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Proletari 3in toate țările, uniți-vă!
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nnobilînd și ridicînd în valoare pla
neta, popoarele lumii cu instrumen
te de gigantic bijutier, fac-să scînte- 
ieze acest Pămînt, pe căile lui cos
mice, cu străluciri puternice de dia
mant. Dacă albastrul e culoarea 
vieții — din Univers, Pămîntul se

vede ca o stea albastră ! — dacă albastrul e.cu
loarea păcii, tot albastră s-ar cuveni să fie 
culoarea rațiunii și a inteligenței, singurele tor
țe responsabile de destinul de mîine al* lumii. 
Albastră este și culoarea mondială a tinereții. 
Albastru este una dintre culorile steagului ro- 
mînesc, în echilibru cu roșul luptei și cu galbe
nul bogăției. La aceasta emisiune de albastru 
lansată de Pămînt spre Cosmos, sunbcl al vieții 
și al nădejdii umane, poporul nostru cortribuîe 
cu toată energia, cu toate fcrțeâe. cu toată zes
trea sa. Idealul său je cu
idealul pașnic al lumii. Vis^i scstra e parte cin 
visul omeniri: intregt

indunie cu rare rrprc. rtrra Să <tn

ile. cei al aaoftcz. IMS L_ A=i rapt
cm2 Ea trees=ră ca v rază, uî- 
sasoi xL O Sâ :a>ncar. o zi ! 

I M3* W ateistă cifră ca expre- 
mznreL criră de un ins anume, 

■b <e soață. 4e creație, de bucu- 
finț care tac he ir o dată cu

ea. tatafint de figpte a2 unui an întreg. Cit de 
pen afini anat an ta balanța timpului și a 
Minte nanfinr • vntem m^wira. și e bine s-o 
taDSBu nona te <W* ****** ridicăm paharul să 
aatefiaa • aaod ri. risăritul de flăcări al noului 
ax. LMEL

Se tagflteefie ia această zi. cel de-al XX-lea an 
afttetarifinaaatoe tinere. Este vîrsta unei genera
tă. dar n spteBdida adolescență a unui ev. des- 

• t • .z-i • mpului cel mare al poporului 
■ —arz grandios. Timp, în înțelesul 
nnen wete&st. înseamnă construcție, materiali- 
■nm nwa *r. edificii mărețe, creație in care 
caae angajată întreaga energie, gîndire și sen si- 

Anal nostru căpătă astfel 
« i ta .-emnificație. El cintărește azi volumul 
3» - «. un-i deceniu, zilele cuprind intensități
de hnă fi săptâmîni. clipele devin monumente. 
Un fept: ta numai 8 zile din cursul acestui an, 
1M4 am realizat producția totală a întregii in- 

din vechea Rominie din „anul de grație** 
in î Un alt fapt: In numai 7 zile, industria 
isoarâ a Republicii Populare Romine a realizat 

• *alu. producției din cele 365 de zile ale aceluiași 
ar 1938. cu un sortiment infinit mai bogat. O 
sâptămînă stă în balanță cu un an ’ In numai 
«apte zile ale unei săptămîni, populația harnică 
a țării a produs de fapt mai multă îmbrăcăminte, 
încălțăminte, mobilă, zahăr, ulei, conserve, bu
nuri materiale de tot felul, începând cu pâinea 
zilnică și cămașa, și isprăvind cu jucăriile pentru 
copii, cit odinioară o altă țară — fiindcă e vorba 
totuși de o altă țară ! — pe parcursul de eforturi 
și suferință al unui an vechi și suferind. Un 
furnal echivalează producția unei întregi uzine 
de odinioară.

Rezultatul: o nouă dimensiune a timpului. Un 
altfel de om trecut la cirma vremii, dirijând 
înaintarea măreață a Patriei, către viitorul ei 
strălucit. Un gest, un simplu gest, preluat de 
milioane de mîini, provoacă zilnic incandescența 
solară a furnalelor, ridică solemn la orizontul 
cimpiei turnuri de fabrici, sculptează dealurile 
în terase cu vii și livezi, oprește Dunărea în loc. 
Un gest ! Un gest care echivalează cu o mișcare 
cosmică și care schimbă vizibil fața orașelor și 
satelor noastre socialiste. Este gestul zilnic al 
muncii, traducând in ample acorduri muzicale, 
pe cuprinsul unei țări întregi, simfonia măiastră 
a planurilor de partid. Foșnirea lor este însăși 
respirația pămintului romînesc.

Ele ne iluminează fiecare gest și fiecare gind. 
Ele desemnează, peste priveliștea succeselor de 
azi, geografia de miine a țării, mai bogată, mai 
puternică, mai fericită prin faptele și prin oa
menii ei. E o mîndrie să știi că fiecare clipă 
constructivă a vieții tale este o clipă din con
strucția patriei, că fiecare gest al muncii și 
creației tale împinge înainte, amplificat prin 
gestul milioanelor, istoria ei. Este o fericire dă
ruită nouă, generației socialismului victorios. Și 
este o bucurie pe care ne-o acordăm, de fiecare 
dată, la sfîrșit de an, contemplînd, retrospectiv, 
bilanțul și priveliștea vie a celor 365 de zile cu 
care am contribuit ca această pagină din istoria 
țării să fie scrisă.

Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale au 
consemnat noile și importantele succese obținute 
de poporul nostru în dezvoltarea economică și 
social-culturală a patriei, luminoasele perspec
tive do viitor, au evidențiat o dată mai mult ca
racterul realist-științific al planurilor econo
mice elaborate de partid.

Rupem ultima filă din calendar ! Să socotim 
cit înseamnă ? E o filă care cintărește întreaga 
muncă și creație a țării, în oțel și pîine, în poe
zie și cîntec, în năzuințe și idei. Sîntem mândri 
și mulțumiți de ea

Dar Plugușorul de la fereastră ne întoarce cu 
fața spre Anul Nou. Iată, ne-a vestit că Pămîn
tul, bătrîna noastră planetă, s-a angajat într-o 
nouă cursă în jurul Soarelui, intensă și rotundă 
cît și o clipă cosmică. O clipă de 365 de. zile : 
Anul 1965 ! Ni-1 dorim de pace și prosperitate. 
TTi-l dorim de înțelegere și rodnică colaborare 
cu toate popoarele lumii. Și dorim ca această 
stea albastră, Pămîntul, să transforme această 
culoare, aici pe pămînt, în culoarea rațiunii și 
inteligenței.

Iar nouă ne dorim un an intens de roade, cît 
și un an lumină ! La mulți ani, lumină !

PAUL ANGHEL

iicîiiteia
lineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Cu prilejul Anului Nou, 
„Scinteia tineretului" urează 
cititorilor, corespondenților 
voluntari și tuturor colabo
ratorilor săi, noi succese in 
opera de desăvârșire a con
strucției socialiste in patria 
noastră, fericire și sănătateI

Fotografia de ION CUCU

URARE TINEREȚII
Acad.
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• Ștefan Bălan
ministrul invățămîntului

Cu prilejul noului an, vă doresc, dragi elevi și studenți, multă 
sănătate, fericire și mari succese la învățătură. Munca voastră 
entuziastă și conștiința datoriei împlinite să vă aducă în 1965 
bucurii și satisfacții și mai mari decît cele pe care le-ați avut 
pînă acum.

Răspundeți cu recunoștință grijii și dragostei cu care vă în
conjoară partidul și poporul, străduindu-vă să deveniți specia
liștii competenți de care are nevoie Romînia socialistă. îndepli- 
niți-vă îndatoririle de elevi și studenți cu toată pasiunea și 
elanul vostru tineresc ; pregătiți-vă temeinic pentru viață, în 
așa fel-îneît, atunci cînd veți părăsi băncile școlilor, muncă 
voastră să fie cît mai folositoare înfloririi patriei și prosperității 
celor ce muncesc.

Erou al Muncii Socialiste

Un gând cald, o strângere de mînă prietenească, un îndemn 
din inimă la început de nou an ! Toate acestea pentru gene
rația tânără a patriei, care durează, cu elanul și pasiunea spe
cifice virstei, alături de vârstnici, temelia de oțel a succeselor 
viitoare, adăugind cu fiecare zi ce trece noi succese bilanțurilor 
îmbucurătoare, frumuseți noi patriei socialiste.

Avem în față un an de muncă și învățătură. îi urez tineretu
lui patriei, ca cele 265 de zile ale anului 1965 să fie zile de mun
că harnică, din care să rodească succese pe măsura îndatoririlor 
tot.mai sporite și mai înălțătoare ale socialismului.

Miilor de tineri care muncesc în cooperative agricole de

producție și G.A.S.-uri, miilor de tineri mecanizatori, tovarăși 
de-ai noștri de muncă, le doresc să aibă în noul an forțe spori
te, să fie harnici și entuziaști, să țină pasul marilor îndatoriri, 
să dea patriei belșugul de recoltă pe care-1 așteaptă.

® Mihail Florescu
ministrul- industriei petrolului și -chimiei'

Datorită ritmului rapid de creștere a industriei chimice, cea 
mai mare parte a lucrătorilor din toate specialitățile, la diverse 
nivele de calificare, o formează tineretul.

Privim cu mîndrie către toate aceste cadre tinere care, de la 
operatorul chimist sau mecanicul de instalație, pînă la directo
rul sau inginerul șef al uzinei, nu depășesc cu mult vîrsta re
voluției noastre socialiste.

în mâinile acestor vlăstare tinere se găsește tehnica modernă 
a industriei noastre chimice și petroliere. De aici, răspundere și 
maturitate pentru o pregătire continuă.

Intrăm în ultimul an al șesenalului. Petroliștilor și chimiști- 
lor, tuturor lucrătorilor din schele și rafinării, din uzine și 
șantiere, scopurile nobile ale construcției socialiste le dau forțe 
să se îndrepte înainte, către noi realizări.

Tinerilor petroliști și chimiști din toate uzinele și șantierele, 
din toate schelele și rafinăriile, tinerilor țării care lucrează pre
tutindeni pentru construirea mărețului edificiu al socialismu
lui, le urez noi și mari, succese în muncă, voință fermă în ridi
carea cunoștințelor profesionale pe cele mai înalte culmi teh
nice, multă sănătate și voioșie.

• Corneliu Baba
artist al poporului

Particip alături de tinerii pe 
mez, Ia o parte din bucuriile 
elanuri — uneori de contraste — și, mai ales, plină dc adevăruri 
în care ei descoperă sensul prezentului. Acest prezent Ie aparți
ne. Ei îi imprimă caracterul său nou.

Ce pot să Ie doresc tinerilor mai mult decît același lucru : ca 
anii frumoși ai virstei lor de aur să nu fie tulburați de' furtuni 
devastatoare. Pacea să le dea răgaz și posibilitate de a-și pune 
în valoare toate forțele creatoare de care dispun. La vremea 
noastră am cunoscut tristeți ce ne-au întunecat tinerețea. De 
astfel de neșanse, doresc ca cei de azi și cei de mîine să fie 
scutiți.

Tuturor un an fericit!

care mă simt dator să-i îndra- 
frumoasei lor vîrste : plină de

Acad

• Eugen Macovski
De Anul Nou, gîndurile mele se îndreaptă cu,dragoste»spre 

harnicul nostru tineret, care prin muncă entuziastă își, adu
ce contribuția sa Ia făurirea unei vieți tot mai fericite în patria 
noastră.

Aportul tineretului la dezvoltarea patriei, va fi însă cu atît 
mai valoros cu cît pregătirea tinerelor cadre va fi mai multi
laterală. Tineretul trebuie să-și îmbogățească neîncetat atît 
patrimoniul cunoștințelor de specialitate cît și al celor de cul
tură generală și să cultive dragostea de frumos.

Toate acestea sînt absolut necesare pentru formarea omului 
cult, capabil de cea mai bună creație științifică și artistică.

De aceea, cu ocazia Noului An, doresc tineretului nostru mult 
succes în însușirea noilor și variatelor cunoștințe de care are 
nevoie, pentru a deveni cît mai folositor patriei.

Cititorul _,ate Sn^.Pe tn 
pagin. a nul „Jlitoria 

]';n de\ semnificații al floyor y„Un- 
de se duc florile pJ ase
menea, pagina cupx\d® o a- 
vaneronică de reve^n, o 
„mică antologie lirică? (în 
care prezentăm fragmente 
din poeziile unor autori ro
mâni dedicate Anului Nou) șî 
un dialog liric cu copiii în 
jurul pomului de iarnă.

r 3 n
„Seara, cînd povestesc 

brazii**, copiii ascultă și... le 
iau vorba din gură...

In aceeași pagină sînt cu
prinse noi capitole din călă
toria florilor.

De asemenea, o lapidară 
dar semnificativă incursiune 
în peisajul României socia
liste.

■ 4 1
De Anul Nou — e cunoscut

— pretutindeni -veselia e pre
zentă. La ancheta noastră, 
„despre întîmplări cu haz** 
ne-au răspuns „oameni (cum 
s-au exprimat autorii anche
tei) cu simțul umorului". Dar 
să nu le spunem numele din 
prima pagină.

r 5 nîn pagina a cincia se con
tinuă răspunsurile la ancheta 
găzduită sub titlul „Cine ci
tește, rîde“.

Și tot aici se continuă și 
ciclul de caricaturi „Retuș 
în tuș". Deci, o invitație Ia a 
deschide ziarul la paginile 
IV—V și, eventual, a fi de a- 
cord cu autorii care au dorit 
povestirile cu... haz.

(>
Tot mai adesea apar în 

presă știri despre noi desco
periri, sînt explicate fenome
ne care multă vreme și-au 
tăinuit cauzele ce lc-au de
terminat.

Publicăm în pagina a Vl-a 
cîteva file despre numeroase
le curiozități pe care le oferă 
lumea științei și natura, în
sumate sub titlul cunoscutei 
noastre rubrici „De toate" 
(cu dorința de a fi și „pentru 
toți").

r 7 iMai întîi o invitație la a 
însoți pe baza „Radiograme
lor din larg" vasele romî- 
nești în călătoria lor pe 
cnări și oceane. Și, în sfîr- 
nt, un scurt ghid pentru 
sălile de spectacole. Căci 
întrebarea „Unde mergem 
cămine în actualitate și pen
tru noul an...

în ultima pagină a ziarului 
invităm cititorii la o scurtă 
„călătorie” pe meridianele și 
paralelele lumii.

Și pentru că ne cunoaștem 
cititorii ca pe niște pasionați 
„călători" în lumea științei și 
literaturii, nu ne rămâne de
cît să le urăm, odată cu tra
diționalul „La mulți ani** și 
„Lectură plăcuță a celor opt 
pagini ale ziarului



feti așa, fi® îueru fie mirare, efnd staî s'â te gîn£eșt& 
că aceste fermecătoare zîmbete ale pămîntuiui, că
rora obișnuit ii se spune flori, se vînd pe bani ghea
ță ! Că, după ce din seva țarinii negre și din lumina 
soarelui de aur niște misterioase laboratoare inter
ne au fabricat netezimea petalei, culoarea pistilului, 
parfumul revărsat prin toți porii, mă rog, toate mi

nuni nemaipomenite, mai poate veni cineva cu un creion pro
zaic să redacteze un bon prozaic și să ți-I inmîneze, păstrînd 
copia sub indigo, spre buna evidență contabilă !... Parcă nu se 
prea potrivește una cu alta, ce ziceți ?

Totuși, de vreun milion de ori mai important decît această... 
incompatibilitate, ni se pare a fi destinul florilor după aceea.
Odată despărțite de suratele cu care au împărțit și înmiresmat 
grădina, sera, florăria, odată învelite în foița subțire ca voalul 
miresei, către cine pornesc zîmbetele parfumate ? în viața cui 
pătrund și pentru ce ? Ia să ne gîndim : unde se duc florile ?

i ÎN BRAȚELE UNUI URIAȘ
■r

Prin firea lor de oameni ai adîncurilor, minerii îndrăgesc 
florile cu o pasiune mai legitimă, poate, decît a oricăruia 

ț dintre noi. De aceea, tocmai în Valea Jiului — acest ți
nut arid și aspru din punct de vedere climateric, peste care iar- 
pa coboară de fiecare dată atît de timpuriu — florile nu se 
Vestejesc niciodată. Din balcoanele blocurilor (adevărate grădini 
Suspendate), din curțile caselor (adevărate parcuri miniaturale), 
florile se retrag spre sfîrșitul toamnei, in interior. Ele inundă 
CU verdeață și parfum dormitoarele și sufrageriile, bucătăriile 
și coridoarele, lujerii lor se cațără irezistibil pe cite o surcea 
Oferită ca proptă și astfel își continuă existența, la un pas de 
ger. - - -

Cu astfel de „rezerve interne", la toate sărbătorile, cu orice 
prilej, gazdele înfiripă buchete policrome pentru prieteni, pen
tru oaspeți, oferindu-le ca pe un dar neprețuit.

Am văzut un asemenea buchet cules de mîinile fetelor fru
moase, miiniie nevestelor tinere, mîinile copiilor și bărbaților 
din serele particulare ale fiecărui apartament din Uricani, la 
jumătatea lunii decembrie. Era un buchet obișnuit, un buchet 
de ciclame, mușcate, flori de gheață, un buchet pe care îl cu

prinzi într-o mînă și totuși avea proporții și sensuri hiperbolice. 
Căci era destinat nu unei persoane, nu unui sărbătorit, ci unui 
colectiv de 1 700 de sărbătoriți ! Buchetul de la Uricani, cules 
la jumătatea lunii decembrie, era simbolul felicitărilor pe care 
un oraș întreg, întreaga Vale a Jiului îl adresa minerilor pen
tru realizarea sarcinilor pe anul 1964 cu 15 zile mai devreme.

L-a luat în brațe, la ieșirea din schimbul de dimineață, tînă- 
rul șef de echipă Alexandru Pînzaru ; el și oamenii săi fuseseră 
așteptați la gura minei de un grup numeros. întîlnirea cu lu
mina soarelui, și cu culorile neobișnuit de intense ale florilor, 
întîlnirea cu tovarășii de muncă din celelalte schimburi 
și cu conducerea minei, felicitările și îmbrățișările prietenești 
îl priveau pe Pînzaru și pe ortacii săi întocmai cum cursul 
unui fluviu il privește pe oricare val al fluviului. Echipei lui 
Pînzaru ii revenise meritul de a extrage din abataj ultima 
tonă de cărbune din planul pe 1964, încheind astfel bilanțul 
entuziast al muncii minerilor

Asta e ! Dacă ar fi fost cu putință, ar fi trebuit să i se în- 
mineze fiecăruia dintre sărbătoriți cîte un buchet. în 
locul lui Pînzaru putea sta Constantin Sorescu sau Victor 
Cîrciumaru. Stan Maftei sau Constantin Rudic, Ion Cazan sau 
Grigore Bora, oricare altă brigadă de mineri de la Uricani 
care, de-a lungul- celor 12 luni de întrecere socialistă -din anul 
abia trecut, și-a păstrat-cu atîta fermitate titlul de eviden
țiată.

IN CALEA ALBINELOR
Acum 18 ani, la nașterea Rodicăi Boiangiu, a înflorit pămîn- 

tul. Ghiocei și lalele, violete și crini, brebenei și garoafe, cri

zanteme și iasomii, liliac și dalii, florile tuturor anotimpurilor 
— și-au dat întîlnire la ieagi ..ui fetiței. Și de atunci, cu pași 
unduiți, prevestitori de dans, a pornit Rodica, așa, Întovărășită 
de flori, să dea ocol soarelui. De 18 ori, stăpînă pe munți și 
ape, pe orașe și cîmpii, a înconjurat ea, cu brațele încărcate 
de flori, soarele. Cu fiecare rotație, florile erau din ce în ce 
mai suave, mai înmiresmate, mai pline de har, gata să pre
facă, prin munca albinei, nectarul în miere.

Acum cîteva zile, la sărbătoarea majoratului, ochii elevei 
Boiangiu din clasa a XII-lea a școlii medii de coregrafie din 
Capitală lăsau să i se vadă gindurile, ca norii oglindiți în 
lacuri. Emoția îi împurpura din cînd în cînd obrajii ; neîn
doielnic că, în acele clipe, fata întreținea o convorbire secretă 
cu Viitorul. O convorbire pentru care se pregătise de multă 
vreme, la care avea ce comunica și avea — mai ales ! — atî- 
tea de ascultat.

Pasiunea coregrafiei i-a cucerit inima încă de mult. Ce în
seamnă „de mult" cînd ai abia 18 ani ? înseamnă, totuși, jumă
tate din viață : Rodica dansează de pe cînd avea 9 ani, cînd, 
abia părăsind tricicleta, intrase în cercul de balet al Palatului 
pionierilor. în acest fost palat regal, fetița de muncitor și-a 
făcut prima ucenicie artlsncă. Pe această scenă a și debutat 
în fața unei săli pline de cravate roșii. Mai tîrziu, la îndem
nurile responsabilei cercului, care îi remarcase aptitudinile 
deosebite. Rodica se înscrie la școala de coregrafie.

își amintește : urcușul, dm acea clipă, a fost destul de ane
voios. Locul artei amatoare îl luase munca de calificare pro
fesională. Ars longa, vila brevis est. Lungă este calea artei, 
scurtă viața. Orele zilnice de exersare a dansului clasic, a 
dansului de caracter cereau eforturi susținute. Nu s-a lăsat 
niciodată învinsă. A învățat Cu dragoste, cu pasiune, a învă
țat mult. Și, de la un tmp, cu spor. Treptat, s-a obișnuit și cu 
permanenta încordare i mușchilor, a căpătat și rezistență, și-a 
însușit tot mai bine c if. cilul limbaj al mișcării plastice. Și tot

Maistrul Nicolae Alexandrescu preda ștafeta muncii — Pentru 
tot cei ai făcut pentru uzina noastră, pentru noi, îți mulțumim din 

inimă. Restul — las’ sâ spună garoafele

ra firesc ca trecerea într-un an nou să 
găsească ecou în sufletul și lira poeților 
noștri. Am desprins cîteva strofe din 
poeziile dedicate acestui punctual -mo
ment prin care se măsoară timpul în- 
dreptînd anii fără grabă spre acumu
lări de secole și milenii. Uneori ver

surile s-au unduit cu tristețe și durere, alteori au 
irumpt în ritmurile de încredere într-un viitor 
luminos ca, după eliberare, simbolurile luminii și 
plenitudinii să-și găsească transfigurări durabile în 
poezii ce sînt adevărate seismografe ale sentimen
telor noastre. *

Să dăm, deci, cuvîntul poeților, desprinzznd din 
volume intrate in memoria respectuoasă a cititoru
lui, cîteva din versurile inspirate de începuturile 
de nou an.

