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La sosire, pe aeroportul Băneasa.

OASPEȚI D
Timp de cîteva zile, poporul nostru a avut în mijlocul său 

oaspeți dragi : delegația de partid și guvernamentală a 
R.D. Germane, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, care, la invitația C.C. al P.M.R., a Consi
liului de Stat și a Consiliului de Miniștri, ne-a vizitat țara, 
în Capitala patriei ca și în regiunea Ploiești, la complexul 
petrochimic Brazi și schela Boldești; în regiunea Brașov, 
printre colectiviștii din Hărman; în regiunea Bacău, la Bor- 
zești și Onești — delegația țării prietene, însoțită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de alți conducători de partid și 
de stat, a fost primită pretutindeni de populație cu manifes
tații de caldă simpatie. Poporul nostru și-a exprimat încă 
o dată, cu acest prilej, voința sa dea lupta neobosit pentru 
pace și prietenie între popoare.

Convorbirile care au avut loc între delegațiile de partid 
și guvernamentale ale R.P. Romîne și R. D. Germane s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească și au însem
nat o nouă contribuție la întărirea prieteniei cu oamenii 
muncii din Republica Democrată Germană, cu toate popoarele 
invincibilului lagăr al socialismului, o contribuție la cauza 
păcii în lume.

Printre colectiviștii din Hărman.

Oamenii muncii din 
Borzești îi aclamă 
pe înaltii oaspeți.

O vizită la noile 
blocuri de locuințe 
din cartierul Ștefan 
cel Mare șl la Cir

cul de Stat.



Gl ÎN ȚARA NOASTRA
la Onești, în cel mai tî- 

năr oraș ai țării.

Aspect de la mitingul oa
menilor muncii din Bucu
rești în cinstea delegației 
de partid și guvernamen

tale a R. D. Germane. 4-



IARNA IN
Firi pufoaică ți ptsiarl riști să îngheți în plină vară...



PLINA VARA
E cald ca în Sahara, mercurul termometru- 

lui urcă mereu, iar noi — eu și colegul meu, 
fotoreporterul — călcăm pe un pămînt în
ghețat tun pe o adîncime de zeci și zeci de 
metri. în jur, oameni purtînd un echipament 
vestimentar cu totul nepotrivit caniculei de 
la sfîrșitul acestei veri: pufoaice, blănițe, 
pîslari. Și nu ne aflăm la pol, ci pur și simplu 
pe un tăpșan de deal, undeva între livezile 
de pruni ale Muscelului...

Aceasta este prima impresie culeasă pe șan
tierul unei mine noi din bazinul carbonifer 
Schitu Golești.

Metoda „frigo"
în definitiv, ce se întîmplă în aceste locuri? 

După cum ni s-a răspuns la această întrebare, 
aici se aplică — pentru prima dată la noi

Mic detaliu al marii fabrici 
de frig.

Am ajuns la 150 metri adincime!

în țară — o tehnică de lucru care scurtează 
drumul omului spre cărbune: tehnica frigu
lui, a înghețului total. O „operație frigo“, 
cum i se mai spune metodei cu ajutorul 
căreia solul, pămîntul pe care călcăm în fie
care zi, se congelează complet, pînă la sute 
de metri adîncime, devenind rece și compact 
ca un sloi. Și aceasta chiar în anotimpul cînd 
oamenii nădușesc de căldură. Cum poate fi 
însă congelată o porțiune adîncă, de pildă, 
cît un bloc cu 40 sau 50 de etaje? Rezolvarea 
acestei probleme este legată de o admirabilă 
realizare preluată de minerii romîni din expe
riența minerilor sovietici. Despre ea vom 
vorbi mai jos. Deocamdată: de ce e oare ne
cesară metoda „frigo"'?

într-un an în loc de șapte.,.
Pe locul descris mai sus se naște în momen

tul de față puțul nr. 3 Godeni. Probabil că va 
fi unul din cele mai adînci și cele mai bine 

utilate puțuri din cuprinsul acestui bazin car
bonifer. Pînă aici, nimic deosebit. Noutatea 
constă însă în faptul că minerii sapă puțul res
pectiv nu în șapte, în patru sau chiar în trei 
ani — cît durează de obicei o astfel de treabă 
prin folosirea mijloacelor clasice—ci aproxima
tiv într-un singur an. Trei ingineri— Muntea- 
nu (șeful șantierului), Savin și Onicescu — 
cîțiva mineri entuziaști — Negescu, frații Tu- 
dora, Diaconeasa — cu totul o mînă de oa
meni, traduc acum în practică realizarea aces
tei lucrări. Ei o fac imunizînd total cel mai 
mare dușman pe care-1 au minerii: nisipurile 
curgătoare — borchișurile, cum sînt denu
mite în limbajul mineresc infiltrațiile de apă 
cu nisip — care inundă, îngreunează și întîr- 
zie drumul spre cărbune. Imunizarea acestor 
borchișuri după tehnica nouă se face prin în
ghețarea terenului, cu tot ce cuprinde în el: 
pămînt, piatră, nisip, apă. O dată congelat, 
totul devine compact și accesibil minerului. 
Cu condiția ca în locul tîrnăcopului să folo-
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Aici temperatura n-are voie să urce peste — 25 
de grade.

sească perforatorul mecanic (ca în abataj) și 
să-și schimbe echipamentul vestimentar—pe 
cel de vară din mină (unde de obicei sînt plus 
14 sau 16 grade) cu unul bun pentru cele 
minus cinci, șase sau șapte grade din puțul 
pe care-1 sapă.

„Iarna" aici, la puțul’3 Godeni, ține de 
vreo 10 luni și va mai ține probabil încă 
două-trei. Metoda „frigo" a făcut ca în acest 
timp scurt să se sape și să se betoneze 150 
de metri de puț — și pînă la atingerea pri
mului strat de lignit nu mai e mult.

Cum înghețăm o „bucățică" din glob...
Rețeta după care se poate îngheța, chiar 

vara, pămîntul pe care călcăm, furnizată de 
documentația sovietică, a fost tradusă în viață 
de Institutul nostru de proiectări miniere, iar 
cunoscuta fabrică „Tehnofrig" din Cluj, în 
colaborare cu „Frigotehnica" din București, 
a rezolvat-o instalînd, chiar în preajma pu
țului 3 Godeni, unul din cele mai mari frigi
dere pe care le-a construit pînă acum. Com- 

presoarele instalației respective au o putere 
de 1.200.000 kcal. N/oră, ceea ce s-ar traduce 
cu capacitatea de fabricare zilnică a 8.000 
blocuri de gheață. Adică cam cît are nevoie 
vara un oraș mijlociu. Această uriașă fabrică 
producătoare de frig congelează pămîntul, 
expediind zi și noapte spre locul în care se 
naște puțul minei un fluid rece de — 25 de 
grade. Este vorba de o soluție frigorifică de 
clorură de calciu, răcită de cele șase compre- 
soare cu amoniac ale instalației. Soluția se
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Inginerii Petre Onicescu (stînga) și Dan Savin. Aceeași 
vîrstă (26 de ani), aceleași preocupări profesionale: 
săparea puțurilor de mină prin folosirea metodelor 

moderne.

plimbă permanent prin zeci de sonde ampla
sate ca niște uriașe agrafe în jurul puțului, 
producînd ger și gheață pe întreaga porțiune 
de săpare și în jurul ei.

Dezghețul se va produce în ziua cînd va fi 
străpuns și betonat ultimul metru din puț. 
Numai atunci harnicii mineri care l-au săpat 
se vor despărți de prețiosul lor aliat: frigul. 
Acest frig care face minuni.

F. URSEANU 
Fotografii do Aurel COPOS

Calea spre cărbune trece acum prin pămînt înghețat.



Cititorul Lebedl Petre din Năvodari ne scrie că dorește să afle Așa arată, văzut de pe East River, palatul din
cîte ceva despre istoricul ți activitatea Organizației Națiunilor beton și sticlă al OJM.U.
Unite- îi satisfacem dorința, publicînd reportajul din paginile care 

urmează.

La 18 septembrie, a treia marți a acestei luni, s-a deschis cea de-a XVII-a sesiune a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite. Pe ordinea de zi provizorie a sesiunii fuseseră înscrise pînă la 1 septembrie 89 de 
puncte. Ca și în anii precedenți, dezbaterile vor fi dominate de problema dezarmării, a abolirii complete a 
colonialismului, a structurii organismelor Organizației Națiunilor Unite. La sesiunile a XV-a și a XVI-a, 
sub influența înaltului nivel al dezbaterilor determinat prin participarea, în prima parte a sesiunii, a șefilor 
de guverne sau state din numeroase țări, au fost adoptate o sene de hotărîride mare importanță: „Declarația cu 
privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale", rezoluțiile privind denuclearizarea Africii, 
interzicerea folosirii armei nucleare, împotriva răspîndirii armei nucleare. După cum se știe, anul trecut 
Adunarea Generală a adoptat o directivă asupra negocierilor de dezarmare, cu scopul redactării unui tratat pri
vind dezarmarea generală și totală și asupra componenței organului de negocieri, care și-a început activitatea 
la Geneva, în martie 1962. La actuala sesiune problema dezarmării urmează să fie dezbătută în lumina rezul
tatelor activității comitetului celor 18, activitate care nu a dat încă rezultatele scontate, ca urmare a poziției 
puterilor occidentale. Un loc important în dezbateri îl ocupă fără îndoială și raportul Comitetului special, in
stituit de sesiunea trecută pentru a examina situația în ce privește aplicarea declarației asupra acordării inde
pendenței țărilor și popoarelor coloniale. Și la sesiunea a XVII-a numărul membrilor va crește, atingînd cifra de 
aproximativ 110, prin primirea unor noi state independente: Ruanda, Burundi, Jamaica, Trinidad-Tobago. Pe 
agendă figurează de asemenea punctul: numirea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite. Printre 
problemele economice figurează: consecințele economice ale dezarmării, dezvoltarea țărilor slab dezvoltate, pro
bleme referitoare la comerțul internațional și la produsele de bază, inclusiv probftema convocării unei conferințe 
internaționale, însărcinată să examineze problemele comerțului internațional. Pe agenda provizorie este înscrisă 
și examinarea principiilor de drept internațional privind relațiile amicale și colaborarea între state, conform 
Cartei Națiunilor Unite.

