-tip, astfel numit de toți aceia care ți-au cîntat prohodul.
ROMULUS ZAHARIA

PĂMINTUL

FLORU 
MIHĂESCU

Pămintul ăsta moștenit de noi. Neistovit și hămintat cu vise. Mi-a dat puterea munții sâ-i îndoi Și lacrimi pentru ciutele ucise.Pămintul ăsta care m-a hrănit Și mi-a cules sudoarea de pe Irunte Mă ține ca pe-un mugure lipit Să fiu viitorimei rod și punte.Pămintul ăsta care este-al meu Ca singele și măduva din oase, 11 simt crescind din mina mea mereu Transiigurat in piine și in case.
STELE

Steleîmpovărate stele De destine. Ochi ce plingeți in lacuri, Șl-n suflete,Prin nopți senine Destine,Diademă pe fruntea cerului. Tremurat diafan-
SCARLAT 
NICULESCU

Stele — împliniri. Stele — căderi, Stele — arderi.
PRIER

N-am astupat ieșirea. La nici-un urdiniș; Tocmind din sălcii fluier. Și lauri din frunziș.Și munților le-am zis. Pe prispe de prier : „Să intre-n teacă vintul Tăios ca un hanger l"
ALEX. M. 
POPESCU

Și stelelor le-am zis, Cind cimpul se deșteaptă : „Un imn ne e urcușul,Și pacea ne e treaptă 1"
UNGĂ
IALOMIȚA*

GEORGE 
COANDA

încep un cintec la marginea zilei și lingă riu.Ialomița curge domol încărcată cu toate amintirile orei și umbra copilului dedemult.Pescarii așteaptă nemișcați nebunia unui pește amețit de culorile din amurg.Trec prin cring șl întins pe nisip aștept să mă traverseze peștele nevăzut al serii cu înotătoare de lună.

ALBINA Isd



PĂMÎNTUL
TEZAUR DE MEDICAMENTE

Din lut galben amestecat cu nisip — după o anumită formulă numai de ei cunoscută — locuitorii ținutului dintre Tibru și Eufrat făceau cărămizi. Mii și milioane de cărămizi, din care se ridicau, apoi, palate. Tot pe cărămizi de argilă, asirienii și babilonienii ne-au lăsat în scrierea lor ciudată, cuneiformă, minunatul poem al lui Ghilgameș, observații medicale etc.
DE LA
SUMERIENI 
LA „MÎNCĂTORII 
DE PĂMÎNT"Să nu credeți însă că argila 

a servit numai pentru scopurile amintite. Istoria medicinii ne a- rată că nu o dată și nu numai intr-un fel, omul bolnav a apelat la pămînt, care l-a ajutat, l-a tămăduit. Sint, de pildă, destule dovezi care atestă că sumerienii și egiptenii întrebuințau argila în tratamentul diverselor boli. Cu trei mii de ani în urmă, medicii faraonului întrebuințau — intr-o mare măsură, o argilă foarte bogată în oxid de fier. Arsurile, rănile primite din război și unele afecțiuni interne erau tratate cu acest pămînt argilos. Specialiștii în îmbălsămarea cadavrelor întrebuințau și ei argila.

La greci întîlnim, de asemenea, așa-numitul „pămînt de Lemnos" (după numele insulei din Marea Egee unde el exista din abundență) care avea însușiri vindecătoare pe care Galien, unul dintre cei mai mari medici ai antichității, îl recomanda celor care sufereau de dezinterie, precum și celor care au înghițit mîncă- ruri toxice sau otrăvite.La loc de cinste găsim argila în tratamentul diferitelor boli și la romani. Medicii puternicului imperiu recomandau argile în diverse boli ca : arsuri, erizipel, gută, otrăvuri.Dar nu numai popoarele amintite ale lumii vechi cunoșteau efectele binefăcătoare ale acestui medicament simplu și la îndemîna oricui, în urmă cu cîțiva ani, savantul britanic Robertson a publicat un studiu amplu asupra „mîncătorilor de pămînt" existenți în zilele noastre în India, Mexic, în unele regiuni din Africa etc. In India, de pildă, există adevărate cariere de unde pămîntul este extras și exportat la mari depărtări. Acest pămînt este cunoscut de toți hindușii ca folositor împotriva hiperacidității gastrice, a ulcerului și a diferitelor boli intestinale. Otomacii, indieni de la gurile Oreno- cului mănîncă pămînt cînd trec prîn- tr-o perioadă de foamete, iar tibeta- nii sînt convinși că se apără de reumatism dacă consumă argilă roșie- tică.
MĂRIRE
Șl DECĂDEREîn Europa, argila rămîne ca un remediu de uz curent pînă în secolul al XIX-lea, cînd cade victimă progresului științific și trebuie spus, vanității umane.Fizica, aparatura modernă de investigații ca și chimia, baza științifică pentru industria de medicamente cunosc o dezvoltare deosebită. Numeroase medicamente, neștiute pînă atunci, au aruncat la coș ceea ce natura a oferit spontan omului ca să se apere fără să facă eforturi prea mari. Argila a devenit un leac băbesc. Nu s-a mai acordat de acum încredere decît medicamentelor produse de industrii savante, experi