I. MINULESCU

RÎNDURI

PENTRU

GR. ALEXANDRESCU

ANUL 1840
Să stăpînini durerea care pe om supune
Să așteptăm in pace al soar tel ajutor 
Căci cine știe oare, și cine îmi va spune 
Ce-o să aducă ziua și unul viitor ?

An nou ! Aștept minunea-ți ca o cerească lege ; 
Dacă însă păstorul ce tu ni l-ai alege
Va fi tot ca păstorii de care-avem destui

Atunci... lasă în starea-i bătrina tiranie 
La darurile tale eu nu simt bucurie 
De-mbunătătiri rele cit vrei suntem sătul

(„Poezii")

V. ALECSANDRI

ANUL 1855
Dup-atîți răi secoli negri de dureri, de vijelie 
Ce-au trecut fără-ncetare peste fosta Romînie 

Tu an nou, ce ne vestești ?

Fă ca anul care vine să-aducă-un mîndru soar 
Să deschidă-o cale nouă de mari fapte 

roditoare
Pentru neamul romînesc,

Căci el are din vechime omenire 
strălucită !

El a fost și vrea să fie sentinelă 
neclintită 

Pe pămîntul strămoșesc !
(„Poezii")

ANUL NOU
An Nou !...
Fii nou, de sus și pînă jos !...
Copil al nimănui și-al tuturor,
Copil din flori,
Copil gălăgios...
Desfășură-te-ncet de pe mosor... 
încet... cît mai încet... și liniștit...
Și fii atent, ca nu care cumva,
Să ți se rupă firu-n casa mea...
Bine-ai venit An Nou...
Bine-ai venit!...

(„Versuri" — 1936)

T. ARGHEZI

NOAPTE

DE AN
Ia te uită, băietane,
Pe dimie ce găitane !
Ce condeie pe cojoace,
Și pe fluturi să-i îmbrace I
Insă cînd un gospodar,
Cu un țoi ori un pahar,
l-ar cinsti cu un rachiu,
Iute ca argintu-viu,
Cu vin fiert ori țuică fiartă,
Păi atuncea, Doamne iartă,
Nu se mulțumesc cu-atît:
Dau urciorul tot pe gît.
Și se-ntirzie la case,
Unde-s fetele frumoase.
Că se face pregătire
Cu ulcele pe peșchire,
Cu covoarele de zestre,
Cu mușcatele-n ferestre.
Pentru coame și căpestre,
Cu năframe pe păreți
Și urări pentru drumeți.

(„Scrieri" — voi. 4)

N. CASSIAN

INSCRIPȚIE

PENTRU NOUL AN
Cînd anul nou începe, nu-i spune bătrînește : 
„Cum ai să fii? Mai darnic? Mai bun, mai dirz 

ca ieri ?“ 
Răspunsuri n-o să capeți, căci nu-i stă în puteri : 
Doar tu-1 cîrmești pe dînsul. Nu dînsul te irmește. 
De vrei să fie anul trăit deplin în miez, 
Cu patru anotimpuri îmbelșugate-n road? 
Gătește-te de luptă, dă muncii tale ghies, 
Și anul o să-ți fie așa cum ți se cade.

SEARA 
cind 
povestes' 
brazii

Noi n-așteptăm ursita să ne-o aflăm din zodii. 
Cu mîinile-amîndouă o făurim pe ea ;
Ci stele or fi multe, ca sîmburii în rodii. 
Dar una doar e-a noastră : împurpurata stea. 
De-aceea cînd copiii in vîrf de brad o pun 
Să lumineze seara voioasa sărbătorii, 
Această stea veghează să fie anul bun.
Și-n raza-i viitoru-și trimite vestitorii

(„Versuri alese* — 1955)

N. LABIȘ■

ÎNCEPUT DE AN

Nu stăpîniți, prieteni zburdălnicia voastră 
Lăsați să sune rîsul și cîntecul vioi 
în înserarea asta înaltă și albastră 
Cînd noul an își mînă toți solii căire noi.
Un iepure, întîiul, a răsărit din goană 
Lovește cu urechea prin aer fulgii mici, 
Și-n limba lui ne spune umflînda-se ia blană; 
— Sosește I Miezul nopții îl va afla aici!

Apoi, alai de iepuri, cu urși ce veseli saltă, 
Cu sclipitoare capre și cu-mpărați bărboși 
Vin în vîrtej și-n sunet de tobă laolaltă, 
Cu datinele noastre rămase din strămoși, 
Iar brazii, Doamne, brazii din eer furară stele 
în crengi și le-agățară și-au coborît din munți 
Să stea la noi prin case uimindu-ne cu ele 
Și iuminind cu ele a noastre albe frunți.

(„Lupta cu inerția" — 1956}Mică antologie lirică
în drum spre cabană foto : E. GOJOCARU

M.fflBir...
Bat ultimele ceasuri ale 

anului.
în dreptul blocurilor noi 

de pe strada Pajurei din 
București — o femeie care 
n-a împlinit patruzeci de 
ani. Ochi iuți, gesturi acce
lerate. E încărcată de pa
chete. îi spunem cine sîn- 
tem. li solicităm un inter
viu.

— Acum ? Vai de mine 
și de mine...

— Vi s-a întâmplat ceva ?
— Revelionul...
Facem pe naivii: mare 

lucru pregătirea unui re
velion !

— O spuneți dumnea
voastră... Am 15 invitați...

Aflăm, în sfîrșit, numele 
interlocutoarei: Ana Foia, 
locuiește în Pajura, blocul 
19, ap. 4, la parter. E fila
toare la „Dacia" — aici a- 
lături. Cine sînt invitații ? 
Din familie. Vasile, fiul, 
vine cu cîțiva prieteni, 
foști colegi la profesiona
lă, acum tovarăși de mun
că tot la „Dacia" ; Gabrie
la, fiica, elevă în clasa a 
VIII-a, are și ea două co
lege invitate. Apoi socrii 
(tatăl soțului, fierar beto- 
nist în Drumul Taberei, cu 
nevasta); apoi cele două 
surori (una farmacistă, alta 
asistentă universitari), îm
preună cu bărbații lor; 
vine și fratele tovarășei 
Ana, brigadier zootehnic la 
Pantelimon; vine fi... '

— Lista e lunge, ce să 
mai vorbim...

Ne interesăm ce „greu

tăți" pune „pe capul omu
lui" un revelion.

— Păi cîte nu sînt ? uite 
una : bărbatu-meu, nu, că 
să văruim, deși nici în pri
măvară nu era târziu. De a- 
cord, dar asta, mai întâi 
mi-a încurcat un timp toată 
casa. Restul au venit cu 
carul.

— De pildă...
— De pildă ? Băiatul a 

cumpărat răvașe, — tre
buie să fac, pe lingă cozo
nac, și plăcintă ? Trebuie ! 
Fata a adus un brad cît 
toate zilele, frumos, dar 
nu se ocupă decît de el, ba 
i-a atras și pe bărbatu-meu 
și pe fiu-meu, mi-au um
plut casa cu sîrme, să-i 
făcă instalație electrică. 
Tot timpul mă cheamă: 
„Mamă, îți place ?" îmi 
place, îmi place. „Vino, 
mamă, am cumpărat plăci 
noi pentru pick-up" (pasiu
nea lui fiu-meu) și acum 
cînd eu nu-mi văd capul 
de treburi ei mă pun să 
ascult muzică ușoară... Ce 
copii, ce copii! Și doar 
acum nu e revelionul și 
bărbatu-meu n-a terminat 
de transportat tot vinul... 
Și eu...

Aici, tovarășa Ana Foia, 
a făcut o pauză.

— Și eu, uite-mă cum 
stau de vorbă cu dumnea
ta cînd nu-mi văd capul 
de treburi. Halal să-mi fie.

E. F.

A șteptam. 
hotărâm

Nu mă 
să por

nesc spre piață 
ca să cumpăr brăduțul 
de Anul Nou. Ședeam
pe un scaun, priceam 
țintă spre ușă și aștep
tam. Mi se reproșa de 
mai multe ori să las le
nea, să mă îmbrac și să 
plec „pentru că și așa e 
tîrziu".

Nu-mi era lene, piața 
e la doi pași, îmi era și 
mie destul de limpede 
că dacă voiam să găsesc 
un brăduț mai acătării 
nU mai puteam zăbovi.

Și totuși nu mă hotă-

cîntat: E primul meu 
interviu".

ram. Așteptam. Curioasă, 
ciudată — numiți cum 
vreți această încăpățîna- 
re de a aștepta — dar 
motivul pentru care nu 
mă dădeam urnit de a- 
casă se datora nădejdii 
că brăduțul va veni el 
singur. Portarul blocului 
nostru e un om cumse
cade; brăduțul n-ar fi 
trebuit să-i spună decît 
că urcă la mine, iar el, 
puteam fi sigur, l-ar fi 
condus la lift, ba i-ar fi 
amintit etajul și numărul 
apartamentului. Ședeam 
pe scaun și așteptam să 
aud soneria, să sar ca 
să-i deschid ușa, să-i aJ 
răt locul unde să. se a- 
șeze. N-aveam nici o în
doială că lucrurile aveau 
să se petreacă astfel; nu 
scriam doar de azi, de 
ieri literatură pentru co
pii, știam că e suficient 
să vreau ca să mai pot 
fi oricînd copil și de a- 
ceea nu-mi pierdeam 
vremea cu îndoieli... Mă 
frămînta un.singur gînd : 
acela că, din păcate, 
n-aveam să aflu pînă în 
ultima clipă care anume

să-mi aducă o seară de 
dans“.

brăduț o să vină. Cu
noscusem destui, era fi
resc să cunosc destui în
tr-o viață, dacă nu prea 
lungă, compensată totuși 
de o oarecare experiență.

Mai exact, nu-mi dădeam 
seama care dintre ei 
mi-ar fi făcut mai mare 
bucurie venind. N-aș 
vrea să mă înțelegeți 
greșit: nu sînt un om 
pretențios; nu rîvneam 
la un brăduț deosebit, 
cum era, de pilda, cel cu 
care mă împrietenisem 
astă-vară pe Rarău și 
sub care un pui de cio
bănaș venea să-l citească 
pe Creangă; m-aș fi 
mulțumit cu unul mai 
puțin chipeș și, ca să _ 
zic așa, cu mai vagi cu
noștințe literare; mi-ar 
fi plăcut doar să știii un 
pic mai devreme pe cine 
voi avea ca oaspete, 
să-mi amintesc înainte 
de a-l vedea de ziua 
cînd ne-am cunoscut șt 
să-mi lungesc astfel 
bucuria revederii. O, de
sigur, 
permis 
cîteva 
m-aș fi lăsat rugat /

...Aș fi început astfel 
cu brăduțul acela, care 
abia îmi ajungea pînă 
la genunchi, din curtea 
vilei de la Sinaia. Pe . .. . ,
două scăunele, alături de gășie,. și ceva serios des- 
el, am întîlnit într-o di
mineață doi puști. Erau 
veniți la odihnă cu pă
rinții lor, muncitori la 
Uzinele *1 Mai" din 
Ploiești, (Tatăl, unuia 
dintre eiș al celui blond, 
cu nasul julit, colindase 
în idtimii ani trei con
tinente. Fiul său purta 
pe ciuful blond o tichie' 
indiană, era îmbrăcat în
tr-o cămașă vișinie în 
carouri, cubaneză, și la 
șold îi atîrna o tolbă cu 
săgeți colorate, ghaneze). 
Tolănit într-un fotoliu 
de pai împletit, mă pre
făceam că citesc ziarul 
și trăgeam cu urechea 
la discuția puștilor.

— Eu am șase ani.
— Și eu tot șase-
— Hai să ne jucăm 

de-a cine-i mai mare.
— Hai I

Aici, îmi imaginam că 
se vor ridica în picioare, 
se vor apropia unul de 
celalalt și se vor măsura. 
Eroare...

— Eu mă încalț și mă 
spăl singur.

— Și eu mă încalț sin
gur. Nu mă , spăl întot
deauna singur, dar pan
talonii mi-i închei sin
gur.

— Eu, cînd cad, nu 
plîng niciodată și nu țip. 
Ieri cînd am căzut am 
spus : „nu-i nimic, se-n- 
tîmpla /“

— Mie mi-a făcut in
jecție și cînd m-a înțe
pat, mama a făcut „vai" 
și eu am întrebat-o de 
ce a făcut „vai", că 
dacă a făcut „vai" pen
tru mine, nu trebuia...

— Pe mine m-a tri
mis mama să-i duc lui 
tanti Florica o farfurie 
cu gogoașe și tanti Flo
rica stă departe, foarte 
departe, dar eu n-am 
lins nici o gogoașă...

— Atunci amîndoi sin- 
tem. la fel de mari. Cel 
mai mult și mai mult mie 
îmi place să fiu mare 1 

N-am cruț să vă între
rup atunci, dragii mei. 
V-o spun . acum : aveți 
dreptate 1 E grozav de 
bine să fii mare ! Pare 
un paradox ceea ce aș 
vrea să vă mai spun, dar 
din fericire, pare numai: 
ca voi să puteți fi oa
meni „mari", părinții 
voștri găsesc vreme și

— „în primul rînd tre
buie să înveți bine".

răbdare să mai fie copii. 
E poate o compensație 
pe care le-o dă azi viața 
pentru copilăria lor pier-dacă mi s-ăr fi _____ _____ __

să-mi exprim și dută, clar, incontestabil, 
preferințe, nupreferințe, nu e mimai atît. învă- 

țlndu-Va pe voi cum a- 
nume să vă jucați ca să 
vedeți dacă sînteți 
„mari", ei au strecurat în 
joaca asta, încetul cu în
cetul, cu dragoste și gin-

din plafonul comparti
mentului, și întrebase:

— De ce se cheamă 
curent două feluri de 
curent ?

Altcineva desigur că 
n-ar fi înțeles și ar fi 
cerut lămuriri, dar băr
batul acela, „omul care 
înțelegea tot", pricepuse 
repede și nu ceruse nici 
un fel de lămuriri

— Nu-s num 
iubitule, a încep 
explice. Sînt ' 
feluri de cur- 
face vîntul, i 
apa, altul elf

— Tot așt 
tele, s-a lă 
băiețelul. 
în apă, altei 
uși..

— Cele di 
trăiesc, a zis „Oi. 
înțelegea tot"./'

— Știu, dm așa vine 
vorba...

In gara f.au in halta

pre care niște oameni tot 
atît de serioși își dau 

. cuvîntul de onoare că 
se numește „educație co
munistă". Nu ești de a- 
ceeași părere, tovarășe 
Nicolaie Nedelcu r Ori 
poate cu nu' mă poți 
auzi; vei fi fiind iarăși 

, plecat să înalți sonde ro- 
mînești pe meleaguri

— „Vă rog să mă cre
deți. Ce voi face în vii
tor mă preocupă foarte 
serios. Deocamdată nu 

știu !“

— „Știu eu cu ce să în
cep răspunsurile despre 

viața mea ?“

pacea*.
asta scrie pes-

e cu pacea 
nevoie de ea

aceea, am împărțit ca
drul ferestrei cu tatăl și 
fiul.

— Uite un brăduț / a 
spus fiul. Ce mic e!

— Pentru că și gara 
e mică, a zis tatăl.

Pe urmă, fiul i-a ară
tat cu degetul, tatălui 
straturile grădiniței:

— Ce scrie acolo, din 
flori ?

— „Trăiască
— Dar 

te tot !
— Așa 

asta. E 
peste tot.

— Și noi doi avem ne
voie de ea ?

— Foarte mare 
voie / ,

— Să scriem atunci și 
noi, în gradina noastră. 
Scriu eu dacă mă înveți. 
Pe „A" și pe „N“ îi 
știu.

— „N" nu ne trebuie.
— Lasă să fie acolo. 

>. Poate ne trebuie...
Dacă acela ar fi fost 

brăduțul pe care îl aș
teptam să vină, mi-ar fi 
umplut casa cu ecourile 
celor doua glasuri, al 
copilului și al „omului 
care înțelegea tot" 
care îmi amir^emt 
atunci (Is^dte ori. îi 
rj/TeSeam cei rf?i’ 

XuZ viere’cu ce
pe buzr ce“Wî cu 

' wn r>puns prompt și 
scogParcă dintr-un de- 
p -^it inepuizabil; în-

mai calde, dar... fără 
brazi. Te aștept atunci, 
la vară, la Sinaia. Pînă 
vei sosi, toi sta de vorbă 
cu brăduțul... îl mai ții 
minte, nu-i așa ?... era 
dc-o șchioapă, cu un 
muguraș gălbui în vîrf... 
și băiatul dumitale ve
nea cu prietenul său lin- ' 
gă el, ca să stea de vor
bă, ca doi oameni „mari" 
care au atîtea să-și spu
nă...

M-ar fi dus apoi gîn- 
dul la brăduțul din gră
dina gării sau haltei a- 
celeia mici și tăcute din 
drumul spre Mîneciu. 
L-am pripit doar de la 
fereastra trenului. Călă
toream, fără să fi făcut 
cunoștință, cu un bărbat 
tînăr pe care bam nu- i 
mit o vreme „omul care , 
înțelege tot". Era cp bă-/ 
iețelul lui de vreo cincț 
ani. înainte de a intra, p- 
în gara sau în halta a-\ .^am să mi-i închipui 
ceea cu brăduțul înfr-uf/ 
colț al grădinii, vec&ul 
meu de călătorie deschi
sese fereastra și spusese t

— Ușa-i închisă. Nu 
cred că-i curent.

Băiețelul se uitase o 
clipă, gînditor, la becul

ne

acum, în preajma Anului 
nou, acasă, tmpddobind 
un brăduț asemănător cu 
copăcelul întîlnit în călă
toria noastră din toamnă.

— Tăticule, ce-i feri
cirea £



FLORILE
astfel, printr-o muncă perseverentă — bazată pe o voință excep
țională — a devenit una dintre cele mai bune eleve din școală.

Ce-și dorește Rodica Boiangiu acum — în pragul absolvirii 
— la „kilometrul" 18 ? Ceea ce-și-ar dori oricine în situația ei: 
un loc pe înalta scenă a Teatrului de Operă și Balet. Din a- 
ceastă sferă, poate prea vastă, iată și un amănunt : din copi
lărie visează să interpreteze dansul spaniol în baletul „Lacul 
lebedelor". Visul ei are contururi atît de precise, incit și-a 
„stabilit" și locul în formație : perechea din mijloc. Dar nu 
numai atît: tot de mică repetă acest dans, îl îmbogățește me
reu in expresie, îl finisează cu pasiune și migală.

...Cînd, odată cu înmînarea felicitării de împlinire a vîrstei 
majoratului, i s-au dăruit flori, Rodica a simțit cum îi cresc 
aripile. $i a pornit din nou să dea ocol soarelui. O anonimă 
albină azi, dar — poate — o mare dansatoare, mîine.

LiNGĂ INIMA BĂTRlNULUI 
VEZUV

închideți ochii și urmăriți două imagini : una cu un băiat 
care așteaptă tremurînd în fața Atelierelor Grivița să fie an
gajat de un încruntat „dom’ inspector" : cealaltă, a omului de 
62 de ani, căruia un grup de tineri cuprinși de o emoție conta
gioasă ii înmînează flori, într-un atelier de la Uzinele ..Gri
vița roșie". între cele două imagini — aproape 46 de ani.

— Astăzi, tovarășul nostru de muncă, maistrul Nic 
Alexandrescu, nea Nae, cum îi zicem noi, iese Ia pensie...

Cuvintele oamenilor au răsărit ca un covor multicolor, de- 
senînd o viață de om. Sărbătoritul gîndea :

..Asta-i aproape dintr-un leat cu mine. A apucat și el 
greva din 1933. Ți-aduci aminte, bătrîne, ce „flori" a înflorit 
atunci zăpada, la Grivița ? Roșii. Ca garoafele pe care mi 
le-au dat băieții azi..."

Le-a ridicat spre obraz. Și-a cufundat obrazul în garoafe. Și 
ascultă.

— ...alături de nea Nae am lucrat mulți ani; noi eram cu 
întreținerea compresoarelor pe complex. Au fost și zile cînd 
trebuia să facem imediat față unor defecțiuni afurisit de 
grele. Nu erau insă ele în stare să se ia la trîntă cu maistrul 
nostru, totdeauna aici printre noi, totdeauna la înălțime. Și 
Grivița s-a înnoit, secțiile s-au reprofilat, mașinile s-au mo
dernizat ; iar maistrul Alexandrescu a știut să fie totdeauna 
țînăr...

„Cum naiba să nu fiu tînăr, cel puțin cu inima, măi to
varăși ? E fierbere mare intr-insa: ca lumina în garoafele 
astea".

— ...De 20 de ani lucrăm împreună și niciodată nu l-am 
văzut așa de emoționat. Lasă, bătrîne, nu fii așa ceremonios, 
că doar împreună am alergat la greu în atîtea rînduri, și ne
știm ; cit despre mașini automate și celelalte, — oare nu 
le-am învățat rostul odată, n-am întinerit noi de-olaltă cu 
toată uzina ?

..Ba da. se poate spune că și alde noi am întinerit-o. Nu nu
mai noi; a venit destulă omenire nouă. Bine a venit!"

— De la maistrul Alexandrescu n-am învățat numai eu me
serie. A mai învățat și tovarășul Vasile Gogu, maistru apre
ciat el însuși azi ; și Dumitru Ivanov care a fost trimis de

să rrjdieze mai departe, la Politehnică ; și Stelian Po- 
; și — oi» — cîți tineri încă?! Dar ia să ne gîndim : 
meserie am învățat noi de la el ? Ba și perseverență, 

ix bune de modestie. îi promitem maistrului Alexandrescu 
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să fim demni de această pilduitoare viață. Să ducem mai de
parte, mai sus, faima Griviței noastre Roșii.

Peste toate întîmplările, trăite de mult și ae curînd, peste 
toate greutățile și bucuriile, se revarsă, în această clipă, lumi
na florilor roșii, flori de mulțumire, decorație pe care o prind 
pe pieptul celor 46 de ani de muncă tovarășii de uzină.

Nu, nu este o despărțire ; despărțirile sînt totdeauna um
brite de melancolie, totdeauna între cei ce se despart suflă 
un vînt rece. Or, de astă dată, uitați-vă bine, a nins cu ga
roafe. La oamenii noștri vîrstnici uitați-vă bine, la cei ce 
predau ștafeta muncii. Ei știu că o lasă pe mîini bune și toc
mai de aceea inima lor fierbinte bate mulțumită. Magma ei 
lăuntrică nu se răcește. Nici vorbă de așa ceva ! Cum spunea 
poetul ?