După cum se știe, din inițiativa R.P.R., cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a dezbătut punctul: 
„Măsuri pentru promovarea în rîndurile tineretului a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare". 
Conform rezoluției Adunării Generale, UNESCO a alcătuit un raport în această problemă, pe care l-a prezentat 
sesiunii Consiliul Economic și Social al O.N.U. care a avut loc în luna iulie la Geneva. Consiliul a hotărît să 
remită raportul celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării Generale și propunerea romînească a fost reînscrisă pe 
agenda provizorie.

Firește, la actuala sesiune, ca și la cea precedentă, atenția delegațiilor va fi de asemenea reținută de necesita
tea rezolvării problemei germane prin încheierea tratatului de pace german și normalizarea situației din Berlinul 
occidental. în această direcție, indiscutabil că recunoașterea realității ar cere ca în Organizația Națiunilor 
Unite să fie primite cele două state germane.



A TREIA MARTI 
A LUNII SEPTEMBRIE

MITE $1 DUN DESCHIDEREA UDEI DOI SESIDHI Oil

luxul negru al mașinilor de lux 
j se revarsă amețitor pe arida
“ First Avenue. Acele ceasornicu

lui indică ora 14,30. Este a treia 
1 marți a lunii septembrie. An de 

an, în această zi tabloul se repe- 
i. Căutătura polițiștilor alungă mulți- 
>ea de curioși. Un fîlfîit abia percep- 
bil plutește deasupra zecilor de stea- 
irl aliniate la distanțe egale. La capă- 
il șirului de pavilioane, limuzinele 
ițesc scurt, spre dreapta. încetinesc, 
i parbrizuri se reflectă mîinile ținute 

chipiu. Fiecare automobil oprește 
iar o clipă. Lumina lămpilor dlvl- 
oanelor de aparate foto fulgeră por- 
erele care se deschid. Fotoreporterii 
‘ înghesuie. Se îmbrîncesc. Strigă pe 
rmele mic persoana ce deschide, 
•avă ori zîmbitoare, pentru a-i atrage 
■ivirea spre obiectiv. Funcționarii 
■otocolulul salută cu măsură, oficial, 
ce, mecanic. La flecare 5 secunde, 
icarm, înclinări șl fîșîitul roților pe 
ifaltul încins. Ușile turnante ale vas- 
1 calote de marmură se învîrtesc 
ră răgaz. Pe scările rulante s-a format 
i adevărat șir indian pînă la primul 
aj. Monomul îngroașă continuu gru- 
irile care discută sau se plimbă, 
țomotul pașilor este absorbit de 
lensul covor cafeniu. Vechi cunoștințe 
bucură sau dau impresia că se bucură, 

întîlnindu-se. Noii venlți sînt pre- 
ntați. Se aude un zumzet în toate 
tnbile pămîntului. Se efectuează recu- 
iașteri politice. Se discută despre 
•eun spectacol sau despre terți. Se 
urnește. Gazetarii foiesc. Trag cu 
■echea. Pun multe întrebări șl pri- 
esc puține răspunsuri substanțiale, 
itre timp, în sala de ședințe, cele două 
nduri de balcoane pentru public nu 
al oferă nici un loc liber. Vînătorii 
i „prilejuri speciale" s-au îngrijit 
n vreme să obțină tlchete pentru 
«astă premieră. Și iată că din firi- 
•, s-au aprins beculețele roșii ale 
merelor televiziunii. Transmisiile di
ete au început. Reporterii descriu 
mm sala șl comentează semnificația 
enimentului. Zeci de milioane de 
meni vor privi- „diplomația" la 
levizlune.
Se aude bîzîitul înfundat al soneri- 
jr de pe coridoare. Sala de formă 
onconică avînd culoarea azurului se 
nple treptat. O lumină uniformă, 
ăcută, dă reflexe liniilor de bronz 
relief de pe pereții laterali. Pupitrele 
spuse în semicerc îșl prezintă cartea 
vizită. Litere albe formează numele 

rli. Tribuna președintelui, masivă, 
domină pe cea a vorbitorilor. Deasu- 
a, emblema: harta globului privită 
nspre Polul Nord. Două frunze de 
ur o înconjoară. Totul pe un fond 
bastru. Este emblema Organizației 
ațiunilor Unite.
Calendarul indică a treia marți a 
nil septembrie. Este ora 15. Președin
te sesiunii precedente ocupă pentru 
tima oară acest loc. Se apleacă cu 
i mic ciocănel spre microfoane:
— A... sesiune ordinară a Adunării 
enerale a Organizației Națiunilor 
nlte este deschisă.
Lovitura seacă a ciocănelului pune 
met frazei.

Scurtă incursiune istorică
„Voi, voi, așa cum veseli sorii, 

veseli sorii.
Trec pe albastrul cer în zor.

Mergeți, frați, cu zel șl spor. 
Veseli toți spre mari victorii!

Fiți unite, voi popoare, 
Slavă-n veci voios cîntați..."
Vocile viguroase, tinere, armonioase, 

ale corului Temple University dădeau 
perfect replica celor patru virtuoși 
soliști. Asemeni unul vrăjitor, bagheta 
lui Eugene Ormandy fermeca Orches
tra filarmonică din Philadelphia șl, o 
dată cu ea, auditoriul. An de an, în 
aceeași zi, concertul care se încheie 
totdeauna cu Simfonia a IX-a în re 
minor, susținut de flecare dată de a Iți 
mari soliști și orchestre, se bucură de 
cel mai larg auditoriu internațional po
sibil. Și cînd răsună acordurile mărețe, 
solemne, optimiste, ale Odei bucuriei, 
ascultătorii sînt îndreptățiți să se 
gîndească la pilda transmisă în tălmă
cirea sublimă a muzicii lui Beethoven. 
Pentru acest concert, o dată pe an, la 
24 octombrie— „Ziua Națiunilor Unite" 
— marea sală a Adunării Generale îșl 
schimbă înfățișarea într-un studio e- 
norm al cărui public îl formează partl- 
cipanții la sesiunea curentă.

24 octombrie 1945. Pămîntul mai 
era reavăn deasupra celor 55 de mili
oane de oameni secerați de război. 
35 de milioane de răniți și schilodiți... 
Mame care nu și-au mai văzut copiii... 
Soții care nu și-au mai îmbrățișat 
bărbații... Copii care n-au cunoscut 
cuvîntul tată... Statisticile nu ne spun 
pentru cîte mame, pentru cîte soții, 
pentru cîțl copii tragedia războiului 
nu s-a terminat în ziua cînd armele au 
tăcut, iar întreaga omenire a răsuflat 
ușurată aflînd că fiara fascistă fusese 
răpusă. Cifrele reci ne vorbesc numai 
despre numărul morților, rănlților, 
schilozilor... Orașele șl satele nu mal 
fumegau. Ruinele însă strigau: „Oa
meni, nu uitați!"...

24 octombrie 1945. în această zi a 
intrat în vigoare Carta Organizației 
Națiunilor Unite.

Ideea creării Organizației Națiuni
lor Unite a apărut în anii celui de-al 
doilea război mondial. Ea a emanat 
din dorința de pace a popoarelor, a 
fost generată de aspra lecție a istoriei, 
plătită cu viața milioanelor de victime 
ale agresiunii hitlefiste, agresiune căreia 
politica imperialistă a Ligii Națiunilor, 
de tristă amintire, i-a deschis calea. 
Inițiatorii O.N.U. au fost principalele 
puteri ale coaliției antihitleriste — 
U.R.S.S., S.U.A.. Marea Britanle. 
Aceste puteri au discutat încă de la 
începutul războiului chestiunea fău
ririi unei noi organizații internaționale 
pentru menținerea păcii șl securității, 
în locul Ligii Națiunilor care dăduse 
faliment. Uniunea Sovietică a fost 
prima care s-a pronunțat în favoarea 
unirii în perioada postbelică a statelor 
iubitoare de pace, pe principii noi, 
democratice. Denumirea de „Națiunile 
Unite." a fost folosită pentru prima 
oară în Declarația de la Washington, din 
1 ianuarie 1942, a celor 26 de state ale 
coaliției antifasciste. Textul Cartel 
a fost definitivat la Conferința de la 
San-Francisco și semnat la 26 iunie 
1945. Carta a Intrat în vigoare după 
ratificarea el de către majoritatea mem
brilor organizației, inclusiv de membrii 
permanent! ai Consiliului de Securi

tate. Făuritorii Cartei au ținut seama 
de situația din lume șl au consfin
țit principii democratice de colabo
rare internațională. Meritul capital l-a 
avut în această direcție activitatea 
diplomatică a Uniunii Sovietice, țara 
care a jucat rolul hotărîtor în coaliția 
antifascistă și și-a cucerit un prestigiu 
nepieritor în lupta de eliberare a 
popoarelor. Dar atunci în lume pre
cumpăneau statele capitaliste, ceea ce 
a făcut ca In Cartă să existe unele 
impreciziuni și imperfecțiuni, care au 
fost folosite ulterior de aceste state 
în cadrul politicii de încălcare a prin
cipiilor de bază înscrise în legea 
fundamentală a organizației.