ALBINA »

mentate și garantate de vaste laboratoare experimentale.în popor s-au păstrat, totuși, anumite metode empirice de tratament, verificate printr-o practică îndelungată.In timpul primului război mondial, argila a fost întrebuințată — în lipsa altor medicamente — în multe spitale de campanie. Aceste vindecări aproape spectaculoase au fost publicate în multe reviste germane și austriece.Ca o „Cenușăreasă" izgonită din împărăția tratamentului modem, argila își face loc, încetul cu încetul, în arsenalul tratamentului științific, în farmacia modernă, argila ocupă un loc prea puțin important și este cunoscută sub numele de caolin. Sub formă de amestecuri, caolinul este întrebuințat în diverse boli de stomac și intestine. în balneologie, aproape că nu există stabiliment de băi în care, împachetările cu pămînt, fie sub formă de nămol sau argilă, să nu ocupe un loc important Cu toate acestea, multiplele și variatele ei întrebuințări nu se cunosc suficient de bine.
ARGILA |
ÎN FATA I
ȘTIINȚEI IFără să fie un panaceu (leac universal care vindecă orice boală) argila este eficace în multe și variate boli. Ea este întrebuințată în cure externe sub formă de cataplasme făcute dintr-o pătură de argilă întinsă între două foi de pînză împăturite și aplicată pe locul bolnav, sau sub formă de băi argiloase reci sau calde, cu sau fără expuneri la soare.Sub formă de cură internă se ia amestecată cu apă pe cale bucală, sau în gargarisme, clisme etc.

Cataplasmele sînt de obicei destul de groase, cel puțin 2—3 cm în care argila are aspectul unei paste. Durata de aplicare este în funcție de cazul tratat: într-o aplicație unică de 1-1 */« oră în cazul unei colici biliare, renale, dureri abdominale (cataplasme calde) sau schimbînd repetat, din oră în oră — 8—10 ore — cu pauze în cazul edemelor după entorse, fracturi închise, furunculoze întinse la mîini și la picioare.
Băile de argilă se fac parțial (mîini, picioare) fie total, mai ales în afecțiuni reumatice, cu foarte bune rezultate.în ceea ce privește cura internă, se recomandă a se lua cîte o linguriță (4—5 g) de argilă amestecată într-o jumătate de pahar de apă, pe nemîncate, dimineața, prînz și seara la două ore înainte de mese. Cura se recomandă în colite cronice, gastri- te hiperacide, diskinezii intestinale, rectocolită hemoragică etc.Rezultatele, uneori remarcabile, înregistrate în urma tratamentului cu 

Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice — Fundulea

argilă au stîrnit o justificată curiozitate în a afla mecanismul său exact de acțiune. Mai întîi a fost analizată și s-a observat că procentajul diverselor elemente care intră în compoziția sa este foarte variabil după regiunile de unde provine.Astfel, din analiza diverselor argile europene, întrebuințate în tratament, s-a obținut: aluminiu, siciliu combinat, siliciu liber, calciu, oxid de fier și potasiu.A fost supusă la razele X, examinată la microscopul electronic, dar nu s-a putut dscoperi decît calitatea

absorbantă, purificatoare pe care o are argila, fără a se putea descoperi misterul acțiunii ei terapeutice complete. Cu toată compoziția ei variabilă, efectele rămîn aproape identice, ceea ce pare aproape paradoxal.Că siliciul intevine în cazul cînd organismul are nevoie de fortificarea țesutului de susținere, elastic, că ionul de calciu joacă un rol în rahitism, în decalcifiere, iar magneziul în cancer, este foarte probabil; rămîn însă foarte numeroase puncte inexplicabile.
VIITORUL
ARGILEIVa deveni oare argila un medicament la îndemîna tuturor ?In loc de concluzie vom cita cîteva rînduri din părerile unor specialiști în problemă :Dr. LABORDE, profesor la Facul

tatea de farmacie din Strasbourg, afirmă că „luată periodic, argila este un dar purificant, compensant și vindecător al naturii. Este puternic dinamogenă, restabilind, se pare, activitatea glandelor endocrine, Reduce culturile microbiene omorîndu-le, mărește activitatea fermenților digestivi din celule și din produșii de secreție ai organismului. Este dotată cu putere de absorbție asupra pro- dușilor de inflamație.'PROF. Dr. GRAESER, spune că „argila trebuie să devină un medicament popular pe care toate mamele trebuie să-1 cunoască... Argila nu trebuie să lipsească din nici o familie. Acest medicament este absolut fără pericol, chiar dacă este luat fără să aibă o indicație precisă. Preparate mult mai periculoase sînt luate în mod abuziv și fără discernămînt, fără opreliști și adesea cu complicații secundare redutabile".