„Liniște-i, tăcere-i, e și pace
Și e nea pe creștetul pleșuv 
Insă-n miezul muntelui mai zace 
Inima bătrînului Vezuv !“

ACASĂ, SĂ ȚINĂ RĂBOJUL 
BUCURIILOR

Mama rămîne adeseori în balcon. Balconul e o inflorescență 
deasupra orașului-grădină. Aici, în blocurile din Aleea Cir
cului au poposit, acum cinci ani, primii locatari: oamenii și 
florile.

Au înflorit trandafirii aleelor, în primăvară, cu primii îndră
gostiți ai caselor acestora ; copiii și-au măsurat înălțimea cu 
aceea a copăceilor abia răsădiți — și-au crescut odată. în blocu
rile care și-au rînduit trunchiurile zvelte, in jurul clădirii- 
corolă a circului au venit, rînd pe rînd, zile și sărbători, întâm
plări și evenimente de seamă ; cu ele, mușcatele roșii, crinii și 
panselele, crizantemele și garoafele...

Astăzi, mama, Alexandrina Stroe, stă în balcon și privește 
cartierul, orașul.

— De cîți ani ne-am mutat aici ? Stai, în primul an am săr
bătorit mutarea în casă nouă. Ne-au fost aduse flori, peste tot, 
în fiecare colț al apartamentului erau flori. în al doilea an, 
mi-aduc aminte ziua aceea, bărbatu-meu mi-a adus niște bu-

(Continuare în pag. VI-VII)

Scena in lamilia Lina și Vasile Enache . — Si azi. dacă nu-mi îm
podobești cabina cu o floare, motorul autocamionului se gripează.

Ca acum 25 de ani, cind ne-am luat...

f' ■

SEARA 
cind 
povestesc 
brazii

— O, e tare mult de 
spus.

— Spune-mi atunci 
mimai puțin...

— E ceva cum e acu
ma la noi. Împodobim 
bradul, mămica e la bu
cătărie și face cozonaci, 
nouă ne e teama să nu 
spargem vreun glob și 
de aceea umblăm cu ele 
atenți, îl așteptăm pe 
Moș Gerilă să aducă 
daruri, vom sta apoi la 
masă, ne vom spune la 
mulți ani și ne vom să
ruta, și pe urmă, tîrziu, 
ne vom culca și vom 
visa cum vine un an nou 
și întreabă: „Ei, to
varăși, sînteți sănătoși, 
harnici și voioși ?" „Sîn- 
tem", răspundem noi... 
și încă ceva, dar pentru 
ca să afli, apropie-te, 
asta trebuie să-ți spunem 
la ureche: „ne iubim 
foarte mult"...

(Iartă-mă, te rog tova-

— „Sînt sigură că Anul 
Nou îmi va aduce multe 
bucurii. Am observat eu 
cum unele mi le pregă

tesc părinții.

rășe Dumitru Dăscă- 
lescu că prea seamănă a- 
ceste cuvinte despre fe
ricire, pe care eu mi le 
închipuiam că ar putea 
fi rostite, cu vorbele du- 
mitale rostite cu adevă
rat, ieri, fetiței. Iartă-mă, 
dar să știi că nu-s numai 
eu vinovat. Sau, mai 
precis, acordă-mi circum
stanțe atenuante. Am în- 
tîlnit atîția „oameni care 
înțeleg tot" și, de bună 
seamă, înțelegînd tot, ei 
știu să explice și ferici
rea, incit cîteodată îi 
mai confund...)

...Nu uitam, n-aș fi pu
tut uita nici bradul îm
podobit de anul trecut, 
în jurul căruia s-au adu
nat pionierii de la școa
la nr. 19 să primească pe 
cîțiva copii din clasa a 
treia în organizația lor.

— Povestește-ne viața 
ta... îi centra cîțiva pio
nieri mai mari viitorului 
lor tovarăș.

Eram acolo; pe cren
gile bradului străluceau 
luminițe colorate și în 
vîrf o steluță roșie ca 
focul; eram acolo ; bra
dul mirosea tare a munți 
și a pădure; eram acolo 
și am fost martorul celei 
mai pasionante „autobio
grafii" din cite mi-a 
fost dat să cunosc vreo
dată.

— M-am născut acum 
nouă ani. Părinții mei 
sînt muncitori. La șapte 
ani ăm intrat la școală. 
Acum sînt în clasa a 
treia, învăț bine, sînt cu
minte și cea mai mare 
dorință a mea este să 
devin pionier!

intrat in obișnuința oamenilor muncii 
din țara noastră ca la sfîrșitul fiecărui 
an să treacă în revista bogatul bilanț 
al realizărilor, să ia cunoștință de sar
cinile și perspectivele însuflețitoare 
din noul an. Ei văd în rezultatele ob
ținute creația întregului popor care, 

sub conducerea partidului, a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, înfăptuiește marile obiective trasate 
prin Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R.

Să urmărim cîteva din datele care înfățișează 
succesele obținute în anul 1964 și perspecti
vele dezvoltării economiei noastre naționale în 
1965, ultimul an al șesenalului.

— „Uite, că am uitat un 
lucru foarte important. 
Să vă vorbesc despre 

prietenii mei“.

Atît. Nici un cuvînt în 
plus.

— Sînteți mulțumiți, 
copii, cu cele spuse de 
Radu ? a întrebat în 
continuare instructoarea.

— Da, au răspuns 
toți.

M-am uitat o clipă 
print/e crengile bradului 
și mi s-a părut că-l văd, 
undeva, departe, pe 
Truță. prietenul meu din 
copilărie. La nouă ani, 
nici să fi vorbit un ceas 
nu și-ar fi isprăvit Tru
ță povestea vieții Iui! 
Maică-sa pierise la naș
terea sa ; născuse pe ci
ment, la fabrica de ață 
a domnului Hubert ; n-a 
mai trăit pînă s-a găsit o 
trăsură s-o ducă la spi
tal. El, Truță, n-a avut 
ghete pînă la șapte ani, 
deși încă de la cinci ani 
a fost angajat la aceeași 
fabrică pe cimentul că
reia se născuse ; înnoda 
toată ziua niște ca
pete de ață și pînă și 
dumineca ori sărbătorile, 
cînd era liber, își răsu
cea nu știu cum dege
tele, că parcă și atunci 
înnoda capete de ață. 
Fusese primit la școală, 
dar nu din prima zi a 
începerii cursurilor, nu 
din ziua serbării. Avea 
doar o cămeșuică de cî- 
nepă pe el și la serbare 
lua parte însuși primarul 
orașului care își avea 
odrasla elev acolo. Pi
cioarele goale ale lui 
Truță, trăistuța lui cu un 
măr verde în ea i-ar fi 
stricat edilului tot che-

— „Veniți și dv. să ve
deți pe Moș Gerilă ?“

ful. Truță a început în
vățătura cu cîteva zile 
mai tîrziu și a între
rupt-o prin noiembrie, 
cînd școala s-a închis 
„din motive de exante- 
matec", reluînd-o din 
nou prin ianuarie, ca s-o 
întrerupă iarăși, în fe
bruarie, de această data, 
„din motiv de lipsă de

căldură în școală". Cu 
totul, Truță a învățat 
doi ani. Pe urmă a in
trat băiat de prăvălie la 
un băcan care îl bătea 
de-l snopea și de la care 
a fugit într-o noapte, 
iar mai tîrziu, pe la nouă 
ani, l-a angajat să zicem 
„ucenic" un atelier de 
reparații, plătindu-l în... 
„natură" : o cămașă și o 
pereche de nădragi pe 
an și o pereche de ghe
te la un an și jumătate...

...Un cîntec m-a furat 
aducerilor aminte ; Tru
ță al meu a dispărut 
printre crengile bradu
lui, imaginea lui mi s-a 
voalat, s-a șters. Mi-au 
răsunat din nou în auz 
cuvintele compunînd 
„autobiografia" celui des
pre care am aflat că se 
numește Radu... „M-am 
născut acum nouă ani... 
părinții mei sînt munci
tori... Sînt în clasa a 
treia și cea mai mare do
rință a mea este să devin 
pionier".

Mi le-am repetat, 
cred, cu exactitate. De 
fapt, era și greu să omit 
ceva esențial. Și-apoi 
dialogul instructoare — 
copii: „Sînteți mulțu
miți de cele spuse de 
Radu ?" „Daaaa !" Fi
rește că da. Omul a „de
clarat" totul. Dacă pot 
să spun așa, „n-a ascuns 
nimic"... S-a născut a- 
cttm noua ani. Ce altceva 
să mai spună în legătură 
cu acest „eveniment" ? 
Că s-a născut la mater
nitate, că nu știu cîți 
medici și cîte surori s-au 
îngrijit ca mama și el să 
fie sănătoși tun și ca ta
tăl, care a rămas în sala 
de așteptare a spitalului, 
de la zece seara pînă la 
cinci dimineața, „să nu 
aibă nici o grijă, să stea 
cuminte, sau mai bine 
să se ducă și să se culce 
că totul e în regulă?"... 
A mai spus apoi că pă
rinții lui sînt muncitori. 
Ce altceva să mai adau
ge ? Că locuiesc într-o 
casă confortabilă, că au 
televizor, că pleacă vara 
în excursii prin țară, că 
mănîncă îndestulător și 
sînt îmbrăcați bine, că 
și-au cumpărat mobilă 
nouă, că merg împreună 
la teatru și la expoziții, 
că tgtei îi place berea și, 
cînd se întâlnește cu to
varășii la o bere, poves
tește niște chestii atît de 
vesele că se prăpădesc 
toți de rîs, că mama ter
mină liceul seral și face 
plăcinte cu vișine cum 
nu găsești nici la cofetă
ria Scala, că el strînge 
bani să-și cumpere bici
cletă și are un clasor de 
timbre din care nu-i lip
sesc nici „Australiile 
triunghiulare cu . can
guri" ?... Păi, asta știe 
toată lumea. E limpede 
pentru toată lumea. Așa 
trăiesc și ceilalți copii din 
clasă. Așa e viața la noi, 
cine nu știe ?... A mai 
spus pe urmă că la șapte 
ani a intrat la școală. Ce 
altceva să mai adauge ? 
Că înainte a „studiat" la 
grădiniță, că verile a fost 
în colonie la mare și la 
munte, că în prima zi de 
scoală l-a petrecut toată 
familia, chiar și bunicul 
care merge cam greu, 
pentru că are reumatism, 
că și-a găsit cărțile dă
ruite de școală pe bancă 
și de la catedră „tova
rășa" zimbea cum zîm- 
bește mama, că școala e

luminoasă și curată, că a 
fost în excursii cu clasa 
și s-au fotografiat cu 
toții, iar pe el îl puteți 
găsi în rîndul de sus, al 
doilea din dreapta ? Mă 
rog, al doilea din dreap
ta, sau al treilea din 
stingă, n-are importanță 
cum i-a așezat fotogra
ful — important e că

— „Dacă n-ar fi fost 
dezamăgirile de la fot
bal m-ați fi găsit mai 
vesel. Dar oricum eu 
sînt optimist. Dumnea

voastră ?“

fiecare dintre ei au cu
noscut, au trăit toate a- 
cestea. De ce să le mai 
amintească ? Și, în sfîrșit, 
a încheiat spunînd că 
cea mai mare dorință a 
lui este să devină pio
nier. Așa și este! Ce alt 
ceva să mai adauge ? 
Spunînd că dorești din 
toată inima să devii pio-

—. „Sînt bucuroasă că 
am întîmpinat cu note 
bune vacanța, că vine 
Anul Nou. Poate-o să 

fie și zăpadă."

nier, spui totul. Că-ți 
iubești patria și visezi s-o 
slujești cu credință, că 
vrei să trăiești, să lupți 
și să muncești asemenea 
comuniștilor, oameni mi
nunați, încercați în bă
tălii grele, care iubesc cu 
înflăcărare tot ce merită 
să fie iubit pe lume, fe
ricirea, pacea, visurile în
drăznețe...

Eram acolo; luminițele 
bradului seînteiau, copiii 
cîntau.

...Acum, mă gîndeam la 
bradul acela împodobit 
și-l așteptam să vină. In 
gîndurile mele îl numeam 
„bradul lui Radu" deși 
știam că el este al tutu
ror copiilor noștri.

O, atîția brazi știam 
că ar putea să vină, atî
ția brazi așteptam!

Și iată, deodată, se 
auzi soneria.

Eram convins că nu va 
trece mult și-o voi auzi l 
Trebuia! Merita I

OCTAV PANCU-IAȘI

• Planul producției globale industriale pe acest an a 
fost depășit cu peste 2 la sută, realizîndu-se o producție 
cu 14 la sută mai mare față de anul trecut. In industria 
construcțiilor de mașini, producția realizată în 1964 este 
mai mare decît cea prevăzută în planul șesenal pentru 
anul 1965.

Comparativ cu realizările din 1964 producția industria
lă va fi în anul viitor cu 13 la sută mai mare. Se va asi
gura astfel, în ultimul an al șesenalului, o producție in
dustrială de 2,25 ori mai mare decît în 1959, față de 2,1 
ori cît s-a prevăzut în Directivele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R.

• Comparativ cu 1963, producția industriei energiei e- 
lectrice și termice a sporit în acest an cu peste 23 la sută, 
a industriei chimice cu 23 la sută, a industriei construcții
lor de mașini și prelucrării metalelor cu aproape 18 la 
sută.

Față de realizările din 1964, producția industriei ener
giei electrice și termice va spori în 1965 cu peste 29 la 
sută, a industriei chimice cu aproape 24 Ia sută, a indu
striei metalurgiei neferoase cu aproape 19 la sută, a indu
striei construcțiilor de mașini cu peste 13 la sută

• Volumul investițiilor a fost în perioada 1960—1964 de 
circa 2 ori mai mare decît în cei cinci ani precedenți. în

anul 1964 au intrat în funcțiune 56 de întreprinderi șî 
secții noi, înzestrate cu tehnică avansată. Concomitent a 
continuat modernizarea întreprinderilor existente.

Volumul investițiilor din fondurile statului va însuma 
în anul viitor 42 miliarde lei, ceea ce reprezintă eu circa 
11 la sută mai mult decît realizările preliminare din acest 
an. Fondurile alocate de Ia buget împreună cu celelalte 
fonduri, asigură în perioada 1960—1965 un volum de in
vestiții care depășește sarcinile trasate în această privință 
de Congresul al IlI-lea al P.M.R.

• în 1964, pe ansamblul industriei, productivitatea 
muncii va fi cu peste 10 la sută mai mare decît în anul 
trecut.

Pentru anul 1965 se prevede în industrie o sporire a 
productivității muncii cu 9 la sută față de 1964.

® în agricultură se înfăptuiește treptat programul 
complex de măsuri inițiat de conducerea partidului, pen
tru dezvoltarea intensivă și multilaterală a acestei ramuri 
de mare importanță în economia noastră națională.

Producția agricolă medie în perioada 1960—1964 a fost 
cu 12 Ia sută mai mare decît media celor cinci ani ante
riori.

® în cinci ani ai șesenalului, investițiile statului în 
agricultură au însumat 23 miliarde de Iei, situîndu-se 
astfel la nivelul prevederilor din Directivele Congresului 
al IlI-lea al partidului pentru întreaga perioadă de șase 
ani.

In anul viitor, agricultura va dispune de 81 500 tractoare 
fizice, mai mult de 66 000 semănători, 36 000 combine pen
tru păioase, precum și numeroase alte mașini agricole.

Industria de îngrășăminte chimice și insectofungicide 
va produce în 1965 o cantitate de îngrășăminte minerale 
de peste cinci ori mai mare decît în 1959.

• Anul viitor, veniturile bănești ale populației vor fi 
cu aproape 9 miliarde de Iei mai mari decît în 1964.

Se vor da în folosință oamenilor muncii încă 53 000 dc 
apartamente cu un grad de confort sporit; va crește pro
porția apartamentelor cu 3 și 4 camere.

© Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul so
cialist au fost în 1964 de 4,4 ori mai mari decît în anul 
1950. în anul 1964, soldul depunerilor populației la CEC a 
crescut cu 33,4 la sută față de anul precedent, fiind de 
5.4 ori mai mare decît la sfîrșitul anului 1959.

în 1965 va spori cu 11 la sută volumul vînzărilor de 
mărfuri prin comerțul socialist.

• în anii șesenalului s-au construit aproape 24 000 săli 
de clasă în învățămîntul de cultură generală ; au fost con
struite cămine și cantine studențești cu peste 24 000 
locuri.

în perioada 1960—1965 se pregătesc pentru nevoile eco
nomiei peste 280 000 de muncitori calificați, 97 000 de ca
dre medii de specialitate și 75 000 de înaltă calificare, 
ceea ce înseamnă peste o treime din numărul salarîaților 
cu pregătire medie și superioară ce existau în întreaga 
economie națională în anul 1959.

• Fonduri care însumează peste 22 miliarde lei, adică 
de 1,8 ori mai mult decît în anul 1959, sînt destinate în
vățământului, culturii și științei, ocrotirii sănătății și altor 
acțiuni social-culturale.
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umor aHBumori

Ideea de a întreprinde o anchetă printre oameni de 
cele mai diverse ocupații, cu tema : „Povestiți-ne o 
întîmplare veselă pe care ați trăit-o în 1964 ; înainte de 
a ne-o povesti, gîndiți-vă că cititorii trebuie să rîdăni 
s-a părut că va aduce roade bogate. Am întreprins-o și

iată mai jos răspunsurile primite, iar la sfîrșit părerea 
reporterilor care au realizat-o. In ceea ce privește titlul,
el aparține autorilor anchetei. Redacția nu-și asumă nici 
o răspundere.

Ipocritul

Desen de MIHAI CARANFIL

CINE C1STIGĂ LA PIETRE, PIERDE LA BURSfi...
(Din gazeta de perete satirică a centrului Universitar Cluj)

LA A$A AMBARCAȚIUNE A$ A PASAGERI
(Din gazeta de perete „Critica agronomică" a Institutului Agronomic 

Timișoara)

mai sus unui scriitor. Zău, 
merită. O să fiți privit ca un 
începător de talent...

Excss '

Expunere 

de motive
Solicitindu-i să ne poves

tească o intîmplare veselă, 
scriitorul Dorel Dorian ne-a 
răspuns că... „nu e umorist".

— De ce? l-am întrebat.
Ne-a răspuns cu scurta 

povestire care urmează:
Aș putea să vă spun de ce 

n-am devenit umorist. în pri
mul rînd pentru că nu am 
vrut. Știut fiind că numai cine 
n-a vrut n-a devenit umorist. 
E părerea tuturor neumoriști- 
lor. Iar cei care sînt de altă 
părere, cu atît mai mult sînt 
lipsiți de umor.

în al doilea rînd pentru că 
în tot ceea ce fac eu sînt ab
solut foarte serios. Or, există 
umor alb, umor negru, umor 
din alte reviste... numai umor 
serios — nu!

în al treilea rînd, pentru că 
și așa sînt destui umoriști. 
Numai mie de cîte ori nu mi-a 
venit să strig citindu-le „opu
rile" : Destul! M-am săturat! 
Mi-ajunge! La ultimul recen- 
sămînt, de altfel, s-a și con
statat că numărul umoriștilor 
întrece cu puțin întreaga 
populație a globului. Au fost 
incluși aici și cei care fac 
umor fără cuvinte, ca să nu 
mai vorbim de autorii acestei 
pagini.

în plus, mai sufăr și de pre
judecata absurdă că umorul 
trebuie să fie neapărat origi
nal, inedit... Ceea ce i-am re
proșat, mi se pare, unui umo
rist care-și reedita nu mai știu 
care fosilă, așa-zis umoristi
că, pentru a 13-a oară.

— Te înșeli, dragul meu — 
mi-a răspuns el. Cifra 13 mie 
îmi aduce noroc. De ce ești 
superstițios ?

Apoi am mai fost alarmat 
de un fapt. în foarte multe 
momente decisive pentru mine, 
chiar și cu prilejul primei 
mele declarații de dragoste, 
am primit mereu același răs
puns : Ei nu, că ai umor... Să 
fi profitat de situație ?

Și nici n-am fost ajutat.. Am 
încercat, bunăoară, să public o 
fabulă veselă cu un șoricel 
care s-a urcat pînă la urechea 
unui elefant și a făcut ': miau- 
miau...

— De ce miau-miau ? l-a 
întrebat elefantul.

— Așa — a răspuns șorice
lul. Pentru că am vrut să te 
sperii.

Dar redactorul care urma 
să-mi publice fabula i-a dat 
dreptate elefantului și nu mi-a 
publicat-o: „Se cunoaște că 
ești de altă profesie".

Și așa am rămas pînă azi! 
un om de altă profesie.

Mingea 

cu clopoței

Ne-am gîndit să stăm de 
vorbă și cu un fotbalist. Pe 
cine să alegem ? Ne-am zis 
să luăm unul cît mai repre
zentativ. Și ne-am dus la Ra- 
tescu I de la clubul „Achizi

Fără cuvinte...
Desen de T. FALL

ția". In materie de ra
tări el este omul cel mai si
gur și de aceea este mereu se
lecționat.

Considerînd că acest jucător 
este reprezentativ pentru „mi
racolul" fotbalului nostru, 
i-am luat un interviu.

— Ce părere aveți despre 
fotbal ? De ce nu merge ?

— Nu știu.
— Aveți vreo idee salva

toare ?
— Eu, nu. Dar pot să vă 

spun ce mi-a zis un spectator 
într-o seară, după meci, la te
lefon : .„Domnule Ratescu I, 
mi-a zis, am două idei foarte 
interesante, care ar putea re
dresa imediat și radical fotba
lul nostru. Prima ar fi urmă
toarea : Federația de fotbal să 
ia hotărîrea ca după fiecare 
meci slab echipele să dea doi 
oameni pentru a fi împușcați 
sau spînzurați, aceștia urmînd 
să fie desemnați de către pui

Piciorul 

de aur

blic prin vot deschis". „Măi 
frate, i-am zis, nu crezi că..." 
„Stai, domnule, nu te ener
va, mi-a zis. Ascultă care 
e argumentul, că e unul 
singur. La luptele cu tauri 
ce face toreadorul dacă nu 
stăpînește la perfecție teh
nica luptei ? E sfîrtecat de că
tre taur. Crezi că-i convine lui 
să intre în arenă și să ducă de 
nas pe spectatori ? Nu, pentru 
că o face pe pielea lui. Ia să 
știe și fotbalistul că dacă 
joacă prost plătește cu viața, 
crezi c-ar mai greși stopul ?" 
„A doua idee care e ?" l-am 
întrebat. „Uite, zice el, care e a 
doua idee: să se modifice to
tal sistemul de joc la fotbal. 
Cum ? Terenul să fie împrej
muit cu un gard solid, ca la 
hochei pe gheață. Jucătorii vor 
apare pe teren legați la ochi 
(nu la picioare, cum sînt a- 
cum), iar mingea va avea în 
ea niște clopoței pentru ca să 
poată fi auzită. Meciul începe 
și jucătorii joacă fără să vadă 
nimic. Ei nu pot ieși afară din 
eren, pentru că există un gard, 
iar mingea o aud și aleargă 
după ea. Șutează fiecare unde 
bănuiește că e poarta și, cine 
marcă goluri mai multe, acela 
cîștigă. Sînt convins că nu 
vor juca mai prost decît a- 
cum. Nu ți se pare intere
sant ?“

In sfîrșit, cetățeanul avea și 
alte idei, dar eu i-am închis 
telefonul. Acum stau și mă 
gîndesc dacă nu cumva, totuși, 
s-ar putea întîmpla ca una 
dintre aceste propuneri să fie 
adoptată ?