Cheia succesului Organizației Națiu
nilor Unite, a realizării speranțelor 
puse în ea, continuă să fie materializa
rea în relațiile internaționale a idealu
rilor și telurilor comune tuturor po
poarelor ale căror guverne s-au unit în 
această organizație, cea mai largă pe 
care a cunoscut-o istoria.

Aritmetica O.N.U.
Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite poate fi asemuită cu 
o lupă care concentrează imaginea lumii 
și, în același timp, o oglindă care re
flectă această imagine In cele patru 
puncte cardinale. Dacă O.N.U. va ră- 
mîne împietrită la structura și posibi
litățile de activitate care au decurs din 
tabloul lumii existent în momentul cre
ării O.N.U., nobilele principii ale Cartei, 
expresie a spiritului coexistenței paș
nice, vor rămîne cuvinte frumoase, dar 
cu o scăzută valoare practică. în 1945 
s-au numărat 51 de membri fondatori 

24 octombrie 1945. La această memorabilă ședință a Adunării Generale a 
intrat în vigoare Carta Națiunilor Unite.

al O.N.U. Lumea socialistă dispunea 
doar de 3 voturi în Adunarea Generală, 
prin delegațiile U.R.S.S., R.S.S. U- 
cralnene șl R.S.S. Bieloruse, în com
ponența organizației se aflau mai puțin 
de 10 state care îșl dobîndlseră atunci 
independența. Inițial, Europa occiden
tală, America de Nord și de Sud și 
membrii albi ai Commonwealthului re
prezentau 80% din numărul membrilor, 
încă înainte ca la San-Francisco să fi 
fost așternute dedesubtul Cartel is
căliturile „Națiunilor Unite", diploma
ția americană a întreprins o mișcare 
care viza între altele crearea în Orga
nizația Națiunilor Unite a unei situații 
care să-1 permită ei să dețină „pache
tul de control" al voturilor în O.N.U. 
La conferința din februarle-martie 1945, 
care a avut loc la Ciudad de Mexico, 
cu participarea Statelor Unite și a ță
rilor latino-americane, a fost stabilită 
schema sistemului permanent de „secu
ritate regională". Se poate spune că 
această conferință a fost moașa „ma
șinii de vot". Dispunînd de marea majo
ritate a voturllorînO.N.U.,profitîndde 
raportul de forțe existent pe atunci în 
organizație și de situația lor dominantă 
în lumea capitalistă, Statele Unite și-au 
asigurat în cadrul O.N.U. o poziție 
privilegiată pe care o foloseau în inte
resele cercurilor agresive militare și ale 
blocurilor militare de sub egida lor. 
Lumea se transforma, se înnoia. Dar 
Statele Unite voiau să mențină O.N.U. 
sub un „clopot de sticlă", să țină viața 
furtunoasă de la mijlocul secolului al 
XX-lea la porțile organizației și să 
nu-i dea viza de intrare. Scena politică 
a lumii s-a schimbat, într-un interval 
scurt, extraordinar de mult. Dacă 
în perioada 1946-1955 în O.N.U. Intra

9



anual în medie cîte un nou stat Inde
pendent, în următorii patru ani cifra 
medie corespunzătoare a crescut de 
mai mult de patru ori. Numai la Sesiu
nea a XV-a au fost primite de două 
ori mal multe state decît în primul dece
niu după semnarea Cartei. Evoluția 
compoziției O.N.U., deși nu reflectă 
încă amploarea transformărilor din lu
me, a produs substanțiale deplasări atît 
în cadrul organizației, cît și în direcția 
activității el. Aceasta a afectat raportul 
de forțe șl forța de vot a diferitelor 
grupuri de state reprezentate în orga
nizație. Atît timp cît aritmetica simplă 
putea hotărî singură la O.N.U., diplo
mația americană nu precupețea laudele 
la adresa organizației.Mărirea grupului 
țărilor socialiste și intrarea în O.N.U. 
a zeci de noi state Independente, du
blarea față de 1945 a numărului de mem
bri, schimbarea în lume a raportului 
de forțe au pus în fața diplomației 
americane complicate probleme de al
gebră politică. De aici, tendința puteri
lor occidentale de a elabora noi formule 
în vederea reînvierii cu alte mijloace 
a „mașinii de vot“ care funcționează 
tot mal defectuos. De aici, atacurile 
la adresa „ineficientei" O.N.U. Formu
lele elaborate, care întorc spatele zilei 
de azi pentru a readuce ziua de ieri, au 
tot atîtea șanse de reușită ca și străda
nia cuiva de a împiedeca soarele să ră
sară în fiecare dimineață. Numai par
ticiparea egală a celor 3 grupuri prin
cipale de state în activitatea organelor 
O.N.U. deschide organizației interna
ționale perspectiva de a deveni Instru
mentul de făurire a păcii consemnat 
în Cartă șl în ale cărei idealuri cred 
oamenii de pretutindeni.

în săli și în afara lor
în sala Comitetului Politic clocoteau 

pasiuni. Deși sîmbătă nu se lucrează 
de obicei, comitetul fusese convocat 
de urgență, iar sala era ticsită. O atmo
sferă de criză, de tensiune, de grijă să nu 
se întîmple ceva Ireparabil te încon
jura. Dimineața fusese o ședință a

Cele mai multe dintre secre
tarele afectate pe lîngă dife
ritele organisme ale O.N.U. 
vorbesc la perfecție cinci 

limbi.

Cordoane de polițiști în jurul sediului O.N.

Adunării Generale, ținută la insis
tențele a numeroase delegații care se 
hotărîseră să renunțe la o parte a 
week-endului pentru a omagia zborul 
cosmonautului nr. 1, Iuri Gagarin. 
Așa s-a făcut că sîmbătă 15 aprilie 
1961, delegații se aflau Ia New 
York șl mai mult chiar, în clădirea 
O.N.U. Rînd pe rînd delegații se perin
dau la tribună, felicltînd Uniunea So
vietică. Ca toți oamenii din lume, mulțl 
dintre vorbitori, înălțîndu-și privirile 
spre Cosmos, se gîndeau la viitorul 
care se deschide locuitorilor pămîntu- 
lul. Iar pe pămînt... Deodată o undă 
de neliniște a trecut prin marea sală a 
Adunării Generale. Teleimprimatoarele 
agențiilor de presă derulau pe sulurile 
de hîrtie: Ciudad Llbertad, San Antonio 
și Santiago deCuba au fost bombardate. 
Posturile de radio și televiziune ameri
cane și-au întrerupt emisiunile pentru 
a anunța: în Cuba a izbucnit răscoala, 
aviația militară cubană a bombardat 
pozițiile guvernamentale.

Ca și cînd un popor se poate răscula 
împotriva lui însuși.

Ce se întîmplase în Cuba? La sediul 
O.N.U. nimeni nu știa ceva precis. La 
cererea reprezentantului Cubei, Comi
tetul Politic a fost convocat pentru a se 
trece în sfîrșit la discutarea plîngerii gu
vernului revoluționar cuban împotriva 
acțiunilor agresive ale guvernului S. U. A. 
De fapt agresiunea împotriva Cubei plu
tea în aer de mai mult timp. în după- 
amiaza zilei de 15 aprilie 1961, amba
sadorul Stevenson era poate unul dintre 
puținii care știau cine efectuase dimi
neața bombardamentul asupra locali
tăților cubane. în orice caz, în acel mo
ment ministrul de Externe al Cubei 
presupunea numai că atacul fusese or
ganizat de Statele Unite. Dar nu. Am
basadorul Stevenson respinge cu indig
nare presupunerea. Mai mult, el scoate 
din mapă ceea ce prezintă drept dovadă: 
o fotografie înfățlșînd un pilot în uni
formă cubană lîngă un avion militar cu 
emblema Cubei, care aterizase cu 3 ore 
înainte la Miami, după ce participase 
la raidul de bombardament. A. Steven
son invită pe delegați să privească fo
tografia. Trec însă mai puțin de 48 de 
ore și are loc debarcarea contrarevolu
ționarilor. Dar aceștia sînt înfrînți și 
prinși. Contrarevoluționarii fac mărtu
risiri publice complete. Oficialitățile 

americane trebuie să-și asume răspun
derea. Ulterior s-a aflat că avioanele, 
vopsite în culorile Cubei, trimise pentru 
a distruge aviația și depozitele de mu
niții, aparțineau tot Agenției Centrale 
de Investigații a S.U.A.

Recunoașteri
— Următorul vorbitor înscris este 

reprezentantul Republicii Populare Ro- 
mîne. îl rog să ia cuvîntul.