PROF. Dr. DOC. ION STOIA, 
directorul Centrului republican da 
reumatologie declară că : „prin proprietățile lui absorbante caolinul este întrebuințat în tulburările gastrointestinale. In cură externă, se utilizează sub formă de cataplasme și băi argiloase în timp ce în cură internă se folosește sub formă de gargarisme și clisme. Argila oprește dezvoltarea microbilor și are un rol catalizator, fixînd elementele minerale.Datorită prezenței oxidului de fier din compoziția sa, s-au obținut rezultate spectaculare și în diverse forme de anemii.

In ceea ce privește calitățile sale în tratamentul durerilor reumatice cervicale — rezultate interesante obținute în prezent de către dr. Jean Palaiseul din Franța — cred că proba timpului va confirma cel mai bine acest aspect."
Dr. GH. M. GHEORGHE

TEHNOLOGIA
SPAȚIALĂ

Zborul în grup al celor 7 cosmonauți sovietici, care s-a desfășurat timp de o săptămî- nă, a luat sfîrșit. Cele trei na- v ve cosmice — „Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și „Soiuz-8“ — precum și echipajele respective au revenit cu bine pe Pămînt. Multiplele și complexele experiențe efectuate în Cosmos au furnizat oamenilor de știință o serie de date importante. Printre acestea, un loc de seamă ii ocupă cercetările asupra atmosferei și scoarței terestre, observațiile medico- biologice și cele asupra diferitelor corpuri cerești. Pentru prima dată a fost efectuată sudura în vidul cosmic și in condiții de imponderabilitate. Această experiență a fost efectuată cu ajutorul unei instalații denumită „Vulcan".Noile experiențe efectuate de cei 7 cosmonauți sovietici deschid largi perspective în istoria astronauticii. Acest lucru a fost arătat recent și de cosmonautul Ghiorghi Beregovoi care a zburat în nava cosmică ,»Soiuz-3“: „viitorul cosmonauticii, montarea pe orbită a unor obiecte cosmice de mari dimensiuni, construcțiile în Cosmos, viața pe marile stații laborator orbitale cu funcționare îndelungată, toate acestea sînt legate în mod nemijlocit de actualele experimente ale echipajelor celor trei nave „Soiuz".Sudura în Cosmos a fost e- fectuată de echipajul de pe nava „Soiuz-6“, în timpul celei de a 77-a rotație în jurul Pă- mîntului. Experiența efectuată demonstrează că metalele pot fi sudate în condițiile speciale din spațiul extraterestru și că, în viitor, asemenea lucrări vor putea fi executate în proporție mult mai mare, atît pentru efectuarea unor reparații la navele aflate pe orbită cît și pentru asamblarea diverselor obiecte în scopul construirii unor mari platforme speciale.De asemenea, se preconizează de pe acum că, intr-un viitor nu prea îndepărtat, va deveni posibil faptul ca pe stațiile orbitale să se instaleze diferite industrii speciale în care se vor putea fabrica, în condiții ideale, diferite scheme integrate complexe, diode, triode etc. Tot în laboratoarele cosmice se vor putea turna rulmenți perfect sferici, se vor putea fabrica o serie de produse noi deosebit de utile pentru tehnica modernă ca de pildă spuma de oțel, amestecuri ale metalelor cu materiale ceramice, metale suprapure șl aliaje mult mai omogene decît se pot obține pe Pămînt.Ne aflăm, așadar, în fața perspectivei ademenitoare de construire, nu peste mult, a industriei cosmice care va da un puternic impuls dezvoltării multilaterale a științei și tehnicii.
S. LAZĂR



LIBRETUL DE ECONOMII 

CU CÎȘTIGURI ÎN 

MATERIALE DE CONSTRUCT!!

OBLIGAȚIUNI
C.E.C.

CU CÎȘTIGURI
Acest libret de economii oferă depunătorilor posibilitatea să-și realizeze în condiții avantajoase dorința de a-și construi o casă proprietate personală.Prin trageri la sorți trimestriale, titularii libretelor beneficiază de Importante cîștiguri in bani cu care își pot procura cu prioritate principalele materiale necesare construirii de locuințe: cherestea, ciment, tablă, carton asfaltat etc.Libretul de economii cu cîștiguri In materiale de construcție se emite în sume fixe de 1 000 lei.Economisind pe aceste librete, numeroși săteni și-au construit case trainice și frumoase. Nu demult, co- ^peratoarea Gunesch Ana din comuna Cristian, județul Sibiu, și-a construit o casă nouă din cîștigul de 20 000 lei ce i-a fost acordat de C.E.C. |Cîștiguri importante au obținut ile asemenea și BODIU FLAVIU din comuna Rebrișoara, județul Bis- trița-Năsăud, BERCIA V. ION din comuna Sălciua de Jos, județul Alba, VISAN SIVESTRU din satul Tăușeni, județul Cluj, și numeroși alții