— Ce se va întîmpla a- 
tunci ? întreb.

— Păi ce să se întîmple, 
spuse Ratescu I oftînd, am să 
mă las de fotbal.

Făcînd o vizită acasă << u- 
moristul Marin Sorescu am 
găsit pe birou această scurtă 
schiță dedicată fotbaliștilor 
(tot lor!) „E umoristică ?* am 
întrebat-o noi pe soție. -Da", 
ne-a răspuns dînsa. Am '.uat-o 
și am plecat. O public: n în 
loc de răspuns la anchetă.

Luni dimineață, într-o insti
tuție. Cinci bărbați se plimbă 
agitați prin birou. Din cind in 
cînd deschid ușa și privesc in
sistent în zarea contorului. 
Nimic. Se așează la birouri cu 
buna intenție de a se zșuca de 
treabă. E imposibil. Ies din 
nou, se uită, cată la dosarele 
de pe mese, oftează- Care ai 
țigări ?"). Cineva se apropie 
de telefon și cu mit* febrilă 
formează un număr. .La voi a 
sosit ?", întreabă ti. Glasul 
său e format din nervi în 
mișcare. Cel întrecct scoate 
capul pe geam și -aspunde: 
„Nu".

Vasăzică nici in tvaul vecin 
n-a venit! Minute-? se termi
nă greu, parcă-» gumă de 
mestecat. în sfîrși, pe la ora 
11, curiera apare. E palidă, 
gîfîie, se vede că z trecut prin 
crîncene încerce-.. „Coadă la 
chioșc!" — mai apucă ea să 
explice și cade leșinată. Cei 
cinci bărbați se apleacă asu
pra ei, plini de grijă, să radă 
dacă le-a adus iau nu „Spor
tul popular". F. smulg din 
mina inertă și tremurind de 
emoție, încep c citească. Pa
siunea cu care se face lectura 
diverselor rubrici e întrecută 
numai de pasiunea comentarii
lor. Din cînd in cînd se aud 
exclamații, fkierături, huidu

ieli. Unul dintre ei scoate din 
sertar o talangă și, la pasajele 
care nu-i convin, o agită cu 
putere.

Deodată cel ce ține ziarul în 
mînă se face galben. Dumne
zeule ! — zice el — citiți aici: 
Patru perechi de ochi, avizi la 
lumina tiparului „Sportului 
popular" înregistrează instan
taneu știrea aceasta formida
bilă : „Baboianu a anunțat ieri 
că i s-a pus un cîrcel la picio
rul drept, în regiunea dintre 
gleznă și pulpă". Patru pe
rechi de pleoape se închid și 
se deschid buimăcite, patru 
bărbați se clatină pe picioare. 
— „Cîrcel" — strigă al cinci

lea, pe ultimul ton din gama 
deznădejdii — „Cir..." și cade 
leșinat. „Baboianu... — Cîrcel... 
între gleznă și pulpă '. repetă 
ceilalți cu lacrimi în tot corpul 
(cu lacrimi în ochi ar fi prea 
puțin spus) și se prăbușesc și 
ei leșinînd. Zgomotele provo
cate de prăbușirea celor cinci 
suporteri o trezesc pe curieră. 
Se scoală și pOrnește grăbită 
la chioșcul de ziare să apuce 
„Sportul popular" de poimîine.

Ce face în timpul acesta Ba
boianu ? Omul al cărui cîrcel 
de un minut și jumătate a 
zguduit „lumea", fiind înre
gistrat cu o rapiditate mai 
mare decît se înregistrează cu
tremurele, s-a trezit, a mîncat 
și privește acum piciorul 
drept. Piciorul lui se simte 
mai bine. Prin urmare Babo
ianu se simte mai bine... Se în
dreaptă gînditor spre localul 
clubului. „Oare cîrceii — se 
întreabă el — lasă urme adinei 
în viață ?".

întîlnește niște vecine care 
se întorc de la piață. Nu le 
salută. Ele sînt nimic: sînt 
niște vecine, antisportive și 
antistadionale. A trecut peste 
stop și milițianul fluieră. Se 
întoarce și-l apostrofează cu o 
privire cruntă. Eu sînt Babo
ianu vor să spună gesturile 
sale, îmbrăcămintea sa, picioa
rele sale. Ba-boi-anu (dumne
zeule, desparte și prost în sila
be !) din A. Fotbalistul vrea să 
articuleze și un cuvînt, două 
dar intre timp picioarele au și 
pornit mai departe... De fapt, 
o persoană, Baboianu nici nu 
există. Există doar două pici
oare care se numesc Baboianu 
și cărora noi le urmărim evo
luția pe stadion și le comen
tăm ce pe două versuri de 
Dante. Toate celelalte organe 
(mîinUe, trunchiul, capul) sînt 
numai niște incidente, simple 
accesorii sau mâi bine-zis ata
șate diplomatice pe lingă pi
cioarele vedetei. El vede cu 
picioarele, simte cu genunchii 
și pipăie cu unghiile. Cram
poanele de la bocanci țin loc 
de circumvoluții ale creierului. 
Singura grijă pe care șb-o 
poate permite este legată tot 
de membrele inferioare : nu 
cumva a răcit la degetul mic 
de la dreptul ? Nu cumva are 
de gînd să i se facă o bătătu
ră ? ! Ce-o fi avînd unghia asta 
de crește așa de încet ? Deo
camdată ieri a avut un cîrcel. 
„Chestia" o fi gravă ? Și zo
rește picioarele sale de aur 
spre medic. Suporterii, care au 
și aflat că Baboianu a plecat 
spre doctor, așteaptă cu su
fletul la gură rezultatul con
sultului medical. Expertiza : 6 
luni concediu plătit.

tori, despre bir fă. despre curse 
de cai, despre orice.

— Să vă vorbesc despre 
bîrfă ? Știu și eu ? Dacă nu 
știți ce e aceia bîrfă. atunci e 
mai bine să nu vă învăț eu. Iar 
dacă știți, atunci trebuie să vă 
cer sfaturi despre cum. se 
poate combate. Deoca .dată am 
să zic o poveste mică, o intîm
plare din viața mea.

4 opta artă

— O intîmplare cu haz ? se 
întreabă actorul Tudorel Popa. 
Din vreo treizeci de mii, cîte 
am cunoscut, știu eu dacă o 
să-mi vină vreuna în minte ?... 
Despre ce ?

— Despre orice; despre ac

Ne aflam pe un platou de 
filmare șase inși, între care re
gizorul, regizorul secund și pa
tru actori. Discutam. La un 
moment dat regizorul princi
pal iese. Regizorul secund 
spune despre el:

— Dobitocul ăsta de ce 
dracu s-o fi apucat să facă 
filme ? De ce nu se duce mai 
bine să vîndă șireturi pe 
Lipscani...

Dar abia se ambalase omul 
în a-și „tămîia" șeful și în 
clipa aceea, ușa de la stu- 
diou se deschide violent și o 
voce răcnește:

— Regizorul secund să vină 
pe platou!

Am rămas noi, cei patru ac
tori. Unul dintre noi se uită 
lung după regizorul secund:

— Hm. Și mucosul ăsta... 
Doamne iartă-mă, de la el să 
învăț eu? Eu care fac de 30 de 
ani teatru, să-mi spună el cum 
să fac film ? Că el nu știe nici 
de unele, nici de altele...

Dar... ușa de la platou s-a 
deschis din nou cu violență și 
cel care vorbea a fost chemat.

Am rămas trei. Unul dintre 
noi zise:

— Ai, ai, și ăsta, ce bădă
ran ! Nu poate să spună decît 
vorbe de astea proaste. Ce 
bîrfitor!

Iar s-a deschis ușa de la 
platou și actorul care abia își 
începuse perorația nevinovată 
a fost strigat

Am rămas doi. Celălalt, a 
așteptat cu nerăbdare să se în
depărteze cel chemat și s-a în
tors spre mine :

— Ce canalie, ce lucrător, 
ce bîrfitor...

Iar s-a deschis ușa de la 
platou și...

...Am rămas singur. Iar ev 
neavînd atunci r.*4 să spu i 
gindurite mele despre ei, vi le 
spun dumneavoastră. In loc să 
am și eu oameni cunoscuți, că
rora să le spun părerea despre 
incapabilii care au plecat chiar 
acum... Ei, ce ziceți, nu-i așa 
că orice s-ar zice putem sus
ține că noi, actorii, stăpînim 
bine „arta" bîrfei ?

— Nu vă supăr ați dar., am 
altă părere.. Mai exact... Mer
geți șl povestiți întîmplarea de

La telefon :
— A, dacă-i vorba despre 

intîmplâri. cu haz, e ușor . da, 
asta-i ușor., sigur, cu multă 
plăcere. Vino dumneata mîine 
dimineață la mine, stăm la o 
cafea și s-a făcut.

A doua zi :
La nouă dimineața, c'arica- 

Matty Aslan îmi des
chidea ușa. Era nedormit, cu 
ochz: in fundul capului.

— M-at nenorocit — reuși el 
să spună m loc de bun sosit. 
N-am dormit toată noaptea, 
mi-am stors creieru. mi-am 
pus comprese, cm luct ..gluta- 
cid" ș» nimic *-'u : St^.: con
vins, hazul e ceva ne—'-.-.oo- 
menit de greu De-cszc mor 
umoriștii repede. Uneori chiar 
înainte de a se naște

în sfîrșit, ne-am așezai. i 
stat, a venit cafeaua, am ba-- 
t-o, am fumat ș.» :n cele dii 
urmă, a venit și săracul umor

— După cum știți, eu fac a- 
desea caricaturi sportive. Mi se 
cere de către o publicație spor
tivă o serie de desene pentru 
Olimpiadă. Le fac. Nu erau 
niște capodopere, dar curh O- 
limpiadele datează de 2 000 de 
ani și nu s-au învechit, tot așa 
mi-am zis: de ce n-ar putea 
să fie noi și desenele mele ? 
Mă duc cu ele la redacție. Un 
redactor de-acolo le vede și 
zice:

— Mda, nu si 
știi ce, tovarășe 
ar trebui să le 
puțin orizontul.

mai culturale, c 
tile...

— Adică, c-
— Păi uit? 

o idee Ce- 
chestia 
Munch

Arr
mea

ens. Am dat înapoi filele 
din „Aventurile" bătrînului 
baron pe care le știam pe de 
rost, dar n-am dat peste nici o 
ștafetă.

Văzîndu-mă că mă chinui 
într-un asemenea hal. redac
torului i s-a făcut milă de 
mine și mi-a venit în ajutor :

— Cum. — zice - nu știi ? 
Chestia aia, dragă, cînd Miin- 
chausen a pus mărul pe capul 
copilului, și-a tras cu arcul...

— Vă referiți la Wilhelm

— După dv.!...

Desen de T. PALL

— Să nu-i spui nimic, li strici toată place ren

— Dribling. Desene de V. VAS/L/l



umor
Leul sărise peste gard și 

plecase să viziteze orașul. Pri
mul lucru care l-a atras a fost 
o casă mică din apropierea 
circului, o casă cu ferestrele 
deschise. înăuntru, un cetățean 
ședea liniștit în pat, citea o 
carte (era poate chiar o carte 
de aventuri în junglă) și as
culta muzică la radio. Lectura 
era pesemne atît de pasionan
tă, incit omul n-a observat că 
cel care intrase pe fereastră 
nu era de-al casei. Ca să nu fie 
deranjat, s-a întors cu fața la 
perete. Leul s-a plimbat puțin 
prin cameră, apoi a rămas 
deodată încremenit. O cântă

Tell poate, îl corectez eu pe 
redactorul care îmi cerea lăr
girea orizontului cultural al 
caricaturilor sportive.

— Nu, zice el, nu le ames
teca. Ala e cu minciunile.

îl rugăm pe Matty să ne 
mai spună ceva pe tema spor
tului și a culturii. Există vreo 
legătură între aceste două... 
culturi ?

— Intr-o zi mă întîlnesc cu 
un jucător de fotbal care pleca 
în Anglia.

— Bravo, zic, te duci în țara 
lui Shakespeare...

— Shakespeare ? ! mă în
treabă mirat. N-am auzit de 
el. Pe ce post joacă ?

///a //, plus

oortarul

căile de informare firești sînt 
folosite in chip normal, întot
deauna sălile sînt pe două, 
trei, patru sferturi pline !) 
Dar „să rămină goale" nu e 
chiar corect spus, întrucît, în 
ceasul al 12-lea, intervine 
ceea ce se numește „mobili
zare", un deziderat al telefo
nului. E vorba, cel-mai adesea, 
de un public de rezervă, for
mat din elevii unei școli ele
mentare sau grădinițe de co
pii la care se apelează întot
deauna, un public vesel și ne
vinovat, excelent pentru fa
bule și „noapte bună, copii!"

Era la marginea orășelului 
F., unde se afla clubul unei 
mici întreprinderi la care fu
sesem invitați (aflîndu-ne în 
turneu prin regiune) să ținem 
o șezătoare. Fusesem aduși la 
ușa clubului de un delegat, 
care ne plimbase puțin prin 
tîrg ca să vedem frumusețile 
locului. Locul era frumos, ni
mic de zis, dar, la sosirea noa
stră, ușa clubului nu era măi 
puțin încuiată. Era o ușă 
mică, dar groasă, de scîndură,

zați" care mai rămăseseră! 
Șezătoarea s-a ținut și a avut 
mare succes (cred că putea să 
iasă și mai rău!). Dacă n-ar 
fi fost un raport de forțe 
strict echilibrat, adică: 11
„mobilizați" în sală, și 6 poeți 
speriați + 5 organizatori
triumfali (inclusiv delegatul), 
total 11 persoane, pe scenă, 
s-ar fi putut înregistra, cine 
știe, primul linșaj de poeți 
(nevinovați!) din istoria aces
tei blînde și frumoase țări, 
unde, de altfel, de multă vreme 
nu se mai nasc decît poeți.

Circ

la... circ

■â cum se 
ul Geo

.orile literare 
fi jlice (săi; 
tâ* COitcș- 
matograf,
săli de mese,

'tșy. Ga- 
cu iovară-

căreia s-au 
tratative în-

Gavrilescu, 
nume îmi

/■: șii poeți de la București.
— Nu se poate ! răspundea 

portarul. Am ordin să nu dau 
drumul la nimeni. Toată lu
mea e mobilizata...

(Doamne ferește, mă gin- 
deam. ce naiba să se fi intim- 
plat ?)

Apoi s-«« auzii dar și dteă- 
untm fel de fel de voâfmri 
de diferiie |g. nete eh»- 
te adori fe^ne ra, eere re- 
etemas «ceicjâ tecrw: ânțjL- 
cere» Gcs "Jetx.
•crecssi jesax. w-« 
biajen și beted, «ă e «rba ee 
o «eiațetegere. ei e

eâ. de -cje. e*3B«e= cx

— Acuma — zic eu — cum 
să facem ca să putem lucra în 
condiții optime ? Pentru că, e 
limpede, eu n-am să pot să 
scriu un rînduleț, tot timpul 
o să mă stric de rîs...,

— Nu, domnule, stai aici, 
vezi-ți de treabă, garantăm 
noi că n-o să rîzi. Asta-i 
bună! Păi știi dumneata cît 
muncim noi ca să găsim o 
poantă ? Vai de capul nostru.

Și, intr-adevăr, Sache și 
Tonino, clovnii circului din 
București, tocmai se pregăteau 
pentru niște lupte greco-ro- 
mane în urma cărora, doar, 
doar o răsări vreo poantă cu 
haz pentru un viitor spectacol, 

în sfirșit. complet liniștit, 
reporterul s-« retras împreună 
cu cri ca ciovd și insprerac 
ea Ceur Tipa «w-
deze te cafsete createi.

— Să <4 peoattsc eu nex 
cmc — șs-« cerut izgi- 

âcsKZt repcxrui Cezar Țipe. 
S-a te rara este, te

Xvrer. Xc afla** acolo te 
htr-ne dte zile, se 

jsS-rene te ore o zarvă ne- 
Tocii lumea fu- 

pes. : eaebvnită, cuprinsă de
o șezătoare literară «

CU sala să fie plină (nu 
trebuie, ci zic „e bine 

). Aceasta e de obicei do
rința scriitorilor participant 
dar rrai ales a organizatorilor 
(e vorla de „obrazul orașu
lui" etc). Dar, în ciuda acestei 
unanime dorințe, se întîmplă 
de multe ori că sala rămine 
goală, sau chiar absolut goală. 

------ o; nutemice 
zînd 
încă 

trucit 
->re din

ii trebuie 
afiș, ală- 

jel vîrstnic, 
cov, celebru 
dar refuzaț' 

stele din Bucu
rești, sau cel tînăr, complet 
necunoscut în raion, dar lan
sat de „Luceafărul" la „Stea
ua fără nume" sub numele de 
Pepino Popescu). Mai sînt în
totdeauna și multe alte cauze 
obiective (comoditate, negli
jență, nepăsare etc.) care fac 
ca publicul, realmente intere
sat de asemenea manifestări, 
să nu afle nimic și ca astfel 
sălile să rămînă goale (cînd

— Duduit. tertjr f rr- 
aeui te crepirt-f. afisăea și 
amatațitor, oot. Garruasex. 
Căci, e drept,
nu puteau e» «io » chip să 
iasă, dar «io biefis poeți din 
stradă «at patera jsf telre, te- 
trucit portgrtl. și el
mobilizat peatr» poezie, râmi- 
nea tedirersie te «șd, pe 
postai sex de Jt»rc“ cu cheile 
la bria și ea ordtev-n dinți: 
„«* iese «uneai, nu intră ni- 
tneai!" Toate rugămințile, ex- 
pUccP.de, amenințările „dele- 
gatuiui* nostru au rămas 
imtttă vreme zadarnice• por- 
zarul bănuia un vicleșug din 
afară, menit să-i salveze pe 
cei „păstrați" pentru poezie, 
într-un tîrziu, s-a înduplecat 
sț țTapțt* ușfo ca să se în
credințeze. Apoi.a întredes
chis-o nițel, cit să încapă un 
om, astfel că ne-am putut 
strecura alternativ, cite un 
poet înăuntru, cite doi-trei, 
pînă la opt-nouă „mobilizați" 
afară, în ciuda opoziției gre- 
co-romane a portarului. Noroc 
că eram numai șapte poeți, 
dintre care unul a rămas to
tuși' afară, ca să poată fi reți
nuți înăuntru cei 11 „mobili

groază. Urlete, țipete, oamenii 
se cățărau pe stîlpi, pe acope
rișuri, se virau în butoaie, se 
închideau în băi. Chiar atleții 
cei mai de temut, cu cite șapte 
rînduri de mușchi, cei care în 
arenă se iau la trîntă cu urșii, 
fugeau acum de mama focu
lui și se cățărau pe trapeze, se 
urcau pe frînghii.

Misterul e simplu: patru lei 
scăpaseră din cușcă. Cu chiu 
cu vai, pe vreo trei, dresorul 
a reușit să-i prindă. Al patru
lea nu era nicăieri. Abia atunci 
a intrat dresorul în panică și-a 
pornit-o alergînd prin oraș.

reață se juca, la radio, cu 
nervii ascultătorilor. Ei bine, 
asta leul n-a putut să îndure 
și cu un răget nemaipomenit 
s-a repezit spre aparatul de 
radio. Intr-o secundă cetățea
nul s-a aruncat după dulap, 
in vreme ce leul făcea zob a- 
paratul de radio. După ee și-a 
îndeplinit nobila nusirae, teul 
e ieșit teuștix pe nade intrase 
și e pornit mai departe prin 
cras.

Două ove mat tirate orașul 
pâre» c» desărirțîre părăsit, 
>xreme*it de veacuri, ca după 
n groaznic cataclism.

O singură scenă in mișcare 
se petrecea. Pe străzile pustii, 
un leu pășea tacticos, un dre
sor mergea în urma lui ți- 
nrndu-l de coadă și strigînd 
către milițienii din cele trei 
mașini care înconjurau din 
toate părțile leul:

— Să nu-mi împușcați leul, 
că vă omor. Ăsta e leul meu 
cel mai bun. Ăsta e leul meu 
cel mai bine dresat. Să nu-mi 
împușcați leul!

Veselul cortegiu s-a plim
bat astfel prin orașul înmăr
murit timp de trei ore pînă 
cînd, plictisit de îndeletnicirea 
de turist, leul s-a îndreptat 
spre cușca lui.

— Și pentru că sîntem la ca
pitolul lei — intervine Sache 
— să vă povestim și noi una. 
Aveam într-un spectacol al 
nostru, după un număr verita
bil de dresură, o parodie. Eu și 
Tonino parodiam o dresură de 
animale. In cușca din arenă, 
rămasă goală după ieșirea fia
relor, intram eu și ceream ce
lor din culise: „Dați-mi un 
elefant". „Elefanții sînt la 
masă" — mi se răspundea. 
„Dați-mi atunci un tigru", ur
lam eu. „Imposibil! Tigrii sînt 
într-o consfătuire". „Dați-mi 
atunci alt animal, oricare ar 
fi"-

Și era adus Tonino.
Eu pocneam din bici, Tonino 

sărea pe postamente, urla, fă
cea sluj, pe urmă îmi fura bi-

ciul și rolurile se inversau. 
Eu ieșam din cușcă și Tonino 
rămînea să culeagă aplauzele. 
Numai că, într-una din zile, pe 
cînd Tonino culegea aplauzele, 
în cușca din arenă și-a făcut 
apariția uri leu adevărat, care 
nu fusese închis bine în cușca 
lui. Publicul a izbucnit într-uri 
rîs sardonic. Singurul care nu 
ridea era Tonino. El s-a lipit 
de grilaj, a încercat să se fu
rișeze t spre ieșire, dar nu 
i-a mers, s-a cățărat, a cp- 
borît, spre hazul publicului, 
care era convins că se află în 
fața celei mai veritabile bufo
nerii. Pînă la urmă, dresorul a 
venit în goană și a scos tigrul 
din cușcă.