De sute de ori au putut fi auzite 
aceste cuvinte în Adunarea Generală 
sau în comitetele ei, care reproduc în 
mic Adunarea. în 1962, pentru prima 
oară astfel de cuvinte ale conducăto
rului ședinței au fost auzite în sala 
Consiliului de Securitate. Și atunci ră
sunau glasul calm, ponderat, demn, ar
gumentele logice care ajută la concen
trarea asupra ceea ce este principal 
și urgent, dorința de unire constructivă 
a eforturilor, în vederea asigurării păcii, 
ale unui popor stăpîn pe destinele sale. 
Ca o recunoaștere a eforturilor și con
tribuției țării noastre la lupta pentru 
pace, ca o apreciere în plus pentru ini
țiativele sale și sprijinul larg al 
Romîniei pentru ca O.N.U. să-și înde
plinească misiunea, în ultimii ani re
prezentanți ai R.P.R. au fost aleși în 
Biroul Sesiunilor, Comitetul General 
al Adunării Generale. La sesiunea a 
XIII-a (1958) un reprezentant al R.P.R. 
a fost ales președintele Comitetului 
Politic Special. Un an mai tîrziu, re
prezentantul R.P.R. a fost ales pVintre 
vicepreședinții Adunării Generale. în 
1960, la sesiunea a XV-a, un alt repre
zentant al țării noastre a fost desemnat 
președinte al comitetului nr. 3. La 1 de
cembrie 1961, Adunarea Generală a 
ales R.P.R. ca membru nepermanent 
al Consiliului de Securitate. Ahmed 
Șukeirl, membru al guvernului și re
prezentant permanent al Arabiei Sau- 
dite la O.N.U., declara:

— Deși votul a fost secret, totuși noi 
spunem că am votat pentru R.P. Romî- 
nă. Admirăm acțiunile și inițiativele de
legației Romîniei la O.N.U. care se 
bucură de sprijinul multor țări.

Cînd citești o asemenea declarație, 
cînd vezi larga aprobare pentru propu
nerile Romîniei, cînd auzi aplauzele ce 

salută intervențiile în dezbateri a 
legaților țării noastre, te gînde: 
și la Organizația Națiunilor Unite 
rele generator al autorității și p 
giulul Republicii Populare R< 
este socialismul.

Se povestește că la 1 mal 1962, 
Gherman Titov, atlîndu-se în S 
Unite, a răspuns invitației secreti 
general provizoriu de a vizita car 
general al O.N.U., s-a încins în bir< 
șefului aparatului executiv de la t 
38 o convorbire între cosmonautul 
și membrii Comitetului pentru f 
rea pașnică a Cosmosului. La un 
ment dat ambasadorul Stevenso 
întrebat în glumă pe Gherman 1

— Va permite tehnica comunica 
spațiale Consiliului de Securita 
plece în Lună?

Răspunsul n-a întîrziat:
— O astfel de expediție ar pul 

din punct de vedere tehnic po: 
într-un viitor destul de apropia 
pare însă că membrii Consiliul, 
Securitate mai au încă destul de 1 
pe pămînt.

Da. O.N.U. are încă mult de mi 
O.N.U. este acel centru mondi: 
unde se poate organiza cel mai 
lupta pentru transpunerea în vi: 
principiilor coexistenței pașnice 
aceea O.N.U. trebuie să fie og 
fidelă a lumii de azi, șl aceasta c 
concepție corespunzătoare în sol 
narea celor mai importante prol 
mondiale. Marile dosare (dezarm 
abolirea completă a colonialism 
sincronizarea structurii O.N.U. c 
alltățlle din lume) aduse în dezba 
O.N.U. de țările socialiste traseaz 
lea cea mal scurtă în acestă din 
Astăzi „Națiunile Unite" înseami 
primul rînd, și mal presus de < 
deplina egalitate și unitate de ac 
a celor trei grupuri de state exis 
în lume.

Omenirea își propune numai sa 
pe care le poate rezolva. Intre ac 
este fără îndoială și realizarea sa) 
pentru care Organizația Națiu 
Unite a fost creată: preîntîmpii 
unul nou război mondial.

Eugen PR
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Mari 
lansatoare 

lumii
• Irinei LICIU 
rtlstă emerită

Iubitorii de frumos din orice timp au ales 
simenul de „stea“ pentru a numi talentele 
are, prin mijlocirea artei lor, le-au oferit 
lomente de neuitat; ei i-au privit pe artiști 
a uimire și cu admirație, ca pe niște aștri, 
rmărindu-le ascensiunea, entuziasmîndu-se 
e apogeul carierei lor. Noi, cei de azi, 
rivind îndărăt, ne dăm seama că există 
tai curînd constelații artistice decît stele 
’.olate și că acestea reflectă spiritul însuși 
1 epocii lor.
Pentru istoria dansului, unul din momen- 

de cele mai importante îl constituie deceniul 
l 4-lea al secolului XIX, cînd în Franța 
au consacrat, aproape simultan, trei mari 
insatoare: Maria Taglioni, Fanny Elssler și 
arlotta Grisi. Triumful romantismului în 
'tă se însoțește de consecințele firești pe 
ire dezvoltarea tehnicii le are asupra tea- 
ului. Baletele cu subiect mitologic nu 
ispar, dar în același timp apar pe scenă 
te personaje: figurile legendelor, persona
le fantastice, eroii umili și tragici ai medi- 
or sociale „inferioare". Dezvoltarea mașină- 
ei teatrale — scenă, decoruri, lumini — dă 
isibilitate de a se monta feerii. Pere- 
tea care apare pe scenă e aproape ace- 
iși: femeia eterică, pură, grațioasă și bărba
ți romantic, întreprinzător sau melancolic 
- și unul și altul marcați cu pecetea unui 
idividualism exagerat.
După ce debutează la Viena la vîrsta de 

I ani, Maria Taglioni (1804-1884) cuce- 
ște Parisul cu baletul Silfida. Poetul 
i^ophile Gautier scrie: „E un geniu ca și 
rdul Byron sau dl. de Lamartine". După 
Ifida, urmează alte roluri: Baiadera, 
ica Dunării, Elena, Miranda etc., toate 
rstrînd însușirile dansatoarei — grație, ele-

Spectacolul s-a terminat. A- 
plăuze nesfîrșite răsplătesc 

arta balerinilor.



ganță, sensibilitate, atitudine castă; corpul 
și fața ei, foarte expresive, erau învăluite 
într-un fel de poezie și — în legătură cu ea 
— era citat versul lui La Fontaine care vor
bește despre „grația mai frumoasă chiar decît 
frumusețea", într-adevăr, Taglioni a avut o 
mare importanță în istoria baletului: ea a 
fost cea dintîi care — prin 1826 —a urcat pe 
poante, realizînd ceea ce azi numim dansul 
clasic; o dată cu ea începe o nouă școală 
de dans feminin, care avea să stăpînească 
tot secolul al XIX-lea. Poantele, înălțînd 
balerina, i-au permis să apară în chip de 
eroină eterică, aeriană, plutitoare; și, în 
același timp, au pus accentul pe evoluția ei, 
în dauna partenerului masculin.

O imagine mai „terestră" le va oferi pari
zienilor vieneza Fanny Elssler (1810-1884). 
Personalitate la fel de marcantă ca și Ta
glioni, ea devine principala popularizatoare a 
dansului de caracter. Un spectator din acea 
vreme ne-o descrie astfel: „Cînd Fanny dansa 
Cachucha, sala întreagă era în delir. Ea făcea 
din dansul acesta un adevărat poem: rînd pe 
rînd, privirea ei pasionată și supusă cerșește 
dragostea; ea naște o dulce voluptate prin 
mișcările corpului, ea se aprinde și freamătă 
ca o tigresă". Cel mai mare succes al ei la 
Paris ca și la Petrograd avea să fie Esmeralda, 
în 1851, cînd s-a despărțit de scenă la „Bolșoi 
Teatr" din Moscova, ea a ținut să interpreteze 
acest rol: mai mult de 300 de buchete de 
flori au umplut atunci scena.

Și totuși, în premiera de la Paris, acest 
rol fusese magistral creat de Carlotta Grisi 
(1821-1899), consacrată prin Giselle. Cu 
mai puțină personalitate decît predecesoarele 
sale, La Carlotta, cum i se spunea, a cucerit 
publicul din toată Europa datorită tehnicii 
sale, plasticii impecabile, trăsăturilor de 
caracter profund umane pe care le punea în 
valoare dansul său.

La începutul secolului al XX-lea, adevă
rata capitală a baletului devine Petersburgul, 
datorită îndeosebi Baletului Rus, înființat 
de Serghei Diaghilev. Cele mai celebre baleri
ne ale trupei sînt Ana Pavlova și Tamara 
Karsavina.

O adevărată legendă învăluie figura Pa- 
vlovei. Născută în 1882 într-un mediu sărac, 
cu o sănătate delicată,. Pavlova studiază 
baletul de la 10 ani. Debutează în 1899, 
ajunge primă balerină în 1906. Este epoca 
în care coregraful Mihail Fokin dă un impuls 
novator baletului rus. Turneele în străinătate 
îi creează Pavlovei un renume mondial, mai 
ales după succesul Silfidelor. Formîndu-și 
trupa sa proprie, ea străbate lumea întreagă 
— cele două Americi, Japonia, China, lava, 
India, Australia — jucînd pe toate scenele, 
în fața unui public foarte variat, răspîndind 
gustul pentru balet, studiind peste tot tra
dițiile dansului local. Pavlova e tipul 
însuși al dansatoarei ruse: păr negru, lins, 
încadrînd ovalul palid, pomeții pronunțați, 
ochii bruni, brațele superbe, piciorul admi
rabil cambrat, corpul subțire, suplu, o ținută 
nobilă. A dansat în Giselle, Fulgi de nea, 
Zîna păpușilor, Amarilla etc. Mai reprezen
tative sînt însă baletele mici: Gavota Pav
lova, Frunză de toamnă. Dans rus și — 
mai presus de toate — Moartea lebe
dei, compus de Fokin anume pentru ea. 
Datorită interpretării ei, aceste balete căpă
tau o aură de poezie, de adevăr. Ca toți marii 
interpreți, ea era în stare să țină în suspensie 
o sală întreagă cu cel mai mărunt gest al 
mîinii. Preocupată intens de arta ei, conști
entă de darurile sale, ea era cel mai sever 
critic față de sine însăși. Nimic n-o supăra 
mai mult decît o laudă pe care considera că 
n-a meritat-o. A murit în 1931, în pragul 
unui nou turneu, în plină activitate.