DREPTURI
ȘI AVANTAJE ALE 
DEPUNĂTORILOR 

LA C.E.C.
— garanția statului asupra sumelor depuse, depu 

nerile putînd fi retrase oricînd ;

— păstrarea secretului privind numele depună
torilor și operațiunile efectuate ;

Economisirea pe obligațiuni C.E.C. oferă și ea depunătorilor însemnate avantaje.Obligațiunile C.E.C. sînt instrumente de economisire „Ia purtător' (nenominale) și se emit în valori fixe de 200 Iei, 100 lei, 50 de lei și de 25 de lei.Avantajului că sînt instrumente de economisire la purtător, i se adaugă cel privind sporirea sumelor depuse, prin acordarea unor importante cîștiguri în bani. Pentru sumele

ÎN CURÎND
UN LIBRET DE ECONOMII 

PENTRU TURISM

Titularii noului libret de economii vor beneficia de dobînzi și de cîștiguri. In afară de aceasta, depunătorii, câștigători la tragerile la sorți beneficiază de excursii în străinătate. La excursiile organizate prin Oficiul Național de Turism cîștigătorii beneficiază de prioritate, iar în cazul călătoriilor individuale în străinătate, cîștigătorii primesc la cerere o parte din valoarea cîștîgului obținut în valuta țării în care se deplasează.Libretul de economii pentru turism poate fi emis pe numele persoanei care efectuează depunerea sau pe numele altei persoane.Cîstigurile se acordă prin trageri la sorți trimestriale, la care participă libretele care au în tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea, un sold de minimum 3 000 lei.Libretele de economii pentru turism se emit de unitățile operative ale Casei de Economii și Consemnațiuni i filiale și agenții C.E.C.
5 796
unități

efectuează 
pentru populație

operațiuni
C. E. C.

✓ 

depuse pe obligațiuni, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă prin trageri la sorți lunare, care au loc în ultima zi a fiecărei luni, cîștiguri în bani de : 100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei. 1 000 lei și de 800 tei. La fiecare tragere la sorți lunară se acordă cîte 2 887 cîștiguri în valoare de 2 830 000 Iei, ceea ce înseamnă că anual, numărul cîștigurilor acordate depunătorilor pe obligațiuni C.E.C. este de 34 644 Valoarea totală a acestora este de 33 960 000 lei anual.

In întreaga țară funcționează pentru efectuarea operațiunilor de depuneri, restituiri etc., 5 796 unități din care 1 440 unități C.E.C. proprii: filiale și agenții și 4 356 unități mandatare : unități poștale, ghișee C.E.C. in întreprinderi, instituții, mandatari comunali.Din cele 5 796 unități, un număr de 4 801 deservesc populația de la sate.
— sporirea economiilor prin dobînzi și cîștiguri;

— scutirea de impozite și taxe a depunerilor, cîști- 
gurilor și dobînzilor, precum și imprescriptibi
litatea lor;

— dreptul de condiționare a depunerilor ;

— dreptul de a împuternici și alte persoane să dis
pună de sumele păstrate la C.E.C.;

— dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse.



Ne vorbesc 
despre spiritul 
de economie:
Scriitorul
MARIN PREDA:

Bătrînul dascăl se ori cîtva 
timp din povestit ca și cînd ar fi 
vrut ca spusele sale să fie bine 
înțelese ; apoi el continuă :

„...Iar ceea ce îți spun eu are 
valoare și în economie, în ma
terie de bani de pildă. Ai ob
servat cum valoarea banilor se 
face deodată pentru tine de 
două sau de trei ori mai mare 
decît este ea în mod curent ? 
Nu trebuie să-ți bați capul ca 
să-ți dai seama cînd anume se 
întîmplă acest lucru atît de 
adevărat; poți să auzi de pildă 
foarte des pe cîte cineva spu- 
nînd aceste cuvinte: «N-am 
avut eu atuncea bani!»... Și în
țelesul e că a existat un mo
ment în care s-ar fi putut în
făptui ceva ce-și dorea mult, 
mult de tot. S-ar fi putut, dar 
prilejul a fost pierdut pentru că 
el n-a avut la îndemînă o anu
mită sumă de bani, pentru că 
n-a avut deprinderea să o eco
nomisească din vreme. Aceste 
momente din viață pot fi și 
foarte rare, dar niciodată atît 
de rare ca să excludă necesita
tea deprinderii despre care vor
besc.. în viața de zi cu zi a oa
menilor, chiar în zilele noastre, 
lipsa obișnuinței de a econo
misi duce la soluția împru
mutului ; bineînțeles neînro
bitor, deoarece camăta e in
terzisă prin lege. Pentru oricine

Dramaturgul
ALEXANDRU MIRODAN:

Trebuie să economisim me
talul. Din bucata de tablă, din 
șpanul răsucit și din șurubul as- 
vîrlit în curte, se nasc, prin re
topire, locomotive. V-ați gîndit 
vreodată că mergem de la 
București la munte, intr-un 
compartiment condus de rodul 
unei economii ?