Publicul care a venit și-a 
doua zi la circ, luînd cu asalt 
casele de bilete, ca să vadă 
numărul extraordinar, a fost 
insă profund decepționat. Nu
mărul nu numai că nu s-a re
petat, dar Tonino n-a mai a- 
părut deloc în spectacol. Avea 
febră

— A, șmechere, mă pone
grești — a intervenit amuzat 
Tonino. Lasă că povestesc și 
eu ur.a despre tine. Și tot cu 
animale.

Sache avea o parodie, o 
dresură de clini. Apărea adică 
te arenă cu un dine ciobă
nesc. «rit, lățos, fără pic de 
edocațir Seară de seară săr- 
maaal dtee enx chinuit de Sa
che. care încerca să provoace 
cv afr^zoml Iui hacul spectato- 
dlur. dinele, inse n-area pur 
și szmțln tslenz de clovn.

Imr-o seară, dtede tei Sa
che c arv^ spre snrprir^erta 
turu’-or. n rxcees turbat. Pe 
cted ișs desfiș»r^ dccu urnă- 
mi. cHneîe și-e ctelxt cterr-o 
dată urechile. »-« rr^si ruspnns 
la eorr^czHe tei Sache, ccnric 
șz-<șe «u-i cădea prea mare 
azențîe. și c zbughi:-o ca un 
boiîd te pnbtic. O clipă mai 
tirdn s-c cuzix un mieunat 
riifXtDr de pisică și a început 
o goană delirantă prin public, 
prin arenă, prin culise, iar în 
arenă, pteă cted pisica, te cul
mea disperă’-.'., a sărit pe un 
trapez și a rămas acolo în si
guranță, spre hazul nemaipo
menit el publicului. Dar, tre
buie să recunoaștem, aplauzele 
nu le merita Sache, ci pisica 
aceea, care cine știe cum apă
ruse te circ și care a devenit 
pe nepusă masă vedetă.

— Și acum — a revenit Sa
che — am să vă spun una des
pre farsele de culise, foarte 
frecvente pretutindeni acolo 
unde stei artiști și unde e 
spectacol. Era după o pre
mieră. Eu aveam un intermez
zo comic, în care cineva îmi 
aducea o scrisoare, cu un text 
destul de lung și complicat și 
căreia trebuia să-i dau citire. 
Ca să nu învăț textul — ce 
fraier am fost! — am conve
nit cu recuziterii să-mi aducă 
ei, de fiecare dată, o scrisoare 
cu textul scris și eu să-l ci
tesc. Și chiar a doua zi după 
premieră mi-au făcut bucata.

Mi se aduce plicul în arenă, 
eu îl desfac și... foaia era com
plet albă. Dacă n-aș fi fost pre
văzător, o sfecleam. Am băgat 
pe neobservate mîna în buzu
nar și am scos de-acolo o foaie 
cu textul respectiv, dîndu-le 
discret cu tifla celor din cu
lise.

A doua zi, ies din nou în a- 
renă; mi se aduce din nou 
scrisoarea și din nou hîrtia 
era albă. In timp ce băgăm 
mîna în buzunar, m-am apro
piat' de culise și le-am suflat 
farsorilor:

— Nu v-ați învățat minte, 
idioților ?

Scot din buzunar hîrtia pe 
care mi-o pregătisem, o desfac 
și citesc. Dar ce citesc ? As- 
ta-i! Pe hîrtie scria: „Acum 
ce te faci, idiotule ?"

unui asemenea personaj în filmul 
pomenit.

— Ba da, există un personaj 
cu acest nume, și încă un perso
naj dintre cele principale. Este 
vorba de măgar. Măgarul pe care 
îl călărește Făniță, mai precis Pa- 
paiani. Trebuie să spun că acest 
măgar, după ce l-am cumpărat, 
a trebuit educat, adică a trebuit 
să facă repetiții ca orice actor. 
Sarcina lui era să-l ducă în spi
nare pe Papaiahi, adică exact 
ceea ce nu voia. Pînă cînd l-am 
convins noi cum e cu rolurile în 
film, că fiecare trebuie să facă 
ce zice regizorul, și nu ce-i 
place lui, actorul a luat niș
te trîntituri zdravene. în sfîr- 
șit, filmările au început și Mar
gareta mergea foarte bine. La un 
moment, spre stupefacția noastră, 
a tuturor, și spre indignarea con
tabilului, care plătise pe el bani 
serioși, măgarul a murit. De ce ? 
Și pînă azi a rămas un mister. 
Ce puteam face ? Am cumpărat 
un alt măgar, adică o altă Mar
garetă. Alte antrenamente, alte 
dificultăți, alte trînteli pentru Pa- 
paiani. în ziua cînd filmam o 
nouă scenă cu măgarul, operato
rul sare ca ars: „Stați că nu 
merge! Are altă culoare față de 
cel dinainte, se observă și ne fa
cem de rîs". Intr-adevăr, e ne
plăcut ca spectatorii să vadă că 
același măgar, din același film, 
își schimbă culoarea de la o sec
vență la alta. Și atunci au intrat 
în funcțiune... machierii și ma- 
chiezelc. Ce nu se poate face cu 
machicj ? Dintr-un bătrîn faci un 
Hnăr fi invers, dintr-un urît faci 
un icj'r.c.s și invers; cîți actori 
dc 50 de ani nu l-au jucat pe 
Hssdet, care e un tînăr abia tre- 
'»t de adoiescen/â, și nu s-a ob- 
terrd ? Ața că ne-am pus cu

tîmplă ca după spectacol să 
fii foarte grăbit și atunci îți 
dai repede pe față cu vaselină 
de demachiat. De fapt, însă, în 
borcănel era pelicanol. într-un 
spectacol ai, de pildă, o schim
bare foarte rapidă de costum. 
Iți bagi picioarele în pantofi, 
dar cînd să pleci, constați că 
aceștia sînt bătuți în cuie de 
podea. în aceleași împrejurări

vopseaua pe măgar și i-arn schim
bat imediat culoarea părului;

De unde era negru, l-am făcut 
roșcat. îi ședea mai bine așa, cu
loarea aramei fiind de altfel la 
modă. îi plăcea și lui. Privin- 
du-se într-o zi într-o băltoacă, el 
a scos un răget de plăcere. Ce 
ți-e și cu moda / După ce a ter
minat filmările la noi, Margare
tei i s-a oferit un rol în alt film. 
Ea a cerut însă mai întîi scenariul, 
l-a citit și a zis: „lasă domnule, 
mai bine mă țin de meseria mea 
cinstită". Și a plecat pe munte, 
la stmă.

șidecăderea 

Margaretei

Geo Saizescu, regizorul filmu
lui „Un surîs în plină vară", ne-a 
povestit în legătură cu acest 
film cîteca întîmplări cu Marga
reta.

— Nu-mi amintesc de numele

D-ale... 

culiselor
In fața întrebării noastre, 

Mircea Crișan a luat o atitu
dine de om nedumerit, profund 
gînditor.

— O întîmplare veselă ? In 
primul rînd că eu sînt un om 
foarte serios... Adică dacă ies 
pe scenă și spun și eu cîte o 
glumă, înseamnă că neapărat...

— Totuși, insistăm noi, se 
întîmplă uneori ca chiar oa
menii serioși să treacă prin si
tuații vesele. De pildă, poves- 
tiți-ne ceva întîmplări amu
zante din teatru.

— Intîmplările amuzante 
din teatru sînt provocate de 
cele mai multe ori de către 
farse. De cîte ori vedeți un 
actor mîncînd pe scenă, nu
mai el știe cu cîtă grijă o face. 
Orice pahar de vin poate fi de 
oțet. Frișca de pe prăjitură 
trebuie mai întîi mirosită și 
apoi mîncată, deoarece te pîn- 
dește o spumă de săpun de 
ras. Ați gustat vreodată un 
sandviș al cărui parizer este 
de fapt un puf de pudră bine 
îmbibat ? Eu da. Sau închipui- 
ți-vă ce înseamnă să fii trom
petist și cineva să-ți ungă 
muștucul trompetei cu ardei 
iute sau cu muștar. Ți se în

se aplică și cusutul mînecilor 
la haine sau a manșetelor de 
la pantaloni. Regizorul strigă 
la microfon: „cutare în 
scenă!", dar tu nu poți să bagi 
mîna în haină sau să îmbraci 
pantalonii și te trec fiori de 
groază; poți rata o scenă sau 
un spectacol întreg. Să știți că 
în „Hamlet", în scena în care 
i se toarnă regelui otravă în 
ureche, este exclus ca în dopul 
sticluței să nu fie și un pai sau 
an păr care să-l gîdile pe 
„rege" în ureche. „Regele" 
n-are însă voie să se miște, 
pentru că el... doarme. De a- 
semenea, e foarte nostim să fii 
actor începător și să te afli cu 
maestrul sau maestra în scenă, 
să vezi că ochiul dinspre pu
blic al acestuia (sau acesteia) 
piinge cu lacrimi cît nuca, iar 
odiiul care nu se vede îți face 
ție cu ochiul. Uiți și cum te 
cheamă, dar mi-te rolul. O 
celebră farsă i-a făcut Nico- 
laide lui Groner. Nicolaide tre
buia să prezinte actul întîi al 
unui spectacol-concert, iar 
Groner pe al doilea. In actul 
întîi, Nicolaide a spus toate 
bancurile lui Groner. In actul 
doi, Groner, care venise mai 
tîrziu, vedea cu groază că la 
tot ce spunea el nu zîmbea — 
cum se spune în teatru — nici 
măcar un cline. In schimb, co
legii de culise se prăpădeau de 
rîs și nu i-au spus poanta de
cît după terminarea spectaco
lului. Ar mai fi și alte întîm
plări de povestit, de pildă în
tîmplări serioase, din care se 
pot trage învățăminte...

— Vă rog să nu anticipați. 
La numărul de Anul Nou din 
1965 al ziarului nostru vom 
face o anchetă cu solicitarea: 
„Povestiți-ne o întîmplare se
rioasă pe care ați trăit-o în 
anul care a trecut".

— Atunci e în regulă. Le 
păstrez pentru atunci.

semn să vin la el. Mă duc. Mă 
salută și-mi cere buletinul. I-l 
dau.

— Dumneata, știi pe ce cu
loare e voie să traversezi ? mă 
întrebă.

— Știu. Pe verde.
— Și de ce traversezi pe 

galben ?
— Cînd am pornit să traver

sez, era verde; dar cînd am 
ajuns la mijloc, s-a făcut gal
ben. Trebuia să mă întorc ?

— Nu. Să te oprești.
— Nu era bine, încurcam 

mașinile.
— Dumneata mă înveți pe 

mine circulația ? Eu te învăț 
pe dumneata să scrii despre 
fotbal ?

— Dar de unde mă cunoști ?
— De unde, de neunde — 

te cunosc! De cînd te pasc 
eu...

— Nu zău ?
— Nici un zău. Vasăzică 

traversezi pe galben și scrii că 
„Dinamo" joacă infect ?

— N-am spus că joacă in
fect.

— Ai răbdare că-ți citez.
Scoate din tolbă un vraf de 

tăieturi de ziare. Sînt croni
cile mele fotbalistice.

■ — Uite ce scrie aici: „De 
mult n-am văzut o echipă atît 
de haotică, lipsită de voință, 
practicînd un fotbal vechi și 
infect..Uite c-ai zis și-ai 
scris.

— Da, recunosc eu. Am 
scris.

— Să cităm mai departe. 
„Pîrcălab, fricos și fragil, a- 
lerga de colo-colo, fără să știe 
ce vrea, năuc". Năuc, hai ?

— Păi da.
— Cum „păi da ?“ Altă dată 

ai scris că e talent de talie eu
ropeană. Și acum e năuc ? 
Despre Constantin de ce n-ai 
spus așa ? Pentru că e de la 
„Steaua" ?

— Eu, zic, sînt rapidist. Nu 
țin cu „steaua".

— Da dinamovist de ce nu 
vrei să fii ? Ce crezi c-ai avea 
de pierdut ? Ce te împiedică ?

— Nu depinde de mine. 
D^că Dinamo o să joace foarte 
bine, mă fac dinamovist.

— Mersi. Dacă o să joace 
„Crișul" foarte bine, te' faci 
crișist ? Cred și eu c-o să ții 
cu o echipă atunci cînd joacă 
bine. Dar să te văd atunci cînd 
e la ananghie.

— Tovarășe sergent, eu mă 
grăbesc.

— Tanti, măcar spuneți-ne și 
scenă

nouă ce se mai întîmplă pe

Desen de TIA PELTZ Ștafeta

Cronicari,

nu treceți 

pe galbeni

— Dragă Fănuș, cu tine lu
crurile sînt limpezi. Povestește 
istoria cu milițianul.

— Crezi că e nostimă ? O să 
rîdă lumea ?

— Rîde.
— Pe răspunderea ta... în

tr-o marți dimineața, ies din 
casă și plec. Aveam treabă în 
oraș. înainte de a lua autobu
zul, trec pe la chioșcul de di
fuzarea presei și cumpăr o 
„Scînteia tineretului". îmi apă
ruse cronica la meciul de fot
bal Dinamo București — Inter 
Milano și vroiam s-o mai re
citesc. Pun ziarul în buzunar 
și traversez strada pe la stop. 
Cînd ajung pe partea cealaltă, 
milițianul fluieră și-mi face

— Dacă te grăbeai de ce ai 
trecut pe galben ? Un om care 
se grăbește respectă regulile 
de circulație. Cînd scrii despre 
„Rapid" de ce nu te grăbești ?

— Lasă că i-am ars și pe ei.
— Da nu ca pe „Dinamo". Ia 

scoate 25 de lei.
Scot 25 de lei. Scoate și el 

chitanțierul. înainte de a tăia 
chitanța mă întreabă :

— Și zici că nu vrei sa devii 
dinamovist ?

— Dacă joacă bine...
— Da, știu pretextul.
Și taie chitanța. Apoi îmi 

dă buletinul.
— Pe Eugen Barbu îl cu

noști ? mă întreabă.
— îl cunosc.
— Mi se pare că are mașină. 

Ce marcă ?
— Un „Fiat" 1 300. Gri.
— Bine. Pun eu mîna și pe 

el. îl prind o dată pe galben.
P. S.
Am ascultat cu atenție răs

punsurile lui Fănuș Neagu. 
Riscînd să devenim plicticoși, 
l-am reținut cu încă o între
bare, izvorîtă. din dragostea 
pentru adevăr a umoriștilor :

— Dragă Fănuș, tot ce ne-ai 
spus e adevărat ?

— Ca să fiu sincer, nu tot.
— Unde-ai adus-o din con

dei?
— In problema cu sergentul 

care în realitate are un grad 
mai mare. Și-ar mai fi un lu
cru. Amenda n-a fost de 25 
lei, ci de șase ori mai mare.

— Atît ?
—• între noi fi$ spus, am dat 

și numărul mașinii lui- Eugen 
Barbu. Ca să fie.

AUTORII INTRE El

Terminînd ancheta, autorii s-au apucat 
și au făcut un bilanț : cîte glume bune, cîte 
proaste. Cele mai multe erau proaste.

— Nu au, domnule, umor oamenii, a zis 
unul dintre noi. Umorul e lucru greu.

— Te apucă rîsul cînd vezi ce-și închi
puie unii că e umorul.

— M-am dus la „Urzica". întreb pe unul 
și pe altul (ziceam că sînt de meserie) — 
ași! „Crezi că dacă am avea ceva umor 
n-ar scăpa cîteodată și-n revistă mi-au 
zis ei cu tristețe.

— Eu m-am dus la un textier de la estra
dă. Omul a fost expeditiv : „Scrie dumnea
ta, mi-a zis, și împărțim colaborarea pe din 
două".

— Eu am fost la un scriitor (ah, să n-ai 
de-aface cu ei) m-a întrebat: „Colaborează 
și cutare la ancheta asta ?". „De ce ?" l-am 
întrebat eu. „Dacă colaborează el, nu cola
borez eu".

— Da, nu-i nici o afacere să te ocupi de 
umorul altora. Că dacă nu eram noi... Ți-a- 
duci aminte ce slabă era aia cu fotbalul ?

— Și ce bună a ieșit.
— Noi a trebuit să le scriem pe toate.
— Știi ce ? Pe ăilalți nici nu-i mai iscă

lim, ne iscălim numai pe noi

ion Boiețu

Mihai Caranfii

pUccP.de
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chete deosebite. „Flori din drumurile mele — îmi spunea, feri
cit — că uite, pot fi culese flori acum de pe unde am trecut cu 
munca și grijile mereu". — Soțul meu e de mulți ani activist 
de partid... Și pe mine m-au bucurat, îndoit, florile acelea care 
l-au bucurat atît de mult pe el.

Acum trei ani, am sărbătorit nunta noastră de argint. Tot in 
casa asta. Am avut mai multe flori decît la nunta noastră, cu 
25 de ani în urmă... Iar anul trecut am sărbătorit-o pe Geor- 
gica, fata cea mare. împlinea 23 de ani. E contabilă și studentă 
îa Institutul de Științe Economice. E o fată muncitoare, n-a luat 
viața cu ușurință, niciodată. Și Zoe, cealaltă fiică a noastră, 
mi-a adus multe bucurii pină acum. E dactilografă la Institu
tul de metrologie și elevă în anul III la Școala profesională de 
metrologie. Muncesc și învață amîndouă. Copii buni.

Acum cîteva seri în urmă a fost în vizita Jenei, prietenul din 
copilărie al Zoei. E băiat serios, acum a terminat și stagiul mi
litar. I-a adus un buchet de'garoafe — garoafele sînt acum în 
vaza de pe masa din camera ei...

Mama zîmbește. Sînt flori și flori. înțelegi ? Florile din ca
mera Zoei vorbesc, că trebuie înțelese cu inima...

După bucuriile pe care le-au în casa asta, mama numă
ră anii de cînd s-au mutat, numără anii fetelor, anii ei și pe 
ai soțului său.

Acum, mama stă în balcon și așteaptă. Curind, o să se în
toarcă acasă Zoe, apoi Georgica... De aici, de sus. orașul se vede 
înflorind pînă departe — cîte flori, atiția oameni, cite flori 3- 
tîtea bucurii...

UNDE SE D UC

PE ROCHIILE PRINȚESELOR 
NOASTRE

Dacă întrebi o creatoare de modele de imprimeuri de la în
treprinderea Dacia — să zicem tânăra Elena Mărgineanu — 
unde, cum șl cînd s-a inspirat pentru cutare motiv floral care, 
devenit proiect, a căpătat avizarea si intră în producție pentru 
a ne bucura ochii în primăvara viitoare, răspunsul sună cam 
așa :

— Uneori, ajunge alăturarea unei singure pete de culoare pe 
un fond contrastant, lucruri zărite întîmplător undeva in tre
cere, pentru ca impresia, notată pe loc. să înceapă să lucreze 
în fantezia noastră. Pînă la proiect mai este, desigur, drum 
lung. Cu multe încercări, variante, eșecuri, refaceri și reușite 
parțiale. Dificultatea, dar și satisfacția, provine din faptul că

trebuie să „recreem" florile, nu să le reproducem în mod natu
ralist. Nimeni nu mai îmbracă astăzi un imprîmeu încărcat cu 
plante de o exactitate botanică, de manual. Prelucrăm, stilizăm, 
operăm o reducție geometrică, sau transpunem floarea într-o 
paletă cromatică diferită de aceea a naturii, totul în scopul ob
ținerii unui efect inedit. Folclorul și arta modernă ne oferă iz
voarele și modelele cele mai de seamă în acest sens.

Un bogat album cu proiecte avizate de conducerea fabricii în
tărește profesiunea de credință de mai sus. Pătrunzi într-.o lume 
evocatoare de feerii. Superbe pajiști înflorite pe cîte 120 cm. 
pătrați de planșă îți oferă niște flori de care îți amintești cu în- 
cintare, cu toate că tiu le-ai mai văzut ca aici niciodată, nică
ieri. De pildă, niște lalele în culori solemne — predomină indi

goul sau culoarea sîngelui închegat — iși proiectează umbra pe 
un fond brun-catifelat. Mulțime de trifoi cu frunzulițe de un... 
roșu vesel scînteiază pe un cer noptatec. Pansele delicate șe 
ghicesc abia în hexagoanele alcătuite din cristale multicolore, 
fanteziste ca niște pietricele de caleidoscop, ș.a.m.d. Pensula a 
interpretat în guașă, tempera sau acuarelă cele văzute cu o- 
chiul, sublimate cu mintea și, iată, s-a născut altceva decît cu
nosc grădina și sera.

Astfel, pe kilometri de poplin sau de satin de bumbac (cu 
nume dulci: „Magnolia", „Candida"...) natura e concurată și 
„perfecționată * — cu modestie —, spre desfătarea prințeselor 
noastre, femeile muncitoare.

Pentru asta Elena Mărgineanu a absolvit acum trei ani sec
ția imprimeuri din Facultatea de Artă Decorativă a Institutu
lui „Nicolae Grigorescu" ; pentru asta aici, în secția de creație 
din întreprindere cercetează atent, săptămînal, tot ce apare nou 
și valoros în arta imprimeului ; pentru asta, în călătoria anua
lă de studiu (anul acesta Maramureș, Țara Oașului) își însem
nează minuțios în carnete motive originale, cusături, încrusta- 
ții florale, din nesecata comoară folclorică a artei romînești.

Lunga și spectaculoasa călătorie pe care o fac florile din cli
pa nașterii naturale pînă la transfigurarea dăruită de artă, 
și apoi, trecînd prin prese și valțuri spre multiplicarea indus
trială, e cerută de legea frumuseții, legea bunului gust. Iar a- 
ceste legi sînt, la rîndul lor, impuse de timpul nostru : de la 
an la an vrem să dăruim tovarășelor noastre vestmintele ce
lui de al cincilea anotimp — dragostea.