Karsavina aducea o personalitate vie, plină 
de căldură. Sensibilitatea sa interiorizată, 
stilul său de un superb echilibru contrastau 
frapant cu virtuozitatea săltăreață a unora 
din predecesoarele sale. Un corp admirabil 
proporționat, păr negru, obraz mat, ochi 
negri imenși — o frumusețe romantică și 
melancolică. Criticul de balet Levinson o 
caracterizează așa: „Fantomă sau ondină, 
suflet chinuit sau libelulă, Karsavina nu-și 
dezminte nicicînd feminitatea delicată". Deși 
avea o tehnică excelentă, farmecul o întrecea. 
Pură, clasică în Silfidele și Giselle, ea era 
pasionată pînă la violență în Tamara; în 
Pasărea de foc a făcut o creație uluitoare.

Nimic nu e mai greu de caracterizat decît 
trecerea meteorică prin istoria dansului a 
californienei Isadora Duncan (1876-1926). 
Turneele sale prin Europa au stîrnit ovații, 
ploi de flori, sarcasme sau huiduieli. încă 
de la 10 ani, Isadora învață pe copiii mai mici 
să-și miște grațios brațele; la 12 ani părăsește 
școala pentru a da lecții de dans în familiile 
bogate. Deoarece spectacolele ei din America 
provoacă scandaluri, ea trece oceanul, decisă 
să dea o lovitură de moarte dansului clasic. 
Lăsînd la p parte întreg „arsenalul" balerinei 
clasice — tutu, maiou, pantofi pe poante 
— ea dansează în fața unei perdele, desculță, 
înfășurată într-o tunică greacă. Dansul ei 
consta din figuri pe care le reconstituise după 
vasele și statuetele antice; figuri foarte 
simple, executate cu toată talpa piciorului 
pe sol, salturi și pași eleganți, atitudini nobi
le și decorative. Dansa pe muzică simfonică 
— Gluck, Beethoven, Chopin, Schubert etc. 
Pretenția ei era de a reda dansului „puri
tatea sa nativă", de a-1 „descătușa de ca
noanele paralizante" ale dansului academic. 
Ea cerea elevelor ei să studieze natura și s-o 
exprime prin mișcările corpului, mișcări un
duitoare care să imite valurile mării și plu
tirea norilor. „Dansul a existat înaintea mea 
— zicea ea — dar era adormit; eu l-am făcut 
să se trezească". Experiența ei, cu totul singu
lară, n-a avut continuatori.

Spirit neconformist, adversară a filisti
nismului din societatea și arta burgheză, 
Isadora Duncan a fost o prietenă a Uniunii 
Sovietice; ea a vizitat U.R.S.S. și a stat 
aici ani de zile, fiind căsătorită cu poetul 
Serghei Esenin. Numeroasele ei spectacole, 
date în fața muncitorilor, țăranilor și ostașilor 
roșii, au fost întotdeauna primite cu căldură, 
cu entuziasm.

După Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, fenomenul cel mai important în 
lumea dansului îl marchează dezvoltarea din 
ce în ce mai armonioasă a baletului sovietic, 
în primii ani ai puterii sovietice se formează 
și Marina Semionova ca elevă a Vaganovei 
(autoare a unui tratat asupra baletului clasic, 
care stă la baza pregătirii teoretice a școlii 
sovietice de balet, profesoară eminentă căreia 
îi datorează formarea lor toate marile balerine 
clasice ale epocii). La 16 ani. Marina Semio
nova se angajează la Leningrad (1925). Cu 
un cap foarte frumos, cu un trup voinic, de o 
carnație generoasă, dar cu picioare fine și 
expresive, ea uimește prin avîntul excepțio
nal al salturilor sale, prin alura ei surprinză
toare. Piruetele ei au rămas celebre. Apărută 
pe scenele sovietice într-un moment cînd 
se dădea lupta pentru păstrarea și valorifi
carea elementelor tradiționale în balet, 
Semionova e prima mare balerină formată 
după revoluție. Invitată în stagiunea 1935-36 
să danseze la Paris, ea a obținut un succes 
răsunător cu Giselle.

Ulanova, Dudinskaia, Șelest, Plisețkaia, 
Osipenko — ca să nu amintesc decît pe cele 
mai importante balerine sovietice, distinse 
cu titlurile cele mai înalte — sînt de mult 
cunoscute publicului din toată lumea.

Galina Ulanova era celebră peste hotare 
înainte ca „Bolșoi Teatr" să fi prezentat un 
spectacol în Occident. Rod al unei persona
lități de o mare sensibilitate, al unei putințe 
fără egal de transfigurare artistică, dansul 
Ulanovei este un miracol mereu repetat. 
Elementul care-i dă strălucire și putere sedu
cătoare e faptul că mișcarea ei e continuă, ca 
un flux fără început, fără sfîrșit. în dansul 
ei, corpul nu pare să fie supus legii gravita
ției, ci, răspunzînd unor resorturi interioare, 
emoționale, fiecare pas e căderea lentă pe o 
nouă clapă, care face sufletul spectatorului 
săcînte. Dansul Ulanovei nu pare modelat de 
muzică, ci pătruns de ea pe dinăuntru: e 
melodic și fără sfîrșit. Interpreta pătrunde 
atît de adînc în sufletul personajului său, îl 
exprimă cu atîta forță și finețe prin mișcările 
sale, încît îl face prezent în fața noastră, 
dincolo de orice convenție teatrală. Cele mai 
mari succese ale ei sînt Romeo și Julieta, 
Giselle și Fîntîna din Bahcisarai.

Elevă a Elisabetei Gerdt, Maia Plisețkaia 
— pe care Capitala noastră a aplaudat-o nu 
demult — impresionează printr-o totală, ex
traordinară dăruire de sine în dans, care 
luminează caracterul personajului. O mișcare

Maria Taglioni și Charl» 
Muller.

Tamara Karsa

generoasă, amplă, o mișcare ce umple sc 
transformă parcă dimensiunea sufleteas< 
eroinei în ceva concret. Săritura ei de o 
frumusețe, tehnica ei desăvîrșită sr 
strigăte de admirație. De la personaje ei

•ca Laurencia, trecînd prin roluri din ce î 
mai diferite (în Don Quijote, Fîntîna 
Bahcisarai, Floarea de piatră, Căluțul c 
șat, Raymonda) pînă la dublul rol din L 
lebedelor, Maia Plisețkaia și-a lărgit tre 
gama interpretativă, dînd dovadă de act 
tehnică uluitoare. Ea întruchipează un 
tip de dansatoare: tipul dansatoarei scul 
rale: parcă o statuie elină a coborît di 
soclu și a început să danseze. Privind-» 
Plisețkaia, nu ai impresia că legile mat 
nu mai funcționează, ca în cazul balerir 
eterice; ci, din contră, ai impresia că ac 
legi sînt puse în valoare și strălucit ilusi 
datorită acelei minunate plăsmuiri mate: 
care este trupul ei.

în timp ce la Moscova Ulanova era ic 
publicului. Leningradul o adora pe Nai 
Dudinskaia. Elevă a Vaganovei, format 
școala de balet leningrădeană, ea se afi 
din 1931 și devine, în puțin timp, una 
marile figuri ale baletului sovietic. De

12



mijlocie, suplă, nimic deosebit nu pare s-o 
distingă la început; dar ea posedă toate cali
tățile care au făcut celebră școala de balet 
rusă: brațe extrem de frumoase, ținută impe
cabilă și mișcare avîntată; o tehnică excep
țională — rod al unei munci neîntrerupte 
— se adaugă la calitățile ei înnăscute.

Școala din Leningrad a dat încă o artistă 
de mare sensibilitate, de o expresivitate cu 
totul ieșită in comun: pe Alia Șelest. Euimi
tor ce galerie de personaje diferite e capabilă 
să realizeze Șelest în dans, cu aceeași măies
trie artistică, cu aceeași minuțiozitate în 
compunerea fiecărui rol, cu un acut simț al 
nuanțelor. Ea izbutește să creeze momente 
de neuitat din balete scurte, din numere de 
recital, unde vraja artistică ține de prezența 
ei pe scenă. Șelest e o artistă de o mare cul
tură, de un gust artistic ales.