Trebuie să economisim cu
vintele. Din scrisorile trimise 
de Cehov lui Gorki mai tînărul 
— te lovește stăruința pentru 
economisirea de cuvinte în 
proză: „taie, dragul meu, 
Alexei Maximovici. din trei cu
vinte — taie două“. Caragiale 
făcea același lucru pe dialogu- • 
rile și „momentele" sale — din 
cauza avarției — au rămas ca
podopere. Arta înseamnă cu

Scriitorul 
ANTON 
PANN: 

soluția aceasta este însă cel pu
țin ciudată și în orice caz ne
plăcută. Neplăcerea, bineînțe
les, nu e îndreptată împotriva 
persoanei care ne-a împrumu
tat — dimpotrivă, îi aducem 
mulțumiri că ne-a făcut un ser
viciu — ci e îndreptată împo
triva noastră înșine. Și aici e 
ciudățenia. Pentru că ia gîn- 
dește-te : a te împrumuta nu 
înseamnă oare a înstrăina pro
priile tale resurse ? Din mo
ment ce trebuie să restituim 
banii împrumutați, înseamnă 
că dăm astfel cuiva dreptul de 
a ne sili la prevedere, dar fără 
meritul și mîndria de a fi știut 
noi înșine să ne stăpînim și să 
îndreptăm spre economie o 
parte a câștigului nostru. într- 
adevăr. împrumutîndu-ne, noi 
facem, siliți, un lucru pe care 
dacă l-am face nesiliți, ne-ar 
pune la îndemînă o sumă pe 
care o putem folosi oricînd și, 
în plus, ne-ar da satisfacția stă- 
pînirii de sine ; o plăcere care 
nu e de loc dintre cele mici. 
Condiția ar fi deci să procedăm 
invers : în loc să strîngem ban 
cu ban ca să înapoiem un îm
prumut, mai bine să economi
sim dinainte ban cu ban și, în 
loc să ne împrumutăm de la 
alții, să ne împrumutăm de ia 
noi înșine .* 

vânt. Nu se scuza Flaubert în 
veacul al XIX-lea că, fiind prea 
grăbit, n-a putut scrie scurt ?

Gîndiți-vă că emoția, stilul în 
artă, se nasc și dintr-o econo
mie a cuvintelor.

Trebuie să economisim se
cunde, dar ce spun secunde, ze
cimi de secundă. De cîți ani și 
pe cîte stadioane se străduiesc 
atleții să economisească o ze
cime de secundă la 100 metri 
plat ?

...Să mai aduc aminte — după 
o istorie de experiență și înțe
lepciune — că banul, rod al 
trudei se cuvine la rîndu-i eco
nomisit, adică prețuit, adică res
pectat ca metalul, cuvîntul șt 
secunda, din care el se naște ?Cil ti-e pătura, atît te-ntide. Căci,Cum îti vei așterne, așa vei dormi. Și.Strînge mișină de cu vreme,Gunoiul de vară e piper de iarnă.De unde tot iei și nu pui, eurînd se isprăvește.Banul e făcut rotund, lesne se rostogolește.Iei cîte unul și dai cu pumnuL Și.Nu risipi meiul, c-anevoie se adună.Și.Cînd însetează curtea ta, apa-n drum nu lepăda Și.Apa limpede pînă nu vei vedeaCea tulbure n-o lepăda.Și.Banul muncit nu se prăpădește.De aceea,Cine nu cruță paraua, mei de galbeni nu-l e milă.

Artistul poporului
GR. VASILIU BIRLIC:

Am prilejul să-mi descarc sufletul împotriva unuia dintre eroii mei: Avarul lui Moliere. Am prilejul să dezbrac sărăcăciosul lui costum și să spun cinstit ce gîndesc. De pe poziția actorului, deci.Am să mă îngraș, rîzînd de eroul slăbănog pe care-1 întruchipez și sînt sigur că cine l-a văzut va rîde la fel... Nefericit Harpagon, dacă, prin absurd, te-ai fi putut naște în zilele noastre, nu ți-ar fi fost rușine să îngropi în pămînt, sub o lespede, caseta aceea îndesată cu aur, cînd milioane de oameni știu azi atît de bine să se bucure de munca lor, de roadele ei, de banii pe care i-au cîștigat și pe care îi chivernisesc cu grijă, arătînd prin aceasta respect față de propria lor muncă ? Și te-aș mai întreba, Harpagon, — dacă te-ai mal fi putut rătăci pe undeva, în zilele noastre, ca o umbră a capitalismului, pentru noi apus definitiv — cu ce te-ai fi ales ? Cu nimic IFaptele tale și apoi istoria te pedepsesc, Harpagon. Iar dacă-ți suport pe umeri hainele, în AVARUL, e numai ca să stîrnesc rîsul spectatorilor și disprețul lor de azi pentru chinuitoarea ta zgîrcenie de ieri... Te joc, Harpagon, dar nu te iubesc. Dimpotrivă : mi-e tare silă de tine !Harpagon a vrut să îngăimeze ceva, dar n-a avut curaj, în fața argumentelor mele zdrobitoare, și ■-a auto-îngropat sub scenă, cu caseta în brațe. M-am lepădat de el.