SĂ SURiDĂ MIRESELOR
Aerul însuși n-ar putea pretinde că este mai necesar unei 

fete în dimineața nunții ei decît florile.
Duceți-vă în fața clădirii oricărui sfat popular — și veți ve

dea cum, zilnic, urcă treptele acestei clădiri niște triumfale 
buchete în brațele (un pic tremurătoare) ale mireselor. Vreți 
să numărați, poate, aceste gingașe poveri ? Mărturisim că noi 
am avut această curiozitate. Ne-am dus in fața clădirii Sfatului 
popular „30 Decembrie" (alegere întîmplătoare) și am înțeles 
că nu greșisem : din trei direcții, cîte drumuri duc spre scările 
înalte de marmură, veneau șir neîntrerupt, proaspete și sincere, 
florile. Duminică, 19 decembrie au fost aici 35 de mirese. Una 
singură — o cheamă “Margareta ! — a primit cel puțin douăzeci 
de buchete... Și-am mai aflat că aproape două mii de mirese au 
urcat în acest an, înaintea Margaretei Pruner. scările casei că
sătoriilor de la acest sfat. încercați să înmulțiți numărul căsă
toriilor cu acela al buchetelor.

Aritmetica fericirii e complicată, dar fericirea însăși e sim
plă. S-au cunoscut, s-au îndrăgostit, se iubesc. Iată-i hotărîți 
să devină soț și soție.

Poate că . totul a început cu niște flori. Ori cum, dragostea 
celor doi are de pe acum. în urmă, o istorie. Nu i-am zice tre
cut. însă prezent da, cu siguranță, viitor, de asemenea. Chezașe 
sînt florile : ale iubirii, ale demnității, ale stimei reciproce.

Profesiunea miresei ? Muziciană : profesoară și instrumen
tist». Cîntă la un instrument cu nume poetic și rezonanță de 
mitologie — harpă.

Profesiunea mirelui ? Una atît de tipică pentru contempora
neitate încît sugerează, în sine, epoca uriașelor forțe, uriașelor 
viteze, uriașelor performanțe : inginer energetician.

Fericită întîlnire, densă în simboluri, aproape previzibilă.

...Unul pune în valoare vibrațiile strunelor sonore, celălalt 
trimite, pe strune de alte dimensiuni, desfășurate de-a lungul 
și de-a latul țării, vibrațiile energiei și luminii.

„Vă declar soț și soție", rostește solemn ofițerul stării civile. 
Pe urmă urcă amîndoi — și cu ei întregul alai de invitați —

'Aceste flori răsar fără soare, fără ploi, fără rouă. Totuși Elenei 
Mărgineanu și colegelor ei de Ia secția „Creație" natura îi îm

prumută unele secrete.
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Aratul fără plug
„Temperatura solului : 15 grade ; umi

ditatea este nesatisflcătoare ; în plante, 
procesele se desfășoară ta nivele sub li
mitele necesare, iar radiația în aer este 
accelerată.

Cine face aceste declarații ? Un agro
nom încercat, care pune la punct o me
todă nouă de control în agricultură ? 
Greșeală I Este vorba, în realitate, de un 
robot — sau, mai precis, de un agri
cultor cibernetician.

Mai întîi, cu ajutorul „organelor sale 
de simț", acest robot va afla diferitele 
date esențiale asupra solului și plantelor: 
temperatura și umiditatea solului și a 
aerului, radiațiile calorice, procesele des
fășurate în plante etc. Am scris „organe 
de simț" : este vorba, în realitate, despre 
așa-numiții „palpatori", adică aparate și 
instrumente introduse în sol, aflate în aer 
sau aplicate pe plante, care transmit, în 
coduri electronice, informațiile captate.

Informațiile au .ajuns la „agronomul ci
bernetic", adică la mașina electronică : 
aceasta analizează toate datele obținute, 
comparîndu-le cu ceea ce este optimul 
pentru anotimpul și situația din acel mo
ment. în cîteva minute, robotul va da in
dicații precise asupra măsurilor de luat 
în vederea ameliorării situației, pentru 
asigurarea unei recolte cît mai bune.

Să fie vorba despre o povestire științi-

fico-fantastică ? Nu tocmai. O parte din 
aceste realizări sînt de pe acum folosite 
în diferite țări ale lumii.

O altă realizare care, după părerea 
specialiștilor ehglezi, va revoluționa agri
cultura, este „aratul fără plug" care ac
tualmente se află în curs de experimen
tare în diferite regiuni ale Angliei.

Despre ce este vorba ? Pc loturi cu su
prafețe variabile, în locul aratului, fer
mierii distrug vegetația cu ajutorul unui 
ierbicid puternic, iar apoi seamănă grîu 
sau orz de toamnă fără nici o altă pre
gătire a solului. In acest fel, se reduc 
considerabil cheltuielile, și timpul necesar, 
precum și mijloacele tehnice.

Ierbicidul despre caro vorbim, denumit 
^insecticid paracvat", acționează doar a- 
supra plantelor v.erzi, necultivate, ale 
căror frunze absorb substanța și apoi 
pier. După tratarea cu acest ierbicid, 
plantele de cultură. pot fi semănate fără 
grijă în sol, pentru că. ele nu mai sînt 
influențate de acțiunea sa vătămătoare !

O parte din experiențe au fost efec
tuate în cursul toamnei anului 1964. 
Restul experimentărilor se vor termina 
in primăvara anului 1965. Dacă rezulta
tele vor fi toi atit de bune cum s-au ară
tat pînă acum, metoda va fi larg extinsă.

Chimia, după cum se vede, înlocuiește 
astăzi cu succes chiar , și milenarul plug.

Seismografe vii
Oamenii de știință s-au întrebat de 

multe ori de ce printre victimele cu
tremurelor nu se înregistrează de obi
cei animale. Cercetări efectuate în anii 
din urmă în numeroase țări au demon
strat că explicația este următoarea : 
animalele sînt dotate cu un simț' spe
cial care le permite prevederea cutre
murelor.

Cei mai sensibili în această privință 
sînt o serie de pești din Marea Japo
niei care în apropierea cutremurului 
dau vădite semne de agitație. Este in
teresant de observat că acești pești’au 
o comportare asemănătoare, chiar cînd 
nu se află în mediul lor natural. Aflați

în acvariuri sau în simple borcane cu 
apă, ei încep să se agite nervos ime
diat ce presimt apropierea unor cutre
mure

Animalele pot prevede, de altfel, și 
erupțiile vulcanice. Naturaliștii au ob
servat că șerpii sînt îndeobște „spe
cializați" în acest domeniu. Cu aproa
pe două săptămîni înainte de erupția 
vulcanului din Martinica, șerpii au în
ceput să părăsească povârnișurile vul
canului. La fel s-a întîmplaț în apro
pierea vulcanului Mont-Pellier. Șerpii 
si-au părăsit culcușurile cu multe zile 
înainte ca din crater să țîșnească to
rentele de lavă.

Croitorii vor trebui
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Țesături care încălzesc : lată 
o noutate care va ii bine apre
ciată.

Noile țesături — confecțio
nate Ja Glasgow, în Marea Bri- 
tanie — pot fi încălzite cu a- 
devăral, trecînd prin ele curent 
electric de joasă tensiune, ne- 
perictilos pentru om 1

Este vorba de un material 
subțire și elastic, deci foarte 
comod de purtat, compus din 
straturi de fibre de sticlă, lav- 
san și cauciuc siliconic, în care 
se adaugă o mare cantitate de 
negru de fum (funingine) : în 
acest fel, el devine bun condu
cător de electricitate. Expe
riențele au arătat că proprieta
tea materialului de a se încălzi 
se păstrează și după repetate 
îndoiri sau atunci cînd umidi
tatea este foarte ridicată.

La ce ar putea servi aseme
nea {esături ? Se prevede un 
foarte extins domeniu de între
buințări : plăpumi electrice.

Pe o stradă din St. Moritz (Elveția) 
trecătorii pot admira acest minunat 
monument executat din zăpadă (foto 
stingă). Dentistul american Sydney 
Pattison din Los Angeles are în tra
tamentul său un pacient original (foto 
dreapta)

Microorganismele... 
curăță apa

In Uniunea Sovietică a fost pusă 
la punct o metodă de curățire bio
logică a apei, chiar, dacă- aceasta 
este foarte murdară și conține 
produse petroliere, făcînd-o abso
lut inofensivă pentru- fauna și' fib
ra rî urilor.

Experiențele au dovedit că apa 
curățită în felul acesta nu mai 
are miros, păstrîndu-și în același 
timp proprietățile obișnuite în ce 
privește gustul și culoarea.

Moș Gerilă accidentat
Pentru a stimula- vînzările . cu 

ocazia, sărbătorilor de iarnă, un 
mare magazin universal din Sin
king Springs Pennsylvania — 
(S;U.A.) a cerut unui membru al 
clubului aerian local să se: îmbrace» 
ca Moș Gerilă și să.sară: cu para
șuta deasupra magazinului.

înfășurat în tradiționala hlamidă 
rdșie, purtînd o impunătoare barbă 
albă, parașutistul Marvin Mladîne 
a sărit din avion și-intenționa-să 
atprizeze ,pe terasa de pe acoperi
șul magazinului, în fața căruia se 
adunaseră sute de copii care aștep

tau cu. nerăbdare sosirea lui Moș 
Gerilă.

Dar, parașuta a fost luată de 
vînt și.Moș Gerilă,.purtat pe dea
supra acoperișului, nu a reușit să 
aterizeze decît' într-un cîmp si
tuat la vreo 100 metri depărtare.

Căzătura a fost cam bruțală... 
Moș Gerilă s-a ridicat,cum a putut, 
le-a zîmbit copiilor, ba a scos și 
cțteva daruri din sac. pe care le-a 
împărțit, însă... de pe targa- cu 
care era transportat la spital. Apoi 
— a leșinat. Sărmanul I Iși rupsese 
un picior.

O „bancă" a inimilor
O echipă, de chirurgi americani 

au efectuat cu succes o experiență 
dificilă ' care ar. putea duce în ul
timă analiză la - transplantarea 
mușchiului cardiac pe om. Chirur
gii de Ia spitalul Maimonideș, din 
Rrooklyn, conduși de prof.-Adrian 
Kantroxvit'z, . au transplantat uriui 
cîine o inimă, de la un alt. cline 
de aceeași rasă. La șase luni după 
transplantare.' animalul receptor 
se află încă în viață și- trăiește cît

se poale de normai. Operația a 
avut ioc Ja 24 aprilie, cînd cîineie 
avea cinci săptămîni.

Prof: Kantrewitz a declarat că 
peste patru sau cinci ani, pe măsu
ră ce tehnica se va îmbunătăți, va 
fi- posibil să se transplanteze car- 
diopaților incurabili organe prele
vate .de la persoane decedate din 
alte motive ' și păstrate într-o 
„bancă" a inimilor.

Dicționar electronic 
de buzunar

Profesorul britanic L. Ba'grit, spe
cialist în domeniul ciberneticii, - a 
declarat că nu este .departe , vre
mea cînd vor fi. elaborați calcula
tori electroniti portativi capabili 
să. traducă dintr.-o limbă în mai 
multe altele. Acești ^calculatori 
vor permite, . de exemplu, unui

hirman să ' converseze liniștit cu 
un englez și viceversa, fiecare în 
limba sa. Calculatorii vor avea 
dimensiunile unui pachet de ți
gări ceva mai mare și vor putea 
fi manevrați foarte ușor. Ei vor 
putea fi folosiți, probabil, cu înce
pere din anul 1974.

Elveția- în apropiere de Lausanne a fost construită o casă fixată pe un ax, 
cu scopul de a se roti după soare, șideci de *a fi luminată tot timpul zilei

sâ urmeze cursuri de fizică
perne calde, îmbrăcăminte pen
tru bolnavii suierind de reu
matism, sciatică ele., incuba
toare pentru prematuri, și 
chiar in tehnică, pentru dispo
zitivele de înlăturarea givraju- 
lui în aviație.

*
Stofe luminiscente : sau, cu 

alte cuvinte, materiale care. în 
unele cazuri, vor emite ele în- 
șile o slabă lumină albastră- 
violetă 1 Aceasta este însușirea 
unei noi substanțe chimice pre
parată în Japonia, în vederea 
utilizării în industria textilă.

Această substanță, din care 
sînt necesare doar canlităl: 
foarte mici, împrumută lumi- 
niscență atît țesăturilor natu
rale — de lină sau bumbac — 
cît și celor sintetice. Ea pă
trunde chiar în structura 'fi
brelor.

Așa încît nu vă veți mira 
foarte mult dacă, în viitorul 
apropiat, veți vedea seara rr.er-

gînd pe străzi bărbați și femei 
ce vor iradia în jurul lor o 
plăcută lumină fantomatică. 
Poale că asta va contribui, 
chiar, la reglarea circulației I

★
Fier de lipit... în locul mași- 

nei de cusut. In Marea Britanie 
s-a pus ta punct o nouă tehnică 
pentru lipirea a două bucăți de 
țesături sintetice și anume... 
prin acțiunea vibrațiilor ultra- 
sonice (cu frecvențe de sule 
de mii de herți). Aparatul con
struit in acest scop se poate 
regla după nevoie, adică după 
greutatea și natura țesăturii și 
poate lipi punctat sau continuu, 
așadar mai bine chiar decît 
mașina de cusut. Se preconi
zează că în multe cazuri, prin 
acest procedeu se vor putea 
înlocui clasicele cusături. Nu
mai că în acest caz. croitorii 
vor trebui să urmeze cursuri 
de fizică.

Gimnastică... fără mișcare

■
 ste cunoscut- fap- 

Tul'că, dacă muș- 
chii nu sînt puși, 
să lucreze/1 ei își 
scad volumul,; 
devin mai gin-, 
gași, mai slabi. 
Nu este-nevoie 

pentru,aceasta de o demonstra
ție specială;

Ce se vor face, atunci, mem
brii expedițiilor cosmice de 
lungă durată ? Conform unei 
descoperiri recente, s-ar putea- 
ca parțicipanții la ■ viitoarele-, 
expediții în spațiile astronomi
ce să iasă, .din navele lor,. cu 
musculatura mai. dezvoltată 
decît era la plecare!

Cum asta ? Datorită unei a- 
paraturj destul de curioase, 
create recent de un neurochi
rurg american, în scopul dez
voltării musculaturii.

lată cum arată un asemenea 
aparat. In patruzeci de puncte 
ale corpului, bine alese, se a-

plică electrozi prin care pă-
• trund potențiale electrice, calcu
late' cu ^precizie , matematică. 
După ctim se știe,, curentul e- 
lectrip stițriulează nervii. tPunc- 
tele de aplicare ale- electrozi
lor sînt astfel alese, încît fie
care potențial electric să sti- 
muleze . acei ■ nervi -care'coman
dă mișcarea diieritelor grupe 
musculare.

Dar nu ■ numai' atît : cureiiții' " 
electrici respectivi sînt astfel 
aplțcați, încît ■ exact - în același 
timp să fie excitați și nervii 
mușchilor antagonists.

Ideea^ cea .mai interesantă a 
inventatorului american - a - fost 
de - a calcula astfel curenții e- 
lectrici aplicați, încît mușchii 
antagonisti _să fie excitați în 
mod absolut egal. Astfel,' sar-' ' 
cina Tor este anulată reciproc 
și mișcarea nu mei are ’loc.

Mișcarea nu se produce, spu
neam : dar sarcina musculară 
a existat. In acest fel, într-un

termen relativ scurt, pot fi an
trenate toate grupurile muscu
lare? De subliniat că în tot a- 
cest timp, omul nu trebuie să 
suporte niscaiva senzații ne
plăcute.

Aparatura se află acțualmen- 
te în stadiul de experimentare 
(cu rezultate excelente) în ma
rina S.U.A. Trebuie reținut un 
fapt deosebit de important : 
durata extrem do' scurtă nece
sară pentru aplicarea acestor 
potențiale electrice, Potrivit 
datelor ‘ publicate, se pare că 
în două minute aparatul ar 
.dezvolta mușchii mai bine decît 
două ore de exerciții Ia paralele 
sau cu greutăți.

Firește, domeniul de aplicare 
al noii descoperiri nu se limi
tează la spațiul cosmic. Uni» 
specialiști, de pildă, preconi
zează utilizarea acestui aparat 
în vederea obținerii la sportivi 
a unor rezultate superioare.

aroma

ți n mi-

necdote, încît e greu 
crezut că unui singur om 
i. se .pot tntîmpla atîtea lu
cruri hazlii. Dacă ar ți sd 
le considerăm pe toate au
tentice, am fi tentați sa a- 
pelăm, pentru „pagina ve
selă" sau „ora de satiră si 
umor" mai curind la sa- 
tanț.i decît la umoriști.

Să dăm cîteoa mostre 
dintre cele — sperăm — 
mai puțin cunoscute.

August Wilhelm Hof
fman, unul din cei ce au 
pus bazele chimiei amine
lor și coloranților, acea o- 
biceiul să spună, în legă
tură cu compușii 
tici :

— Benzenul are
ros specific, greu de de
scris. O doamnă mi-a spus, 
odată, că această substan
ță miroase a mănuși ude 1

Intr-o zi un student o- 
braznic, care cunoștea a- 
ceastă glumă pe care pro
fesorul o repeta invariabil, 
a strigat cuvintele „a mă
nuși ude" încă înainte ca 
Hoffman să aibă timpul 
să le rostească. Profesorul 
s-a întors atunci mirat 
spre student și l-a în
trebat :

— O cunoașteți și dutn-

dolpht 
1884 .
Mediani 
zi un prieti 
l-a tntdnit. 
cesta se pli 
o pricire p 
piațeta din fața i 
rului.

— Ce faci aici 
trebă el.

Wurtz răspunse :
— Aștept rezult-, 

perienței.

C
elebrul chimist .* - 
dolph Bayer preda 
chimia la Munchea. 

Cu o oră înainte de cur*, 
intră în amfiteatru unde-l 
căzu pe asistentul său tn- 
vîrtindu-se în jurul unui 
aparat complicat de stidâ.

— Ce trebuie să obți
nem aici ? intrebâ Ba^ r.

— Cloroform.
Bayer prici cu îndoiaii 

aparatura.
— f>i o si SUțrgi?

domnule doctor. îa hdbu 
am și pus dorofontttd '

Continentele se deplasează
Sateliții au fotografiat 

Pămîntul la altitudini mari 
și au înregistrat fenomene 
puțin sau de loc cunoscute 
pînă acum, care confirmă 
diferite teorii.

Continentele se deplasea
ză dintr-un loc în altul ; 
bucăți imense din scoarța 
terestră se deplasează pe 
sute, chiar pe mii de kilo
metri. Europa și America se 
îndepărtează din ce în ce 
mai mult una de alta, în 
timp ce se creează fisuri în 
nord-estul african și în 
vestul Californiei.

In ultimii zece ani, unii 
fizicieni au început să mă
soare magnetismul rocilor 
vechi. Ei au constatat că 
„nordul" magnetic al aces
tor roci era adeseori situat 
într-o direcție diferită de
cît astăzi. Deveneau, așa
dar, .foarte ușor de explicat 
contrastele magnetice, dacă 
se presupunea că continen
tele se deplasează față de 
poli și fiecare față de veci
nul său.

La rîndul lor, savanții de 
la Cambridge au prezentat 
o hartă întocmită de o mași
nă electronică de calculat, 
care realizează o perfectă 
„îmbinare" a celor două 
continente americane cu 
Africa.

O altă constatare în fa
voarea mișcării continente
lor o constituie cercetarea 
recentă a fundurilor mari
ne. O vastă creastă, ade
seori crăpată în partea sa 
centrală, se prelungește în 
centrul principalelor bazi
ne oceanice din lume. A- 
ceastă creastă ar putea, 
potrivit unei ipoteze actua
le, să' fie o zonă din care 
iese o materie fierbinte țîș- 
nită din străfundul pămîn- 
tului, pentru a se întinde 
orizontal, împingînd astfel 
continentele din ce în ce 
mai departe.

Dincolo de aceasU cr* 
tă, la un nivel raci jos 
mai aproape de conține: 
se pare, dimpotrivă, 
există forțe capabile sâ 
pire materia spre cec 
Pămîntului. Acești curt 
ar explica violentele cu! 
mure care bintuie în un 
depresiuni oceanice 
exemplu cea din A=e: 
de Sud).

Sateliții ne-e= a» 
noutăți cînd au f&togra. 
„bombardamec’s- (zoce 
o gravitate infer.oare o 
normale) ș: ^depresnx

din Newcastle a

reia curentele ascendente si 
descendente care vehicu
lează materia spre centrul 
Pămîntului sau o resping 
spre exterior sînt asociate 
cu „celule de convecție* 
(mase de materie In rotația 
între scoarța externă a 
Pămîntului și nucleul său).

In momentul de față ar 
putea exista 3—5 „celule de 
convecție" în interiorul Pâ- 
mîntului — dar numărul lor 
este controlat de volumul 
nucleului terestru. Bineîn
țeles, centrul Pămîntului 
poate să fi crescut cu 
timpul. La început se poate 
să fi existat o singură „ce
lulă de convectie", apoi 
două și, în sfirșit, trei. Fie
cărei transformări datorai 
măririi nucleului centra', 
i-ar corespunde o nouă epo
că de deplasare a conti
nentelor. Viitorul sistem ar 
putea fi si un sistem de 
cinci „celule”.

Faliile constatate In Ma
rea Roșie și de-a lungul 
Golfului Californiei pot 
în legătură cu aceste sch rr- 
bări.
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L. lo*.-. .. \jroea despre munca, bărbatului pe drumuri in-
- cirora- răsar șantierele, an după an răsar

..i--.rr._-? r-epîul ce beton al barajului de la Bicaz, coloșii 
axttHÎ at Honedoarei, turnurile de argint ale instalațiilor de 
-e v<_xe-i schelele șantierelor de locuințe în orașe

Prindea imaginile acestea tăsfrinte în 
«ehfl iritatate. * See* în așa fel îneît să le afle și .copilul lor.
=«C=IX-. creș^erea.

fiiaoBBL.cflLa£«Bi aduceți fiori pentru 25 de ani de căsnicie... 
c* irgxe: soțai. bine dispus, glumește : căsnicia lui 

-» - . »r-^ de coeducere — toate taloanele la locul
a Jkxx *ii. f—*-»*■»«•- a*n o aârrx-testare. Ca în meserie ’ Așa 
«mb •• • canat iKr-B dragoste de cursă luncă — cit viața.

*BBB shMbht BadbMe de flori care, acum ciaeva iile, au im- 
- ->Tpra.-«r-r ăe Occjdemuhn or. 16. cei mai drag
« uat «a-» ar fină ■irbt'i'grxJgc

Ms ăMpă amna de BB3L tatse lâna fi Vad» Enache

„-ar _r «r he de ia î ar—are 19»,

»—» !CW «ftEnffi» » -nr fi

tr m-use ia musca ă* a«K—

Două mii trei sute patruzeci și șase de noi născuți într-o sin
gură maternitate !