Alla Osipenko e vestită pentru linia ei de 
cel mai pur clasicism. Niciodată n-am văzut 
picioare de balerină mai minunate, mai 
expresive: cînd Osipenko dansează, ți se 
pare că picioarele ei încep să spună o poveste 
vrăjită. Publicul nostru a avut prilejul s-o 
vadă acum cîțiva ani în „Floarea de piatră", 
unde interpreta Șopîrla, rol creat de ea: era 
îmbrăcată de sus pînă jos într-un maiou sim-‘ 
piu, care-i punea în lumină linia extraordi
nară a trupului. Trebuie să remarc, de ase
menea, că în Odilia, Osipenko are o interpre
tare cu totul personală: lebăda neagră nujmai 
e un personaj diabolic, un instrument al 
răului, ci o femeie plină de farmec, cuceri
toare, care vrea să placă; ceea ce explică mai 
verosimil de ce prințul se lasă vrăjit o clipă 
de apariția ei.

Nu pot încheia această succintă trecere în 
revistă a galeriei de mari dansatoare, fără 
a aminti încă trei nume; două sînt cunoscute, 
de altfel, spectatorilor noștri. Acum doi ani 
ne-a vizitat baletul Cuban, în fruntea căruia 
se afla dansatoarea Alicia Alonso. Puțini 
din cei ce au văzut-o știu că această mare 
balerină clasică și-a reluat activitatea după 
ce, în urmă cu zece ani, era aproape să-și 
piardă vederea; vindecarea — din păcate nu
mai parțială — a fost obținută cu prețul unui 
an și jumătate de ședere în obscuritate și 
repaus total. De o virtuozitate perfectă, 
strălucitoare prin rapiditatea și ușurința ei, 
Alonso știe să fie aeriană și totuși uman 
îndrăgostită în Giselle, dramatică în Legenda 
rîului, plină de poezie în Silfidele, plină 
de umor în Spectacol de gală, perfidă și 
cochetă în lebăda neagră.

Și Maria Tallchief, cea mai mare balerină 
din S.U.A., e cunoscută la noi: a fost în 
București acum trei ani. Fiică de indian,s-a năs
cut la Oklahoma, a studiat în California cu 
Bronislava Nijinska, și-a început cariera la 
Monte Carlo cu rolul Cochetei din Somnam
bula .și s-a consacrat la Paris. Tehnica ei e 
precisă, plină de strălucire. A realizat roluri

f
„Lacul lebedelor" la„Bolșoi

Teatr".

Ulanova și Jdanov în J<o- 
meo și Julieta”.

Margot Fonteyn.

Maia Plisețkaia.

Dudinskaia și Sergheev în 
„Lacul lebedelor".

în Pasărea de foc, Lacul lebedelor, Orfeu, 
Simfonia scoțiană etc. E interesant de amin
tit că senatul statului Oklahoma, unde s-a 
născut, mîndru de reputația ei, a instituit, 
în 1953, o zi „Tallchief" care se serbează cu 
mare fast.

Alt nume celebru în Occident e Margot 
Fonteyn, primă balerină la Royal Ballet 
din Londra. După o copilărie petrecută în 
Anglia, America și China, după studii făcute 
cu Goncearov și cu Astafieva, ea a intrat în 
1934 în trupa Sadler’s Wells, căreia i-a 
rămas credincioasă pînă azi. Are un corp 
foarte expresiv, o mare sensibilitate muzi
cală și pune în interpretările sale un simț al 
amănuntului, al nuanței, rar întîlnit. Karsa
vina, care a învățat-o rolul Păsării de foc, 
a făcut elogiul „logicii sale artistice". Fără 
a face paradă de tehnică, de o eleganță caldă, 
ea știe să fie spirituală, scînteietoare, dar 
mai ales tandră în balete ca Nocturnă, 
Variații simfonice, Cenușăreasa etc.

La mijlocul secolului trecut, pe albumul 
Măriei Taglioni, o cîntăreață a vremii a 
scris aceste rînduri mișcătoare: „Zadarnic vor 
fi povestite succesele și triumfurile tale gene
rațiilor viitoare! Nefericiții care nu te-au 
văzut dansînd nu vor da crezare nici poeților, 
nici jurnalelor... Cum să-și poată imagina 
un fluture ceresc?..." Astăzi, din fericire, 
drama spectacolului efemer nu mai există: 
cinematograful a creat posibilitatea ca imagi
nea dansatoarei să fie imortalizată și trans
misă urmașilor. E, oarecum, o confirmare a 
unui adevăr pe care Eminescu l-a exprimat 
într-o poezie cunoscută: după ce steaua a 
murit demult, icoana ei continuă să strălu
cească pe firmament, oferindu-se, pură, pri
virilor noastre.



Cum știu copiii să extragă „rădăcina pătra
tă" a lucrurilor! Conciziunea lor te uimește 
uneori. Acest fenomen l-am verificat încă o 
dată la Lugoj. Cîțiva copii—cel mai mare nu 
depășea vîrsta de 6 ani — se jucau cu mingea 
pe malul Tirftișului. La un moment dat, unul 
dintre ei s-a rupt din joc, a ascultat cîteva 
clipe și a exclamat plin de bucurie:

—• Trompetele!
într-adevăr, de undeva, de pe o stradă 

apropiată, răzbateau acorduri neclare de ală
muri. Iar exclamația lui („trompetele!") con
sfințea tocmai unul din evenimentele de sea
mă, tradiționale, din viața Lugojului —eveni
ment care, an de an, se oficiază cu aceeași 
seriozitate și emoție în frumoasa cetățuie de 
pe malul Timișului: deschiderea cursurilor 
Școlii populare de artă. Cît privește tradiția 
acestei școli, e bine să ne oprim puțin asupra 
corului „Ion Vidu" din Lugoj, a cărui cele
britate e determinată nu numai de vîrsta 
lui — 152 de ani — ci, mai ales, de modul 
în care a activat de-a lungul timpului, de 
rolul important pe care l-a jucat în viața 
culturală a orașului și chiar a întregului 
Banat. Acela care afirmă că viața corului e

Directorul și cîțiva dintre cei mai tineri elevi ai 
școlii.

Divertisment fotografic cu 
clasa de suflători.

legată de viața „personală" a trei sferturi din 
populația orașului nu va putea fi acuzat că exa
gerează. lată de ce, cînd vorbești despre Școa
la populară de artă din Lugoj, nu poți să 
nu te referi și la acest cor. Pentru că, deși 
școala ființează din anul 1949, în forma și 
proporțiile ei actuale fiind o creație a regi
mului nostru, activitatea ei este strîns legată 
de a corului, germenii ei putînd fi aflați în 
îndepărtatul an 1929, cînd Ion Vidu a înființat 
primele patru catedre — patru au fost la în
ceput și patru au rămas pînă în 1944 (azi: 15); 
sau poate în și mai îndepărtatul an 1909, 
cînd secția de teatru a corului interpretează 
comedia „Un tutore" — în distribuție fiind 
inclus și acela care avea să devină peste 36 
de ani președintele primului guvern demo
crat din țara noastră, dr. Petru Groza; sau 
poate și mai înainte, cînd Ion Vidu a pus 
bazele primelor cursuri de dirijat; sau poate 
înșimaimultîndepărtațiiani 1860-1868 cînd, 
sub auspiciile corului — devenit societate pe 
baza propunerii din 1848 a învățătorului Con
stantin Udrea de a se înființa o societate co
rală, literară și dramatică — au loc concerte 
și reprezentații teatrale de seamă—de seamă, 
dacă ne gîndim că ele s-au bucurat de con
cursul violonistului Voinescu din București, 
al lui Ion Scipione Bădescu, al actorilor Pas- 
caly și Millo și al suflerului... Mihail Eminescu. 
în fine, germenii școlii pot fi căutați într-o 
serie de manifestări și documente extrem de 
semnificative. E vorba de aprecierile elo
gioase ale lui Ciprian Porumbescu, care a 
participat în 1882 ca invitat la sărbătorirea 
a 25 de ani de existență a corului din Chiză- 
tău, aniversare care a prilejuit un concurs 
la care a participat și Lugojul; sau e vorba de 
primul document scris, care atestă nu numai 
existența corului în 1815, dar și — manifes
tată naiv — poziția sa: procesul verbal al 
unei adunări bisericești, care consemnează 
conflictul iscat între 9 coriști, pe de o parte, 
care voiau să treacă din cafas — locul obiș
nuit al corului — în strane, alături de „pre
oți și domni" , și alți 29 de coriști, pe de altă 
parte, 29 de meșteri și calfe, care se împo
triveau dezideratului mai sus amintit, pentru 
că nu se simțeau bine lîngă „preoți și domni"...

Dar cîte asemenea interesante argumente 
nu ne-ar mai servi istoria? Am vrut numai să 
sugerăm că între cor și școală există o 
strînsă legătură.

*
Așadar, Școala populară de artă din Lugoj 

are rădăcinile adînc înfipte în tradițiile 
culturale ale orașului. Dar ea a devenit școală 
populară de artă abia în anul 1949.

Desigur, se poate pune întrebarea: ce-i nou 
aici? Nou este totul: de la elevi la profesori, 
de la sălile de curs la programa analitică. în 
trecut (și nu numai în trecutul prea îndepăr-

tat) școala avea doar o singură sală de clasă 
—azi are două clădiri. în 1944 avea 4 profesori, 
în 1949 a avut 14, iar azi are 33; în 1944 avea 
80 de elevi, în 1949 a avut 320, iar azi are 
peste 600 ! Sau să ne gîndim la formațiile ar
tistica de amatori din Lugoj, care se numără 
cu zecile, la premiile pe care le-au obținut 
aceste formații de-a lungul anilor, la activi
tatea Casei de cultură din oraș sau a orches
trei semisimfonice, fără a omite că toți cei 
care compun aceste formații sînt sau elevi 
ai școlii sau foștii ei elevi.