Economia nu înseamnă să fii zgîr- cit, ci cumpătat. în adevăr, nu înseamnă să strîngi bani din dorința bolnăvicioasă de a-i avea, pur și simplu, ci din nevoia firească, umană, de a-i folosi în modul cel mai nimerit.Este, în această cumpănire, o grijă, un respect față de rodul muncii tale. Banii nu provin din cămătăriile nici unui Harpagon, ci din munca ta cinstită. Și apoi, banii aceștia, economisiți la C.E.C. — în orice chip vrei, că sînt destule chipuri — nu aduc chinurile Avarului, înnebunit de disperare că 1 s-a furat caseta cu aur, — ci aduc siguranța păstrării lor cu folos pentru trebuințe mai mari. E limpede doar: sînt banii noștri, munciți cu cinste. De ce să nu le sporim valoarea depunîn- du-i la C.E.C. ?N-avem loc pentru Harpagoni în țara aceasta. Cum n-avem loc pentru nici unul din eroii negativi ai trecutului. Au ajuns de rîsul lumii I Cu ani în urmă, jucînd în filmul «Telegrame», transpus pe ecran după o schiță a marelui nostru Caragiale, eram silit de rolul respectiv să suport o ploaie de palme pe obraji și de picioare în spate. Netrucate ! Departe de a mă plînge, am spus însă întotdeauna despre eroul de-acolo, cu toată obiectivitatea : Bine i-a făcut! Că prea le-n meritat!...Așa și cu eroul meu de-acum. U Joc, dar nu-l iert. Nu pot!



JUCÎND LA LOZ ÎN PLIC
puteți cîștiga imediat autoturisme de diferite mărci și capacități precum și premii în bani LA SERIILE SPECIALE (6 LEI)Autoturisme „DACIA 1100“. „MOSKVICI 408“ cu 4 faruri și radio, „SKODA 1000 M.B.“ „TRABANT 601“, premii in baniLA SERIILE OBIȘNUITE (3 LEI)Premii in bani de : 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1 000 lei ș.a.Simplu practic și avantajos : LOZUL IN PLIC 1
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— raglane tercot — impermeabile, simple sau du
blate cu țesături fantezii, croială și accesorii potri
vite tuturor vîrstelor;

— costume din țesături sută la sută lină sau tergal, 
într-o gamă variată de culori și desene, pentru toa
te ocaziile ;

— cămăși din țesături din bumbac în amestec cu fi
bre poliesterice Vucova, Lux etc., modele clasice, 
sport și fantezii, foarte rezistente și practice ;

— cravate din mătase naturală sau artificială, desene 
și culori modeme.

Reînnoiți-vă 
abonamentele 

la revista
„ALBINA"

ALBINA
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M-am dus la O.l.P.Î.D. Probabil 
că știți ce înseamnă aceste iniția
le binecunoscute. Pentru cei care 
n-au aflat, le reamintesc : Oficiul 
internațional pentru înregistra
rea descoperirilor. Aici s-a pre
zentat și răposatul Columb pen
tru a lua un număr de înregistra
re care să certifice că a pus picio
rul pe un pămînt care risca să ră- 
mînă în anonimat.

Deci m-am dus la O.l.P.Î.D. 
care, ca orice instituție serioasă

Descoperirea
porumbului

art un birou de informații cu coa
dă. Cînd mi-a venit rindul, omul 
de la ghișeu s-a uitat lung 
mine și m-a întrebat scurt:

— Dumneavoastră ?
— Am făcut o descoperire...
— Știu.
— Ați aflat ?— Aș / dar toți care vin aici 

sînt convinși că au descoperii 
ceva.

— Eu chiar am descoperit.
— Ce ?
— Porumb !
Omul se încruntă și mă luă 

tare:
— Hai. nu mai încurca tocul. 