Doctorul Octavian Rusu, unul dintre cei aproape 20 de me
dici trimiși de stat spre îngrijirea celor ce vin pe lume în 
această maternitate, are — pentru tot — o singură comparație : 
maternitatea este o permanentă „romartă a florilor".

La data-de 22 decembrie, ora 11 dimineața se aflau în mater
nitate 120 de noi născuți. La aceeași oră lingă fiecare pat se 
afla cel puțin un buchet de flori. Pe lume vin aici — zilnic — 
cel puțin 8—10 . Cel de-al 2 346-lea buchet din anul 1964 a Cost 
adus, unui băiețel care (pînă la data aceea '.) n-avea încă nume : 
fiul Teodorei Spătaru, muncitoare la întreprinderea locală din 
Lehliu — vîrsta mamei? 18 ani!

„Uriașul" cîntărea 3 300 de grame și s-a arătat de la început 
cu o poftă de „cîntece" neobișnuite și mai ales cu o poftă de 
mincare de-a dreptul îmbucurătoare.

Sănătate și fericire ! i-au urat medicii.
Să crești mare și voinic, să înveți bine și să te porți frumos, 

din mîinile și prin puterea minții tale să iasă lucruri minunate! 
i-a urat țara.

Bine ai venit, fiule ! — i-a urat, din inimă, tatăl ; și de emo
ție. n-a mai putut adăuga nimic, altceva.

Să-mi semeni ! i-a urat, sfioasă, floarea.
Si era. poate, urarea cea mai cuprinzătoare.
Dicționarul poetic al vieții noastre înscrie, pe coridoarele
:cărei maternități, această laconică definiție : un nou născut, 

un om = o floare.

cu munca, unirea clipei de inspirație cu studiul de ani îndelun» 
gați, se duc să se ofere artistului. Se duc de asemenea la zile 
mari: scrise cu roșu în calendarul obștesc, ori numai în ca
lendarul familiei, cercului de prieteni, vieții intime. Se duc să 
fie purtate în uriașe buchete deasupra coloanelor de manifes- 
tanți, ori să fie ascunse într-o mină febrilă de îndrăgostit. Se 
duc să inaugureze lumina; fie aprinsă pe sute de kilometri, 
la conectarea unei noi hidrocentrale în sistemul energetic națio
nal, fie aprinsă doar în ochii unui om care și-a trecut, cu bine, 
un ultim examen.

Pretutindeni se duc florile noastre — oaspeții noștri de 
onoare.

Tocmai ghirlanda lor uriașă desenează în lume contururile 
distincte ale acestui pămînt, așezat, vezi bine — și nu întâmplă
tor — „pe un picior de plai, pe-o gură de rai".

FLORENȚA ALBU, ION ANDREIȚA, EUGEN FLORESCU, 
ROMULUS LAL și ȘTEFAN IUREȘ

SA-L MnMMNE PE OM
Un de se duc deci florile :

PRETUTINDENI
Se duc să îmbrățișeze lespedea eroului căzut în lupta pentru 

■: i .tul vremii noastre; și se duc la leagănul noului născut, 
ci celui ce va fi încă tinăr în anul 2 000. Se duc să salute 
ț'.:~.oasa sudoare a frunții, victoria unei idei îndrăznețe, vic- 
::~.a unei voinți de oțel. Se duc să celebreze unirea talentului Flori pentru tovarășa învățătoare

diogromi: din larg
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..Căutarea u 
Cîteva sem 
aprind în c 
bucurie : „Ai 
SY... Y QSY...

w apr
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-aieic in 
J depila *. 

recipitaie i; 
un licăr de 

vii.' 23.47 YQ

’ A.T-i - pa.ilMHi italian.
Soctfoâaifiul acesteia solicită 

. nec.cakâ Un ma-
—t-t,- s zvea grave le-
rxx* -* ..-i_-s lonee. Se 
ro nave cu
nacxr -a berd. -Prahova' re- 
rspcceesza. Cu-aagxsantul pe- 
zrcMcrs^- ror-—~es< rxredm- 
teoxâ docsaczsL— Teodor Ursa- 
c±3e *- * Mircea

p.-ry mrsajshx:.

cârsZ mecăc modică riisd pe

țjcv ccrxtaind de la ciăeva
de ~_e depărtare opera-’ 

&a de salvare a vieții unui cm. 
Apoi recoenandă rratamentu! 
in coctmuare.

LA PĂTRU PAȘI DE INFI. 
NIT rulează la Republica 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15). CALABUCH ru
lează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; H 

1 21), Festival (orele' .9,45;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
CASA NETERM1NATĂ ru- 

iB Jează la Cotrocerii (orele
16; 18,15; 20,30; du- -
minică matineu la ora 10,30), . 
Progresul (orele 15,30; 18; :j,' 
20,15; duminica matineu la ! 1 

ffi ora 11,30). 1944 - XX --
1964; RAID PRIN CINEMA
TOGRAFIE rulează la Tim
puri Noi (orele 10—21 in 
continuare). JUDECĂTORUL ‘ 
DE MINORI — rulează la + 
Capitol (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Viito- 

pj rul (orele 15; 17; 19; 21), ■
im Drumul Sării (orele 15,30; □ 
w 17,45; 20; duminică math 
ț neu la ora 11). CLIMATE

rulează la Miorița (orele 9i - 
1 12; 15| 18; 21), Melodia
; (orele 9,45; 12,30; 15,15; i

& 18; 20,45), ROȘU ȘI NEGRU
. (ambele serii) — rulează la

Modern (orele 10; 13,30; 17; 
□ 20,15). CTOCIARA rulează

= la Crînqași (oreie 10: ~ 
’ 16; 18,15; 20,30). VIAȚÂ “

PARTICULARĂ rulează Ia \ 
= Cultural (orele 15,30; 18; -

20,30). HAMLET rulează la 
=x înfrățirea intre popoare =

(orele 10; 14; 17; 20). '

•—Petrolierul „Prahc.i*.
Comandantul navei. Cc-r.r.ar.-
tin Odobașa.

— Tovarășe comandau:, un
de vă aflați ?

— Navigam în lungul coap
tei algeriene, în dreptul Gol
fului Bougie...

— Vremea?
— Destul de frumoasă. Cer 

senin, puțin vînt din sud-vest. 
M^rea cu valuri moderate.

— Echipajul ?
— Ca de obicei. Lucrează 

intens pentru ca nava să a- 
jungă la destinație curată și 
frumoasă. Peste 5 zile vom fi 
la Hamburg.

— Prin urmare, Anul Nou 
îl veți sărbători...

— ...Pe mare. tului—
2L

2MSMB3F Bk S3HS

S3B CB d 29E9HK3* dfi*.

:-!»■"jr oExrti. dmar-o 
-- -SE*. 4 bmbk. S«C}-
** wt. fr.nj 3 re* ca—
fldtatuM sJ» ' L''<'

Jfanila"

Dupâ docă ore. din partea 
echipajului navei italiene s-a 
primit armătond mesaj: -Ma
rinarul a fost salvat- Vă mul

țumim. prieteni-.

TA

pe b rtniT ape. Jfc- 
du* e t*B

~ iz pCKSXX. IM 3B3S
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CINEMA

40 DE MINUTE
ÎN ZORI rulează la Buzești 
(orele 15; 17; 19; 21 ; dumi
nică matineu Ia ora 11). 
MARIA rulează la Giulești 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Floreasca (orele 16; 
18,15; 20,30). TEAMA ru
lează la Union (orele 11; 16; 
18,15; 20,30 ; matineu la 
ora 11) SEDUSĂ ȘI ABAN
DONATĂ rulează la Moși
lor (orele 15r 17,30; 20; ma
tineu la ora 11). ÎNCURCĂ
TURĂ BLESTEMATĂ rulea
ză la Colentina (orele 15,30; 
18,15; 21). ZIUA FERICIRII 
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,30). INIMĂ RECE 
rulează la Carpați (orele 10; 
12; 14; 16). GHINIONISTUL 
rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
La ora 10 dimineața rulează 
un program de filme pentru 
copii), Rahova (orele 16; 
18,15; 20,30; duminică ma
tineu la ora 10,30). ȘAPTE 
ANI DE CĂSNICIE rulează 
la Central (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), Munca 
(orele 16; 18,15; 20,30; du
minică matineu la ora 12), 
Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,30). DIAVOLUL DEȘER
TULUI rulează la București 
(orele 9; 11; 13; 15; 19; 21), 
Feroviar (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15), Bu- 
cegi (orele 10; 12; 14; 16;

F
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18,15; 20,30), Excelsior (ore
le 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). 1VAILO rulează la 
Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Flamura 
(orele 10; 12; 16; 18,15;
20,30). S-A ÎNTÎMPLAT LA 
MILIȚIE rulează la Arta 
(orele 16; 18,15; 20,30; du
minică matineu la ora 11).
30 DE ANI DE VESELIE 
rulează la Popular (orele 
15; 17; 19; 21, duminică ma
tineu la ora 10,30), Pacea 
(orele 14; 16; 18; 20). M-AM 
ÎNDRĂGOSTIT LA COPEN
HAGA rulează la Ferentari 
(orele 14; 16; 18; 20; dumi
nică matineu la ora 10,30). 
COCOȘATUL rulează la 
Adesgo (orele 14,30; 16,45; 
21,15; duminică matineu la 
ora 10,30). LUMEA COMICĂ 
A LUI HAROLD LLOYD 
rulează la Unirea (orele 16; 
18; 20; duminică matineu la 
ora 11). CAN-CAN rulează 
la Patria (orele 9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,15). HAT ARI 
rulează la Vitan (orele 11; 
16; 19,30), CARMEN DE LA 
RONDA rulează la Tomis 
(orele 10; 12: 14; 16; 18,15; 
20,30).
PULCO
(orele
20,30). ULTIMUL MEU TAN
GO rulează la Grivița (ore
le 10; 12,15; 15,30; 17,45;
20).

VESELIE LA ACA- 
rulează la Flacăra 

10; 12; 15,30; 18;

— Ce vă doriți ?
— Să primim o telegramă 

ca cea pe care am primit-o a- 
nul trecut la Reikjavik : „Feli
citări pentru depășirea planu
lui Ia toți indicatorii". Sărbă
toream atunci revelionul după 
12 zile de luptă necontenită cu 
furtuna dar nu simțeam nici 
pic de oboseală. Eram fericiți. 
Cîștigasem titlul de navă frun
tașă. Un titlu pe care sîntem 
hotărîți să-l păstrăm.

—$i din nou alte semnale 
nerăbdătoare. Se prezentase 
„Clujul". Prima navă romî- 
nească care se îndreaptă 
spre Ghana. Repetăm întrebă
rile. Radiograma de răspuns a 
tovarășului comandant Mihai 
Nastac ne transpune de înda
tă în poezia caldă a Medite- 
ranei orientale...

Răspuns

-iMccuzu a ftMWBKsarriifc, >- 
pjeac «trie bood âB ăoarae-

— Timp excepțional. Marea 
ondulată. Cer senin. Lună pli
nă. Echipajul de cart la pos
turi. S-a vizionat filmul „Re
găsirea" Program de club, 
muzică, lectură, remmy. Dis
cutat pregătiri revelion la 
bord Așteptăm plaje.

Rugăm să ni se relateze cî
teva fapte din călătoriile efec-

obișnuit
Motonava .Rgricr* zrirâ ta 

port- Revederea ca cei draci B 
obișnuita Întrebare arz a 
fost ?*

— Bine!

„bine- ?
Lăsaseră In zrrzâ pertu! Sa

vona. îndreptiadD-se spre pa
trie. De-odază Marea 'Hrerria- 
nă începe sâ-r 'r-.r<hureze 
apele. Se dezlănțuie furtuna. 
Vîntul năpraznie depășirxi for
ța 9 ridică peste borduri va
luri uriașe Micul cargou tar_- 
ghează și rulează puternic 
luînd benzi de pînâ la de 
grade. încărcătura de ’amina
te. nedepășind 80-90 de centi
metri pe fundul magaziilor 
face echilibrul nesigur ca al 
unui „hopa-mitică-. Meteorul 
nu prevestește nimic bun.

tema șapca ac ac a sirii îa 
api. Tecperac^-a iosrx scâ-

savd te pers apropia cu gre-_. 
Hcciâ a reusri. S-a afundat 
ritrar ic ana eticii. Nu se 
nsaă —dar cei de sus 3 
urcâresc cu atenție, îi simt 
5ecare gesz. fiecare mișcare. 
In sfîrșft! Nimic grav. O bu
cată de parfmă groasă, agă
țată probabil in timpul mane
vrelor la ieșirea din port, s-a 
înfășură: pe axul elicei. Rouă 
s-a scufundat de vreo două 
ori. Coordonîndu-și eforturile 
cu cele ale mecanicilor care 
au pus motorul „înapoi" a 
reușit să elibereze axul de 
strinsoare. Nava putea să îna
inteze nestingherită.

Un pahar cu apă
Soarele dogorea puternic, 

puntea era încinsă. Peste mare 
se așternuse un zăduf care-ți 
tăia respirația. Cargoul ..Arad“

O terhmâ puternică 
a arx zile a răvă- 

P«ri~-neâe din cine- 
7* s 3Mat_ă care legau vasele 
Bb dMM «b piezmt ca niște

>BBb WMle. le-a ciocnit de
- i. jr-a izbit unul în

Teal» «avele au avut de

- perțuiui * abia
să acorde asis- 
a a amintit do 

MKbb dară? cep mai expusă, 
M^MpâE. as alergai intr-acolo.- 
dfiBflRBB Insă la locul ei. Sin- 
gBea navâ pe care furtuna nu 

s-o clintească. Corzile 
case-o 1*B de țărm rezista
seră- Parcă nici nu fuseseră 
sjpuse la efort

Comandantul navei a trebuit 
să satisfacă curiozitățile. Parî- 
irseie cargoului ..Oltenia" erau 
confecționate dintr-o „manila" 
specială : relon produs la Să- 
vinești.

Ecou la țărm

Operație...

pe calea undelor
Petrolierul se întorcea din

tr-o călătorie făcută în Nord, 
aproape de cercul polar. Fuse
se un voiaj dificil. Furtună, 
grad 11, vreme rece, noapte 
subarctică. Acum, în Marea 
Egee, deși munceau tot atît de 
intens, marinarii răsuflau mai 
ușurați. Temperatura s-a ridi
cat de la minus 15 grade la 
peste 25 grade. în curînd vor 
zări țărmurile patriei. Și gîn- 
durile radiotelegrafistului se 
îndreptau spre casă... Dar iată... 
semnale x. Transmite nava

Sintetizînd momente, fapte 
și întimplări, unele înscrise în 
jurnalele de bord, altele doar 
în mintea și inima celor care 
le-au trăit, cifrele vorbesc și 
ele despre curajul și hărnicia 
navigatorilor.' lata cîteva des
prinse'' din obișnuitul bilanț al 
unui an de muncă : 1964 :
Flota comercială a fost înzes
trată cu noi vase, capacitatea 
de transport crescînd de peste 
patru ori în comparație cir 
1959 și de peste 15 ori față de 
1944. Cargourile „Brașov" și 
„Roman" au primit botezul 
mării în acest an, dar pe car
tea de vizită și-au înscris deja 
numele a nenumărate porturi, 
în America, în Africa, în Asia 
ca și în Europa, în Nord ca și 
în Sud, numărul porturilor pe 
care le vizitează navele cu 
pavilion romînesc este tot mai 
mare. îndeplinindu-și cu cin
ste misiunile, în. acest an ma
rinarii noștri au străbătut în 
cursul zecilor de călătorii pes
te 900 000 de mile marine, a- 
dică de 41 de ori lungimea 
Ecuatorului. Planul a fost în
deplinit la toți indicatorii.

♦
...Stația rămîne pe recep

ție continuă. Neîntrerupt un
dele ei aduc din larg fapte, 
gînduri, sentimente.

Cu siguranță, la noapte cînd 
vom ridica paharul, pentru o 
clipă gîndul nostru se va în
drepta și spre acești oameni 
pe care Anul Nou îi va găși 
la datorie, pe „mișcătoarele 
cărări" ale mărilor. Și adre- 
sîndu-le . tradiționala urare 
vom evoca atîtea și atîtea în- 
tîmplări din frumoasa și eroica 
lor muncă.

NICOLAE ARSENIE

copii și tineret ,Jon Creangă" din București
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Furdui, Valentina Tacova- 
che, Vivi Poposcu, Dem. 
Rădulescu, Radu Zaharescu. 
Horia Căciulescu, Constan
tin Drăghici, Alexandru Lu- 
lescu. Ion ’Alexe. Alexandru 
Jula, Ionel Miron. Gicâ 
Matei. Ovidiu Stoica, Vasile 
Miriel, Bela Covaci. Ovidiu 
Renă, Fărîmiță Lambru. 
Conducerea muzicală : Sile 
Dinicu, artist emerit. Core
grafia : Adriana Dumitrescu. 
Gabriel Popescu. Ion Alexe. 
Regia : Sorin Griqorescu. 
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ora 18,15: „Aventurile unu> 
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tivă pentru copii. Ofa 19 ■ 
Sportul în 1964. ora 19,45 
Emisiune de teatru : „Paha 
rul cu apă" de Eugen'- 
Scribe, interpretează colec
tivul Teatrului muncitoresc 
C.F R. In pauză: „Magne 
tul" și „Circul", zece minu
te cu desenele animate ale 
lui Paul Terry. în încheiere: 
buletin de știri, sport, bule
tin meteorologic.
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Călătorind Spre orașul templelor

■
 tul Mediu se aflu 

la cîteva sute de 
kilometri de Tokio, 
pe țărmul unei ape 
albastre, constrins 
din trei laturi de 
munți: orașul Kyoto.

A veni cu imagini consacrate, 
servite de-a dreptul de literatură 
sau iconografie, pe un pămînt al 
unor transformări în peisaj atît 
de rapide cum este Japonia — 
una dintre cele mai civilizate 
tari ale lumii contemporane — 
este ca și cum ai suprapune Ro- 
miniei de azi imagini din pin- 
zele lui Grigorescu sau Theodor 
Aman. Dar Kyoto e Japonia eter
nă, muzeu al tradiției, carte des
chisă spre îndepărtatele epoci. 
Cîndva capitala Japoniei (între 
anii 794 și 1868), orașul păstrea
ză șt azi, perfect conservate, 2 200 
temple și sanctuare străvechi, 
multe din ele trecând vîrsta mile
niului. (Nu-i lipsesc industriile 

Desene in pas de dans
ălătoria pe care 
am făcut-o luna 
trecută în Repu
blica Populară 
Chineză mi-a lan
sat amintiri de 
neuitat. Am vizi

tat mai multe orașe, de la Pe
kinul în care iarna începea 
să-și facă simțită apropierea 
pină la Cantonul, cu clima 
caldă, ai cărui palmieri . dis
tonau cu paltoanele noastre 
atunci cînd am coborît din a- 
vionul care ne adusese din 
Nord. O puternică impresie 
mi-a făcut centrul industrial 
Uh'an, și în mod special uzina 
de utilaj greu din această lo
calitate.

Cpm e firesc, pe mine, ca 
specialist în domeniul core
grafiei, m-a interesat și m-a 

noi, nici arhitectura moderna, 
dar totul se subordonează tra
diției, peisajului milenar parfu
mat și suav, parcă desprins de pe 
gravuri de mătase. Comparația 
nu-i gratuită: ,Jn Kyoto — spu
ne proverbul — oamenii sacrifică 
totul in favoarea veșmîntului, a 
înfățișării exterioare").

Am plecat din Tokio spre 
Kyoto — deci spre Evul Mediu 
— cu cel mai rapid vehicul fe
roviar existent, la ora de față, in 
lume: celebrul „Superexpres" al 
Japoniei — inaugurat în toamna 
aceasta — care atinge o viteza 
de 256 kilometri pe oră.

Un enorm obuz vopsit in alb 
și albastru, care străbate țara în 
linie dreaptă, nepăsător la ac
cidentul geografic. în calea 
sa, munții deschid ferestre, pă
durile se dau la o parte, apele 
se ascund sub punți de beton. 
Trenul aleargă spre zare ca o nă
lucă la fel de liber, la fel de tă

atras cel mai mult contactul 
cu arta Chinei. Printre alte 
manifestări artistice am avut 
satisfacția de a participa la 
un grandios spectacol de cîn- 
tece și dansuri intitulat ..Ră
săritul roșu". Mai multe an
sambluri reunite, cuprinzind 
600 de dansatori și 1 000 de 
coriști prezintă, într-o feerică 
succesiune de aproape 30 de 
tablouri, momentele cele mai 
însemnate din lupta poporului 
chinez pentru înfăptuirea re
voluției și pentru construirea 
Chinei noi. Spectacolul se dis
tinge printr-o deosebită forță 
de sugestie. Scenografia a dat 
fiecărui tablou în parte o at
mosferă de realism desăvirșit. 
împletind muzica popula;-», 
cîntecul de masă, dansul na
țional și cel clasic chinez, rea

cut } emite doar, cînd și cind, un 
sunet ușor: un clinchet (vag 
amplificat) de pahar de cristal.

In vagonul-bar, așteptind o ca
fea, priveam pe fereastră. Mai 
fascinant decît goana amețitoare 
— care smulgea ape și munți din 
geografia lor veche, arhidurabilă, 
dîndu-lc convulsii geologice — 
era sentimentul de a plonja, cu 
250 kilometri pe oră, în Evul 
Mediu.

Cling! Cling /
Trenul suna ca un pahar de 

cristal, radio-ul transmitea muzi
că electronică, fereastra aduna și 
risipea derutante priveliști, în 
timp ce, așezat în fotoliul co
mod, așteptind o cafea, răsfoiam 
ziarele de dimineață.

O știre cu litere mici, în Ră
păit Times", undeva, jos, pe o 
pagină de interior: ,Jn noaptea 
de luni, superexpresul a înregi

lizatorii și interprețîi dau do
vadă de o mare măiestrie, reu
șind o creație demnă de admi
rație.