Cine sînt ei? Să vedem mai întîi cine sînt 
profesorii. Iată-1 pe Dimitrie Stan, artist eme
rit, director al școlii și profesor. Cîndva a fost 
elev al lui Vidu. Plimbîndu-te cu el pe stradă, 
în Lugoj, nu poți să întreții nici cea mai ele
mentară discuție; la fiecare pas trebuie să 
salute și să răspundă la saluturi. Și fiți siguri
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că această popularitate, generată de un profund 
sentiment de simpatie și respect pentru 
omul de artă și cetățeanul-activist, nu e de loc 
gratuită. Dimitrie Stan e omul pe care foarte 
rar îl găsești acasă; mai degrabă la școală, 
la cor, la Sfat sau prin satele regiunii. El e 
omul care va sta ore în șir peste program 
să-ți explice sau ce n-ai înțeles sau orice vrei 
tu; el iubește arta și știe să-ți transmită și 
ție sentimentele sale și-ți împărtășește cu dăr
nicie (și cu folos) din cunoștințele sale.

Sau, ca să ne referim la cadrele tinere, 
iat-o pe Rodica Rădulescu, cea mai tînără 
profesoară din școală. Profesoara de canto, 
crescută în spiritul școlii — dragoste și en
tuziasm pentru munca artiștilor amatori — 
e secretara organizației U.T.M. din școală 
și în același timp, o modestă coristă.

Elevii? Să-i amintim mai întîi pe foștii 

elevi. Faceți cunoștință cu Eugen Gangan; 
el este casier al Agenției de voiaj C.F.R. 
din Lugoj, dar și instructor al echipelor de 
teatru de la C.F.R.-Lugoj. Pe Cornelia Sera- 
cim o puteți cunoaște la Galați, în calitate 
de solistă a teatrului muzical, iar pe Ligia 
Toma — la Cluj, în calitate de asistentă la 
Conservatorul „Gh. Dima“. Și acum iată-i pe 
cei de azi. Dimitrie Darabănț studiază acor
deonul, e în anul III. Ocupația lui? îngriji
tor de vaci într-o colectivă! Diriczi Zoltan 
cîntă la vioară și e în anul IV; și el e colecti
vist. Ion Lelescu, tractorist, va absolvi anul 
acesta clasa de clarinet, iar Vasile Bogza, 
conductor de tren, va absolvi clasa de acor
deon.

Și acum, o indiscreție. Adică să ascultăm 
o discuție la care n-am fost invitați, dar la 
care am tras cu urechea:

— Eu, cînd văd un tren alergînd, închid 
ochii și aud totul; roțile, locomotiva, foșnetul 
frunzelor... Totul e muzică... Și cînd trece 
tractorul pe lîngă mine, eu mai mult îl aud. 
Și inima ^ui o aud, și inima» pămîntului pe 
care-1 scormonește o aud... Totul e muzică...

— Eu, cînd aud muzică, închid ochii și văd. 
Fiecare notă muzicală are o culoare, un relief. 
Și cîntecul trenului care aleargă sau al trac
torului care ară se transformă în forme și cu
lori...

Poate că cei doi preopinenți au citit viața 
romanțată a lui Chopin și s-au lăsat furați 
de destăinuirile din copilărie ale compozi
torului, legate de descifrarea regulilor gra
maticii muzicale; poate că nu. Cert este un 
singur lucru: că avem de-a face cu doi dintre 
cei mai buni elevi ai amintitei Școli populare 
de artă — unul din clasa canto, altul din clasa
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© Maria Gașpar, colectivistă.
© Constantin Cimpoieru, co

lectivist.
(J) Ion Hațeg, colectivist.
©Cu cîtă sinceritate și finețe au 

interpretat Francisc Pfilf și Alfred 
Sibla, muncitori tîmplari, con
certele nr. I și 2 de Seitz!

(5) în rolurile din Caragiale: 
Ion Inculescu, țăran colectivist, 
în anul II teatru, și Mircea Ho- 
liartoc, tehnician.

@ Eugen Gangan, funcționar 
la C.F.R.

© Vasile Bogza. conductor 
de tren.

de pictură. Și ca să ajungem de unde am plecat 
-— tradiția școlii — să mai notăm că Maria 
Gașpar, fata cu voce de aur, cum i se spune 
în școală, e colectivistă la Șoșdea, iar Ioana 
Constantin, pictorița din anul III, e canto
nieră la halta Nevrincea...

★
într-un cuvînt, muncitori și colectiviști, 

funcționari, elevi și tehnicieni din Lugoj și 
din împrejurimile Lugojului s-au întîlnit și 
anul acesta —■ ca și în anii precedenți — pe 
băncile școlii lor populare de artă. între pro
grama analitică a acestei școli și aceea a șco
lilor similare din București, Brașov sau Sibiu 
nu e prea mare deosebire. Scopul lor este ace
lași : crearea de artiști amatori care să posede 
o pregătire și cultură artistică corespunză
toare unor trepte superioare interpretative. 
Continuarea și extinderea unei frumoase tra
diții se face în condiții care nu puteau fi 
întîlnite în trecut, în condiții pe care Ion 
Vidu nici nu le-a visat.

... Peste un an ori doi-trei, la o altă plim
bare, vom regăsi probabil în băncile școlii o 
veche cunoștință: puștiul care, pe cînd se 
juca pe malul Timișului, a exclamat: „Trom
petele!", sintetizînd astfel unul din eve
nimentele de seamă, tradiționale, de aici.

Bazil DUNÂREANU 
Fotografiile autorului



E BINE SA ȘTIM
NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE Șl TEHNICE

O UZINĂ DIRIJATĂ 
DE UN SINGUR OM

Colaboratorii unuia din 
institutele de proiectări din 
Moscova sînt pe cale de a 
termina planurile primei u- 
zine automate de zahăr din 
lume. Complexul proces al 
tabrlcării zahărului, inclu
siv cîntărirea și împacheta
rea, va II realizat de insta
lații electronice.

„Creierul" viitoarei între
prinderi automate îl va con
stitui o mașină electronică 
de calcul și coordonare.

întreaga uzină va Ii diri- 
iată de un singur om.

OPERAȚIE 
PE CREIER...

FĂRĂ OPERAȚIE
Doi neurochirurgi din Bos

on au pus la punct tehnica 
mei operații pe creier... 
ără operație. Ei folosesc fas- 
icule de protoni — emise de 
iclotronul Universității din 
larvard — care traversează 
casele craniene și pot fi con- 
entrate cu precizie.

Se crede că această teh- 
iică, experimentată de ase- 
aenea cu succes și la Uni- 
ersitatea din Uppsala din 
uedia, va permite să se 
educă riscul hemoragiilor șl 
nfecțlilor. Un inconvenient 
1 constituie însă prețul 
□arte ridicat.

OMUL: UN 
CARNIVOR

Este destul de larg răs- 
îndită părerea că vegeta- 
ienil sînt oameni rezistenți, 
Inătoși. Un studiu sistema- 
ic efectuat asupra a 12 
egetarieni ia Institutul de 
ercetări clinice al spitalu- 
li Middlesex din Londra 
are însă să indice contra- 
iul.

Cercetătorii au constatat 
existența a diterite leziuni 
interne la vegetarieni, pre
cum și atrofia membranelor 
mucoase ale stomacului — 
stări caracteristice cazuri
lor de subnutriție și de avi
taminoză.

Oricare i-ar fi înclina
țiile... culinare — comentea
ză revista engleză „New 
Scientist" — din conforma
ția dentițlei și din structura 
stomacului reiese că omul 
este un carnivor șl nu un 
ierbivor. Pentru vegetarieni 
ar II recomandabil, în cazul 
cînd conștiința le permite, 
să-și administreze injecții 
periodice de extract de ficat 
— cum făcea Bernard Shaw 
— sau cel puțin de vitamină 
B12...

CEA MAI MICĂ... Șl
MAI GREA STEA

Stelele „pitice albe" sînt 
stele mici (la scară cosmică) 
alcătuite din așa-numita ma
terie degenerată, adică din 
atomi lipsiți de electronii 
lor orbitali. Din această 
cauză, ele au o densitate 
extrem de ridicată.

Recent a fost descoperită 
o nouă asemenea stea în 
constelația Taurus; ea este 
cea mai mică stea observată 
vreodată. Avînd un diametru 
de aproximativ jumătate din 
cel al Lunii și aflată la o 
depărtare de 100 ani-lumină 
de Pămînt, această stea are 
o luminozitate de 5.000 de 
ori mal mică decît a Soare
lui. Fiind extrem de densă, 
un singur centimetru cub 
din materia care compune 
steaua recent descoperită 
cîntărește sute de tone.

UN CASTRU ROMAN DESCOPERIT 
ÎN MUSCEL

Arheologii fac în momen
tul de față noi săpături lingă 
Cîmpuiung Muscel: între li
vezile de la marginea orașu
lui, ei scot la lumină castrul 
roman Jdava. Este vorba de 
o unitate militară din seco
lele II-III, care efectua pro
babil paza drumului spre 
trecătoarea Bran.