N-am timp de bancuri.
— Nici eu. Vorbesc serios.
Omul mă privi mai atent :
— Si zici că ai descoperit... 

cum se numește ?
— Porumb.

la

BIROCRĂȚICĂ
ROMAN IN CATRENEDupă naștere, eroul este dus de tată pentru a fi declarat la starea civilă. După ce un funcționar scrie actul...Copilul, plin de vioiciune, A-ntins mînuța spre extract Iar ochii lui păreau a spune : — Uitați, primesc întîiul act lîmplinește doi ani șt...Cînd îi tăiaTă moțul în grădină.

de PETRE HLADC 
BUCOVINEAN 

si ANDREI CROITO

SI «•
UMOR

— Foarte frumos drăguță, zise 
omul de la ghișeu zîmbind pe sub 
mustața proaspăt rasă. Mergi 
matale pe culoarul ăsta și al doi
lea birou pe dreapta.

Am bătut și am intrat. Doi oa
meni în halate albe m-au țintuit 
pe scaun. Cu ei, discuția nu a du
rat mult.

— Ce ai descoperit ?
— Porumb.
— E clar. Treci la duș.
Drept să vă spun nu înțele

geam dc ce trebuie să fac duș 
pentru ca să pot înregistra o des
coperire. M-au convins. Că erau 
solizi. După ce am terminat, 
m-au întrebat cum mă mai simt.

— Foarte bine.
— In cazul acesta puteți pleca.
— Dar cu descoperirea mea ce 

fac ?
— Iar începi ?
— De cc nu mă credeți etnd vă 

spun că am descoperit porumb ?
— Pentru că planta asta se 

cultiva în America cu.2 000 de ani 
î.e.n., iar în țara noastră s-a in
trodus In sfârșitul secolului XVII. 
E clar ?

— Foarte.— Deci nu puteai să descoperi 
ceva care se cunoștea de mult.— Și totuși am descoperit mari cantități de porumb nerecoltat pe 
ogoarele cooperativelor agricole 
din Măicânești, Rîmnicenf, Bog- 
za...

— Pentru asta adresează-te di
recției agricole a județului Vrdn- 
cea. ■ , ; .

— Acolo se cunoaște situația:— Și ce vrei de la noi ?
— Să le faceți ce mi- a(i făcut și mie. ■ , •
— Adică ?
— Un duș rece.
Fiindcă... e o toamnă fierbinte.

Desen de ZAHARIA

CA
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CONTRASTE ©

Tîndală, cum se știe, a fost și mare meșter constructor. S-a apucat odată să-și facă un car în casă și cînd a fost gata, nu l-a mai putut scoate pe ușă. Altă dată, a-nceput să clădească o casă, nu de la temelie, ca toată lumea, ci de la acoperiș. Ce-a ieșit, să nu mai vorbim. Dar toate astea au fost cîndva și credeam că Tîndalâ a rămas închis între coperțile cărților cu snoave. Cînd colo, l-am întîlnit deunăzi în comuna Mavrodin, județul Teleorman. Ce făcea ? Se ocupa, bineînțeles. cu construcțiile.La vreo doi kilometri de marginea comunei, în plin cîmp, se afla o casă părăsită Solidă, cu vreo opt încăperi, dar netencuită, fără ferestre, fără podele și nemobilată.— E un adăpost de bufnițe ? l-am întrebat pe un localnic.— Nu, dar ar putea să devină și adăpost pentru bufnițe, fiindcă și așa ne gîndim s-o demolăm.— Atunci de cc ați *mai construit-o ?— Pentru că nu puteam demola ceva ce nu era construit.— înțeleg, dar pentru cine ?— Pentru tractoriști.— Și-atunci, de ce n-o terminați?— Fiindcă e prost amplasată, lntîi, e prea departe de sat și electrificarea ei ne-ar costa cel puțin tot atîta cît a costat construcția, adică optzeci de mii de lei. Apoi, între casă și sat e valea asta pe care o vedeți și care se umple toamna cu apă iar în timp de - iarnă cu troiene. «dflk.— Bine, dar cui i-a venit ideeaSZ s-o amplaseze aici ? am mai întrebat eu.— Vechilor consilii de conducere ale cooperativei. Știți, la noi s-au petrecut în ultima vreme diverse nereguli și conducerea a tot fost schimbată.— Și paguba ? Cine-o plătește?Omul a ridicat din umeri. Kli i venit atunci ideea salvatoare :— Aveți în sat,vreunul Tîndalâ?— N-am auzit.— Imposibil să nu fie. Numai putea să facă o casă ca sista— Aveți dreptate, s-a lumim conlocutorul meu. Să plătească Tîi dală f ? .
NICOLAE CULCEA