Măiestria dansatorilor chi
nezi. frumusețea dansurilor 
chinezești le-am putut aprecia, 
de altfel, mai în profunzime, 
prin intîlnirile și schimbul de 
experiență ce l-am avut cu 
coregrafii din țara prietenă. 
Mi-a produs o mare satisfacție 
interesul vădit pentru dansu
rile populare romînești. La 
Sanhai. de pildă, prodecanul 
scolii naționale de coregrafie, 
tovarășul Hun, după ce mi-a 
mărturisit admirația lui pen
tru vigoarea și frumusețea 
dansului romînesc (el a vizi
tat recent Romînia), m-a rugat 
să montez unul din dansurile 
noastre cu elevi ai scolii sale. 

strat prima sa cicfi—i.- Toyob- 
chi Sawa, 48 de ani, țmcțioaart 
zdrobit de tren in timp ce tra
versa culeu ferată efeciutrtd 
o inspecție de serviciu"

Chelnerul așteaptă răbdător, 
pînă termin lectura, se ‘mdmâ, 
surîde, îmi întinde ceașca de por
țelan cu băutura fierbinte. Pnn 
liniștea măre a zilei, „superexpre- 
sul“ lunecă mut, iute și suplu ca 
o nălucă. Un tren modern, ele
gant, confortabil. Niciun zgomot, 
nicio vibrație. Nu tremură nici 
mina chelnerului, nici ceașca. 
Parcă stau pe loc, iar pămîntul 
se învîrtește în jur.

„In Kyoto (numai acolo ?), oa
menii sacrifică totul în favoarea 
veșmîntului. a înfățișării exte
rioare".

Am intrat, cu 250 kilometri pe 
oră, în Evul Mediu.

ILIE PURCARU

Montarea aceasta mi-a prile
juit clipe plăcute în care am 
remarcat talentul și sirguința 
cu care tinerii dansatori chi
nezi au învățat dificilii pași ai 
unui dans oltenesc. Muzica a 
fost, de asemenea, perfect în
sușită (de altfel, avusesem mai 
înainte ocazia să remarc cu 
îneîntare la orchestra naționa
lă din Șanhai o „Ciocîrlie*. 
executată la instrumente 
populare chinezești, într-o in
terpretare desăvîrșită). Dansul 
oltenesc din programul curent 
al Ansamblului Artistic al 
U.T.M. se află acum în reper
toriul dansatorilor din Șanhai. 
iar tinerii interpreți chinezi 
ne-au demonstrat după termi
narea montării că îl redau cu 
autenticitate.

THEODOR VAS1LESCV

Un muzeu de 20 milioane de ani
|U1U1HH| ra ° dimineață de 
iWagytWl' toamnă cu ciut tă- 

ios și soare timid, 
o dimineață de in- 

J cepuf de noiembrie.
1 ln șcrpuirile șoselei 

noi, înguste (lingă 
care pe alocuri se văd urmele 
vechiului drum țarist) ne îndrep
tăm spre lacul Ba icul. Conifere 
cu veștminte sărace, copaci de 
inalfimi cel mai adesea modeste 
se întind de-a lungul drumului 
ca o procesiune milenara.

Dintr-o dată, pe neașteptate 
intram în iama. Drumul se wește 
de după o curbă desenat cu ză
padă, copacii împodobiți parțial 
cu strălucirile reci ale acesteia 
Călătorim așadar, de-a lungul a 
citorva zeci de kilometri prin 
două anotimpuri pe care le u

nește panglica șoselei. abia 
ne obișnuim cu siluictele noului 
anotimp că natura ne obligă la <> 
nouă corectare a impresiilor. Ză
pada a rămas în urmă și străba
tem din nou un peisaj de toam
nă de parcă am fi făcut calea 
întoarsă. Ne apropiem de Baical 
și in preajma sa iarna vine ca 
ceremonii, după cit se vede. In 
partea de apus a acestui lac se 
înalță o clădire cu etaj, asemăiră- 
toare cu o școală elementară, a- 
sezată doar la cițiva metri de re
flexele albăstrui ale valurilor. E 
clădirea Institutului limnOlogic 
al Academici de științe unde se 
află instalat și muzeul în care 
este concentrată biografia celui 
mai adine lac din lume (1 620 m) 
comparabil doar cu Tanganica 
(1435 m), al lacului căruia pe 

drept i se mai spune și Marea 
Baical (are lungimea de 650 km, 
cam distanța dintre Moscova și 
Leningrad). Pe o hartă detaliata 
urmărim rîurile care își găsesc 
sfirșitul aici; sînt 336, și par 
niște fire de păianjen, ce se as 
cund în adîncurile lacului pentru 
a. se uni apoi într-un singur fir, 
puternic, — Angara — care ră
pește în fiecare secundă 2 000 
metri cubi de apă. Dacă toate 
cele 336 rîuri ce se adună în 
Baical ca într-o imensă și nesă
țioasă cupă și-ar schimba, capri
cioase, cursul în altă parte, An
gara ar putea să-și ia din lac 
porția colosală de 2 000 metri 
cubi apă într-o secundă timp de 
400 ani de acum înainte, iar 
o dată secat ar trebui îndreptate 
spre Baical izvoarele tuturor a- 
pelor curgătoare ale lumii pentru 

a umple în cîțiva ani de zile, 
cupa cu incrustați! surprinzătoare 
și adîncuri oscilante. Cifrele 
vorbesc de o vegetație luxurian
tă, de un fantastic imperiu al 
apei curate ca lacrima : 1 800 fe
luri de plante (dintre care 60 la 
sută există numai aici), 300 tipuri 
de pești.

Uneori Baicalul e tihnit, va
lurile abia se unduie ușor, într-o 
legănare discretă; alteori se în
furie din senin, se aruncă ame
nințător spre maluri, nemulțumit, 
patetic. Pentru privitor, desigur. 
Fiindcă în ape miile de foci 
(albe în februarie, închise la cu
loare în vară) privesc zbuciumul 
acesta cu înțelegere ; fiindcă unul 
din peștii lacului, golomeanca, 
poate chiar în acele clipe de ne
liniște va naște vii 3 500 de pui, 
pe care-i va lăsa în voia soartei 

la sute de metri sub apă, acolo 
unde o bară de oțel este strivită 
sub presiune; fiindcă toată a- 
ceastă clătinare de taluri, ca și 
sutele de cutremure de pămînt 
(în 1963 s-au înregistrat aici 
1 500) sînt obișnuite pentru lu
mea animală și vegetală a acestui 
muzeu al naturii care dăinuie de 
vreo 20 de milioane de ani.

Ne apropiem de lac, mergem 
de-a lungul său sub șfichiuirea 
nemiloasă a unui vînt. prevestitoi 
de noutăți în orînduielile anto- 
timpurilor. Un vapor uriaș se 
scrie pe zarea lacului, sub umbra 
munților ca o literă T răsturnată. 
Se văd pietricele albe sub apa 
de-o limpezime de oglindă. O fe
meie vine cu vase să ia apă din 
lac pentru băut. „Apa este deo
sebit de gustoasă", ni se spune

La întoarcere, ne-am oprit în 

locul de unde Angara se despar
te de lacul-tată. O stincă se zbu
ciumă solitară între taluri și bul
boane înspumate.

E pretextul unei legende care 
glăsuiește despre dragostea fiicei 
Baicalului, Angara, pentru leni- 
seE: Tatăl a implorat-o să renun
țe, să rămînă lingă celelalte su
rori (rîurile care se varsă în lac) 
dar dragoștea s-a dovedit și de 
data aceasta neascultătoare și 
Angara a hotărit să fugă de aca
să. 8i a făcut-o într-o noapte de 
taină. Bătrînul Baical, supărat, t-a 
prăvălit stinci uriașe in cale. 
Despărțirea de părinte a devenit 
dramatică, încrînccnată. (Dacă 
asculți în noapte zbuciumul An- 
garei ai și azi senzația unui sus
pin colosal). Dar dragostea a tre
cut peste stinci, le-a încins du
ritatea și Angara fuze si aatat. 

pltMgînd la despărțirea de părin
te, către leniset, să-și destăinu- 
idscă dragostea...

Și din nou, de-a lungul riului, 
din loc în loc, pajiști de meste
ceni subțiri, albi se ridică amin- 
lindu-ne versuri din Esenin. La 
picioarele mestecenilor zăpada 
se întinde tăcută și curată. Mes
tecenii albi ve par o prelungire 
in sus a zăpezii, niște făclii albe 
ale naturii, aprinse pentru o lu
mina calea apei îndrăgostite. Mai 
tîrziu, in drumul prin taiga, a- 
team să intilnim la Bratsk, aiie 
făclii care luminează calea indră- 
gostiților Siberiei — luminile hi- 
drocentmlei ce fispund ce «per 
ecouri, in rrpin-fi floor' -eer.

pe alte •
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Zîmbește și cumpără...
ew York... Uriașul 
'.u pădure de zgîrie 
.tori, Empire State 
holding cu cele 
102 etaje ale sale, 
minunate clădiri 
moderne de beton, 

oțel și sticlă, mari autostrăzi, 
pe care automobilele aleargă 
uneori ca la curse, viața acce
lerată parcă de un mecanism 
nevăzut, East River și Hudson, 
cărăușii vice-capitalei america
ne, Broadwayul — toate erau 
la fel ca și anul trecut și totuși 
emoția reîntîlnirii cu același co
lorit o trăiam parcă mai intens.

A ! Iată și reclamele '
Broadway-ul — imitație reu

șită a Căii Lactee — taie in 
diagonală imensa stincă de gra

In umbra Marii Piramide

■
 'Tiizeh, piramide- 

putut scrie despre 
ele, s-a scris. De
mult și de nenu-

1 mărate ori. Nu-ți 
rămine decît să 

retrăiești ecourile șocului re
simțit cind ai fost pus pentru 
prima dată în fața lor sau să 
cauți noul, apărut între timp 
în umbra lor milenară.

După uriașul pod peste Nil 
de pe care se deschide prive
liștea malurilor înțesate de 
vile luxoase și de carcase de 
beton, oțel și sticlă ale buil- 
dingurilor oficiale și ale hote
lurilor de lux, ne avîntăm pe 
șoseaua largă, nou construită, 
mărginită de blocuri, șantiere 
și rămășițe de case vechi, cu 
colibe trogloditice ale perife
riilor vechiului Cairo întreză
rite printre ele.

Urcăm o pantă ușoară și, 

nit Manhattan. împrumutind 
Nev/ York-ului una din cu
riozitățile cerești. Aci insa, cu
loarea aurului sclipitor al stele
lor alternează cu roșul aprins al 
rubinului, cu albastrul limpede 
al safirului, cu verdele odihnitor 
al Floridei și... gama culorilor 
ar putea continua cu zeci și 
sute de nuanțe.

Mă plimb pe-nserat pe ma
rea arteră. Vuietul unei adevă
rate cascade învolburate care-și 
rostogolește valurile roșietice 
înspumate într-un hău cu 
stinci colțuroase, te invită „să 
fii sociabil și să cumperi Pepsi 
Cola". Un fier de călcat de 
proporții impresionante care 
scoate abur pe la coadă, îți a- 

deodată, în stingă noastră, pe 
după o perdea de copaci cu 
coroana bogată, răsare, neaș
teptat de aproape și prinde să 
se ridice acoperind parcă ce
rul, deasupra caselor, deasu
pra noastră, deasupra lumii 
noastre mici, uriașa, copleși
toarea, inumana în grandoa
rea ei, Marea Piramidă. Apoi 
a doua aproape la fel de mare, 
a treia...

Ieșim pe platoul care do
mină valea Nilului și pirami
dele apar înșirate una. după 
alta pe fundalul pustiului în- 
tinzîndu-se la infinit, care 
începe aici, de la buza văii, de 
la ultimul copac alimentat de 
ultima gură de apă.

Prin urmare iată-le ! Și, din 
păcate iată și spectacolul de 
bilei de la poalele lor prezent 
in povestirile tuturor călăto
rilor, neluat în seamă în pa
ginile cărților, dar teribil de 

duce aminte că fierul tău de 
călcat nu are dispozitiv de 
umezire automată a rufelor, 
deci cumpără-1. Un marinar 
care scoate din gură rotocoale 
mari de fum, trimițindu-le pînă 
in mijlocul străzii, te întreabă 
dacă astăzi ți-ai cumpărat ți
gări „Camei'4.

Wisky... reclamă, coniac... re
clamă, Ford— reclamă, reclamă, 
suc de roșii și sifon... reclamă, 
hrană și coafor pentru clini... 
reclamă ; dar parcă există pro
dus pe piața americană. fără 
reclamă ’ Peste tot reclama, 
care este sufletul comerțului 
și acest suflet in S.U.A. are 
proporții ciclopice, te urmăreș
te și nu te părăsește nici a- 
tunci cînd ai rămas cu buzuna

șocant cu larma și grotescul 
său bălțat acum, cind visul de 
a te putea odată și odată re
culege în fața piramidelor, a 
devenit realitate.

Bazar de suveniruri și ră
coritoare, mașini, autobuze, 
măgăruși, caravane de cămile 
care trec de colo pînă colo în 
dangătul clopoțeilor atârnați 
de gît,> duse de arabi în dje- 
labiuri lungi, călărite dela
dies bătrîne, hurduciite la 
fiecare pas, abia ținîndu-se 
de cocoașele lor și alte cămile 
de astă dată ale fotografilor 
care se ridică și se așează 
neobosite aruneînd cîteodată 
jos pe amatorul pozelor de 
senzație neștiutor al obiceiu
lui animalului de a se ridica 
in 3 etape, „armăsari arabi" 
călăriți în galop de rancheros 
texani și de contabili mun- 
chenezi, totul înnecat în praf 
și în larma de claxoane, mu

rele goale. Iți aduce aminte că 
mai ai și prieteni de la care să 
te împrumuți sau că poți cum
păra prin ,,no money down", 
tară aconto.

Reclama, devenită una din 
tradițiile naționale ale Ameri- 
cii, a ajuns la gradul de in
dustrie de sine stătătoare, a- 
vînd ca salariați sute de mii de 
oameni. Ea stimulează dezvol
tarea industriei, făcînd loc in
vestițiilor, grăbește desfacerea 
produselor si obligă la perfec
ționarea producției. Și în acest 
twist perpetuu al reclamelor 
multicolore, sonore si vizuale, 
unii își sporesc bogăția, iar al
ții se ruinează. Ai dublat pro
ducția ? Dublează urgent s. re
clama, altfel riști să fii ingh-UL 

gete, nechezat, prin care se 
deslușește babilonia litaniilor 
depănate în toate limbile de 
„dragomani", călăuze inter
prete, cărînd cîrduri de turiști 
după ei. E parcă chipul însăși 
al „Levantului" în sensul de- 
zordinei, bacșișurilor și pito
rescului dubios dat cuvîntului 
de călătorii din trecut.

Ne întîmpină un om, anunțat 
se vede dinainte de vizita 
noastră. Vătaful dragomani
lor? Nu pare. E îmbrăcat eu
ropenește, în alb, fața lui arsă 
de soare e deschisă, priete
noasă, inteligentă. Vorbește 
engleza și franceza la fel de 
curat. Se suie în mașina noas
tră și dăm împreună ocol pi
ramidelor, sfinxului, ieșim 
departe în pustiu, pînă rămî- 
nem singuri, gîngănii pierdu
te între cerul învăpăiat și ne
mărginitul dunelor.

Pe drum aflăm că gazda

Presa, radio-ul și televiziunea 
au intrat de mult sub suvera
nitatea reclamelor Circa 2» 
de pagini, din cele 300 ie cite 
apar edițiile duxuaicate a> 
ziarelor ..New York T»es" s 
„New York Herald TrAcee* 
sînt pline de rec.afce. La rădic 
un concert este iapâna: cw re
clame. discursul oe pe
tic de vază transa-s te re a* » 
este întrerupt ce zea de ea ee 
voci suave feauxae cate le 
invită să crueper. tcw citare 
pastă* de dzxu. țazâ de ras saj 
preparate calcare- -aeatxv a 
ecoooaus tee". .Keep se_- 
Iteț L aac bey Aaericaes* 
•ziafbeste s apără prcxfcs* 
iiericaaet ib spoe craiaiesL 
Cm să rezrsri acestor iss*s- 

noastră e împuternicitul au
torităților pentru zona pira
midelor, că primele măsuri pe 
care le-a luat au fost institui
rea unei paze strașnice, opri
rea accesului la cele două pi
ramide mai mici ca să salveze 
de distrugere rămășițele fe
țelor lor de alabastru și inter
zicerea săpăturilor vandalice 
în căutarea rămășițelor anti
ce. Din loc în loc ne opream 
și gazda chema la el polițiștii, 
vătafii dragomanilor. îi lua la 
rost, dădea dispoziții, împăca 
lucrurile. După ce a trecut 
prima impresie, privind mai 
de aproape bîlciul turistic 
parcă începu să arate altfel: 
nu se mai văd ca în trecut 
scenele degradante ale călău
zelor certîndu-se și bătin- 
du-se între ele, fiecăruia ii sînt 
repartizate cu echitate gru
puri de cîte zece străini, bac
șișurile, cel puțin în teorie, nu

• • •- ’ • *
șarueaer s asceob rsa saia- 
mr?x- te. fata jeteirrsarejor. 
iasă, ia»-1;* amencaxricr se 
mcaje tu. vsar *htaci cind 
apar pe ecraa Befa Luqozy. 
Bens Xariaff ferotaoooisri ai 
•^■eftnr ce mtxi1 sau alți cu- 
soscch actor: ■nr-caru. plă- 
■ i ci ban «ei. pentru a pie
sa ia iamarea cărărui deîer- 
aed sau sos de rosri. muștar 
•a z <=to®ob£L

Spiritu! practic american, 
zaaaia reenosent. tei concen- 
,-eazâ o oare doeă de ingenio- 
zrtate in reclame- Dacă pe un 
aterizai teri—ele Q er.ervea- 
-i. pe americanul de rînd îl 
- screază ia aceeași măsură ca 

se r-:c.i pretind. Se simte o 
mi?ii fermă care ține totul in 
friu.

Mă uit mai atent la acest 
om. Nu e un funcționar oare
care. Pregătirea lui, cultura 
lui, l-ar indica mai degrabă 
pentru o catedră, un cabinet 
de cercetări. Și totuși acceptă 
să stea ziua întreagă în praf 
și în soare încercînd să țină 
în friu .vîrtejul ,de patimi în 
jurul celei mai mănoase afa
ceri turistice din orient ? Nu 
poți interzice accesul la pira
mide, nici să desființezi ba
zarul de la poalele lor impus 
de turiști. Nici dragomanii nu 
se pot schimba și nici n-ai cu 
cine-i înlocui. Deocamdată 
există doar niște paragrafe de 
instrucțiuni ale unui stat,au
toritar și un om dispus să 
lupte să fie aplicate și să țină 

si :dmul pe care-1 urmărește. 
Din cind in cind. apelează la 
serviciile pixului și hîrtiuței 
ai-ate întotdeauna pe televizor. 
S-a terminat emisiunea, s-a um
plut si hîrtiuța cu adrese ale 
magazinelor.

Astfel, zicala pur americană 
. '.răieste ca să cumperi și cum
pără ca să trăiești", reușește să 
convingă cele mai împietrite 
inimi, să deschidă cele: mai ză
vorite casete.

în casă-reclamă, pe stradă 
reclamă, în autobuze și metro
uri reclamă, peste tot cumpără 
chiar și ce nu-ți trebuie, numai 
cumpără. A Vrei să scapi ? 
Traversează Atlanticul înapoi 
in Europa.

C. ALEXANDROAIE

vechiul în loc pînă vine 
schimbul de mîine.

Nu l-am întrebat de poziția 
sa politică și el nu mi-a îm
părtășit-o. E unul din patrioții 
poporului și țării lor pe care 
au redobîndit-o de sub șezu
tul gros al lui Faruk și acum 
sînt hotărîți să fie părtași ac
tivi ai vieții noului Egipt la 
bine și la rău. Fără noul vînt 
care a început să sufle asupra 
țării s-ar fi . înăbușit în mo
cirla coruptă a vechiului re
gim. Fără ei însă, noul regim 
e • neputincios. Ne-am luat în 
tîrziu rămas bun. Coborînd în 
vale i-am zărit pe mal silueta 
parcă decupată pe fondul 
Marii Piramide. Strămoșii lui 
au construit-o, el și-a luat 
sarcina s-o păzească.

AL. ȘIPERCO 

St- Jfir . 
de sport) etc. 
nomică dezvoltat. P”11 
tatea de actr.iuți c.lru« 
prii acestui oraș dmarf0-

...într-una din 
flam in holul 
St. Jorgen. Aici am făcut 
cunoștință cu doi curant ai 
„Școlii cetățeanului“ din Mahno. 
Instituție suedeză de ir ățămint
seral, ea are drept scop să rreei- 
tească pe cei ce doresc, in do
meniul limbilor străine, in pro
bleme tehnice, comerciale și de 
turism, muzică, pictură etc-, ca 
alte cuvinte să instruiască pe oa
meni așa cum fac Ia noi lectora
tele centrale sau școlile populare 
de artă. Alături de studiul limbi
lor, italiană, rusa, greacă, spa
niolă, franceză, studiul limbn ro- 
mîne este la loc de cinste.

— Vreți să vedeți cumva pro
gramul, prospectele școlii pe care 
noi o frecventăm cu plăcere ? — 
mi se adresează o fată „med 
blaa 6gon“ (cu ochi albaștri*.

— Dacă doriți, răspund...
Astfel am ocazia să văd, să 

consult, interesante prospecte și 
programe. In programa analitica 
pe 1964—1965 a școlii, cursului 
de limba romînă i s-au rezervat 
24 de lecții.

„Să știți, intervine însoțitorul 
meu, Lars Petter, un modest 
funcționar cu care m-am împrie
tenit — că în cadrul instruirii 
generale a suedezilor mai func
ționează și Universitatea popu
lară. Veți observa în programa 
analitică că și în această formă 
de învățămînt se studiază limba 
romînă". Privesc harta Europei, 
o anexă a programei „Folkuni- 
versitetet-ului“. Printre țările 
punctate cu albastru a căroi 
limbă este studiată se află și 
Romînia. Parcurgînd foile, privi
rea îmi este atrasă de titlul 
„Rumănska for nyborare“ (Lim
ba romînă pentru începători). 
Citesc: „Romînia este o țară în 
plin avînt. însușiți-vă cunoștin
țele fundamentale despre această 
limbă romanică, neolatină, ușor 
de învățat".

După o convorbire plăcută 
i-am părăsit pe prietenoșii inter
locutori suedezi. La stația de 
tramvai ne-am despărțit.

— Adjo, vi ses igen i Ma
maia. Det lever Rumănien („La 
revedere, pe curînd la Mamaia. 
Trăiască Romînia !) — îmi stri
gă Lars.

— Adio, încerc să răspund, 
Ia despărțire, în suedeză.

— Nu!... la re-ve-de-re, îmi 
silabisește tînăra suedeză cu ochi 
albaștri ca unda canalului Ore- 
sund.

V. GRĂDINARU