at
—

B. CRISTIAN

Dgpă obiceiul vechi, nașul Ga vr ii â I-a-ntins o tavă cu obiecte plină, Din care pușt-.u-alese o ștampilă.Incepind să meargă la școală...De patru zile tot repetă Dorința lui, micul ștrengar ;Decît să-mi iei, tată, servietă, Ma: bine. zău. ia-mi un dosar l".Profesorul vorbește elevilor despre piesa „O scrisoare pierdută". La prînz...Piesa-acasă o discută t„— Știi, scrisoarea, dragă tată, Nu ar mai fi fost pierdută, De era înregistrată".
Cam în acel timp, Ion Radu- canu nerei în acel sector pentru a face prospecțiuni geologice Raluca se împrietenise repede cu Mioara Ciolan, o fetișcană ve- elâ, pusă mereu pe glume i care de cîteva luni ocupa uncția de moașă la casa de nașteri din comuna vecină.Mioara o vizitase deseori pe Raluca Bozdog la domiciliul lui Răducanu. Discutau vrute și nevrute Ba, uneori Raluca vorbea chiar și despre cîteva din bogățiile pe care le descoperise în jur.. Gheorghe I Dumitrașcu plecase de mult și rare ori mai trimitea cîte o scrisoare neamurile de sănătate Dar se ivise o coincidență, banala la prima vedere pe care căpitanul Suciu o luase în serios Mioara Ciolac era o colecționară pasionată de tablouri

devenise și gazda ingi- Raluca Bozdog, trimisa

cîteprin care întreba

• ACUL AKE CAP, DAR NU ARE PĂR• FERĂSTRĂUL ARE DINȚI, DAR NU MĂNINCĂo STICLA ARE G1T, DAR N tXRE GLAS• UN CEAS ARE LIMBA, DAR NO VORBEȘTEo ALA RÎULUI MERGE, DAR N-ARE PICIOARE
ALEC VALENTIN

Devenit matur, dragostea își spuse cuvîntul...Și .cînd o fată îniiini,Cu chipul fraged ca de nalbă, instantaneu oCăci o chema îndrăgi, Aneta Jalbă.
de nevastă și are udO iabăiat care-i seamănă perfect.Și atunci...

Exclamă fericit,De leagăn cînd s-apropie : „— îmi seamănă leit, în fine, am o copie !*
vechi, în special de icoane Pusese ochii chiar și pe două i- coane, mai frumoase din locuința lui bădia Răducanu Dorea să le cumpere cu orice preț. Se negufase chiar și cu ,,tanti'1 Catrina, soția lui George Răducanu...Imediat după ce le-a cumpăra! a plecat să-și petreacă concediul pe litoral. Căpitanul Dumitru Suciu se afla la capătul unei săptămîni de muncă asiduă. Cele cîteva indicii deosebit de prețioase și mai ales declarația Ralucăi Bozdog îl aducea pe o nouă pistă de acțiune, așa cum își dorise încă de la început Dorea însă să-și amănunte colonelului llie Badale, care se afla de față, apăsă ușor pe una din clapele magnetofonului... Vocea Ralucăi inundă încăperea.

întipărească cîtevaCu permisiunea

ti.

' MEMORIA STLLELOR

că o con- răpit joc

V. O POPA

— ...Mioara Ciolac abia se întorsese de pe litoral. Grăbită, mi-a confiat că ar avea nevoie de schița locului unde a fost găsit acel minereu specia! despre care, fără să-mi dau seama, i-am povestit cîte ceva Se înțelege.motivat la început că mă întreabă demi-o spus facere... bănoasă. Mi-a arătat o poșetă cu 45 000 led. Nu mai știam ce să cred. Am încercat pur și simplu s-o izgonesc. A trecut la șantaj și promisiuni...— A ajuns departe afurisita I izbucni colonelul.— Mda, bolborosi Suciu. a- tent la derularea benzii magnetice.

am refuzat. Acuriozitate, apoi deschis că e o a-

Vo urma

Dm monotonia programului, malți telespectatori considerau drept oază îmbietoare timpul petrecut intre metronom și cronometru sau alături de stelele fără.nume. Dar iată recentă emisiune a cursului stelelor ne-a plăcuta iluzie a unui faii-play.Am auzit multe discuții în legătură cu gafa unei „stele". Pe bună dreptate telespectatorii sînt afectați de faptul că sînt considerați niște naivi. Carevasă- zică noi stăm în fața micului ecran și strîngem pumnii pentru reușita concurentului iar acesta nu e in stare să țină minte măcar ordinea în care i s-au dat răspunsurile la întrebări.Acum, după ce ne-am lămurit, există două soluții : sau juriul să dea de la început rezultatele urmind ea apoi să asistăm fără emoții la evoluția coneu- renților sau să se modifice regulamentul pe ici, pe colo și anume prin părțile esențiale.Chiar și o emisiune care apelează la aștrii nu dreptul să-i pe bieții și teni.
aredesconsidere naivii pămîn-

A. C. ce rîndurile de fost date la ti-P.S După mai sus au par, în emisiunea de la începutul acestei săptăniîni, s-a încercat o explicație. Creadă cine-o vrea. De reținut promisiunea că în viitor concursul o să apeleze fa vocea și nu la memoria stelelor.
REDACȚIA i București, Piața Scînteii Tel 17.60.10. Interior 1084 Abona mentul 13 lei anual. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL i Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" * 40.001