Săpăturile de care vorbim 
sînt efectuate de către Insti
tutul de arheologie al Acade
miei R.P. Romîne și de mu
zeul raional din Cîmpuiung 
și, încă din prima fază, ele 
au dus la descoperiri inte
resante. Pe o suprafață des
tul de mare (98 x 132 metri) 
arheologii au dat peste zidu
rile și turnurile de pază ale 
castrului și peste un depozit 
de arme ale vremii (săgeți, 
vîrfuri de lance turnate din 
bronz). S-au găsit de aseme
nea piese de ceramică, mo
nede imperiale romane din 
epoca respectivă, vase pen
tru depozitat cereale șl altele.

Se pare că tabăra romană 
Jdava a avut un sfîrșit dra

Simultane de șah 
originale

Un simultan de șah Intr-o 
sală de club e un lucru cit 
se poate de obișnuit. Cu to
tul original este însă un mul
tiplu simultan de șah pe... 
stradă. O asemenea neobiș
nuită competiție s-a desfă
șurat pe „Caile Florida" din 
Buenos Aires, o arteră cen
trală unde timp de cîteva 
ore cîțiva cunoscuțl șahiști 
— marele maestru sovietic 
Lev Polugaevski, englezul 
Penrose, argentinienii Naj- 
dorf, Panno și Sanguinetti 
— au ținut piept fiecare la 
cîte... două duzini de șa
hiști. Bilanțul a fost net în 
favoarea „marilor". Astfel 
Polugaevski a obținut în 
fața adversarilor săi 22 vic
torii și 2 remize.

Alpinistă la... 4 ani

Micuța Valerie Potter, în 
vîrstă de 4 ani, fiica unor în
cercați alpiniști englezi, este 
de pe acum o iubitoare a aces
tui sport șl, după cît se pare, 
cea mai tînără alpinistă din 
lume. Debutul și l-a făcut 
la... un an, cînd, firește, nu 
putea mînui încă frînghla și 
pioletul, dar a luat contact 
cu muntele, purtată de pă
rinții săi. Ea ne zîmbește 
acum de pe muntele Cervino 
(Alpii Italieni), de la înălți
mea de „numai" 3.000 m.

matic: a fost distrusă de un 
incendiu în urma căruia s-au 
prăbușit toate încăperile. Și 
acest lucru — cred arheo
logii — s-ar fi întîmplat în 
perioada primelor migrații 
sau a răscoalelor dacice.

Săpăturile continuă și, du
pă cît se pare, vor dura patru

Un aspect de pe șantier: 
săpăturile sînt conduse de ar
heologul Emilian Popescu, de 
la Institutul de arheologie al 
Academiei R.P. Romine, și 
de Flaminiu Mîrțu, directorul 
muzeului din Cîmpuiung 

Muscel.

DE CE ARE CAMILA COCOAȘA?

Rezistența cămilei și ca
pacitatea ei de a se lipsi 
vreme îndelungată de apă 
sînt de mult timp prover
biale.

Abia recent însă aceste 
calități au devenit obiectul 
unui studiu serios. Primul 
lucru pe care l-au stabilit 
cu această ocazie oamenii de 
știință: cocoașa cămilelor 
este un fel de depozit ali
mentar, nu un „rezervor de 
apă", așa cum se considera 
(mult timp s-a crezut că 
țesutul adipos din cocoașă 
servește ca sursă de apă, 
ce se degajă ca urmare a 
oxidării grăsimii). Dar de
pozite de grăsime au multe 
animale, pe cînd purtătoare 
de cocoașă nu e decît că
mila. Așadar, de ce are 
cămila cocoașă?

Fiziologii au dat acestei 
întrebări un răspuns destul 
de simplu: dacă depozitul 
de țesut adipos al cămilei ar 
fi dispus uniform pe toată 
suprafața corpului, ca la alte 
animale, l-ar împiedica să 
piardă căldură, iar cămila 
n-ar rezista arșiței pustlu- 
rilor.

In plus, organismul că
milei dispune probabil și 
de un aparat fiziologic spe
cial, datorită căruia ea nu 
pierde apă din sînge, ci 
numai din țesuturi. Căci, 
chiar după pierderi mari de 
lichid, sîngele ei nu devine 
vîscos, ci circulă normal, 
asigurînd și răcorlrea orga
nismului. S-a făcut o expe
riență cu o cămilă care a 
fost pusă să meargă timp de

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

ORIZONTAL: 1) O con
sumi cu must la cramă: bia
ta capră e... ! — GTeorghe 
Vasile. 2) Uvertură tomna
tică la... guturai (pl.). 3) In
tre grădinile de legume și 
cămările gospodinelor — La 
ciorap... de relon! 4) Price
pe prin intermediul... șeii — 
Nume masculin. 5) Cot la 
cot(pL) —Vin bun doar la... 
salată. 6) Radu Ion — Zeul 
trăsnetului la scandinavi — 
Astronom mexican conteip- 
poran. 7) îi stă bine cu gb- 
goșarl murați — Pomadă. 8) 
Bărcuță... olimpică —Cron- 
căne o cioară. 9) Alecu Po
pescu — Pus pe șotii, jucă
uș —10) Buchet... — A des
chide ferestrele. 11) Soțul 
victimei de la ... 1 orizontal 
— Pășesc pe aleile de la șo
sea printre frunze ruginii.

DEZLEGAREA JOCULUI „ÎNCEPE ȘCOALA", APĂRUT 
ÎN Nr. TRECUT

ORIZONTAL: 1) Școală — 
Evoc. 2) Eleve — Rarău. 3) 
Părinte — Agr. 4) Ts — De- 
ochlat. 5) Eab — Scris — 

șaptesprezece zile în Sahara, 
primind numai hrană usca
tă și nebînd nici o picătură 
de lichid. La sfîrșitul aces
tui interval, ea a îngurgi
tat dintr-o dată impresio
nanta cantitate de o sută de 
litri de apă.

Cum a putut suporta o 
asemenea diluare rapidă a 
sîngelui și a celorlalte li
chide din organism? Pro
blema aceasta nu a fost încă 
rezolvată, dar soluția el 
va aduce date interesante 
nu numai pentru fiziologia 
cămilei, ci șl în legătură cu 
reglarea termică și rolul de 
control al rinichilor în ce 
privește conținutul de lichide 
din organism, date ce vor 
putea fi folosite în medicina 
umană practică.

AȚI AFLAT CĂ...

...Arheologii au stabilit 
că în vremurile foarte vechi 
erau cunoscute doar 7 meta
le? Acestea erau aurul, ar
gintul, cuprul, plumbul, sta- 
niul, flerul șl mercurul. 
Numărul metalelor — în 
același timp numărul tutu
ror elementelor chimice — ce 
au devenit cunoscute omului 
a crescut într-un ritm foarte 
lent. Astfel în evul mediu 
se cunoșteau doar 19 ele
mente. Dar spre sfîrșitul 
secolului al XIX-lea numă
rul lor a crescut foarte mult. 
Astăzi tabloul elementelor, 
conceput de Mendeleev, cu
prinde 102 elemente chimice.

VERTICAL: 1) Simfonie 
lacustră. 2) O-nghiți și te 
trec nădușellle! — Țesătură 
pentru armuri. 3) Depunere 
geologică — Rîu în U.R.S.S. 
4) Refren cabalin dintr-un 
cîntec de Elly Roman. 5) Se 
culege-n deal la vie, cu lelița 
cea nurlie— Elena Predescu. 
6) Fata lugojană — Nimic 
(pop.) — Toamna văzută de 
greierii Iul Topîrceanu. 7) A 
pieri, precum frunzele toam
na — Veșmînt feminin ce 
cîștigă cîțiva centimetri pă
trati pe măsură ce se răcește 
vremea. 8) Armăsar —Stan 
Oprea — I s-au înecat coră
biile. 9) l-au făcut norii un 
duș rece (fem.) — „De-acum 
eu nu te-oi mal vedea..." 
(Emlnescu). 10) Chitariști 
ce au neglijat aprovizionă
rile de toamnă. 11) Isprăvi 
imaginare ce-ngheață apele.

E. 6) M — Et — Ierta. 7) 
Breaz — Atent. 8) Ri — 
Cărți — Tu. 9) Intîrziere. 
10) Edita — E — Cub.
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Așa arată unul din numeroasele pasaje ale marelui 
magazin universal moscovit G.U.M., în care.prin- 
tre cei 6.000 de lucrători, muncesc și eroii fotore
portajului nostru, cei 2,000 de tineri aflați în jurul 

vîrstei de 20 de ani...

după 
orelei
I de
lucru

Imaginați-vă o suprafață de circa 47 de mii metri, pătrați, încă 
drată între patru străzi, pe care se înalță un impunător edificii 
străbătut de trei pasaje — adevărate străzi interioare, acoperite ci 
luminatoare de sticlă. De-a lungul lor, la parter și etaje, se înșiri 
sute de vitrine, standuri, tonete și rafturi înțesate cu mărfurile cel 
mai variate, de la micile cîrlige de pescuit pînă la încăpătoarei 
frigidere automate, de la hazliile păpuși-surori „Matrioșka“ pînă 1 
masivele motociclete „IJ“.

Ca stil, construcția evocă poezia secolului trecut, totuși ea ni 
distonează în ansamblul arhitectonic străvechi al Pieței Roșii, în car 
e situată. Este vorba de uriașul magazin universal moscovit G.U.M 
— Gosudarstvennîi Universalnîi Magazin — cel mai mare din capi 
tală și din întreaga Uniune.

(Continuare în pag. 20

Reflectoarele micului ecran sînt îndreptate oare 
asupra wnui grup de artiști de varietăți profesio
niști? Nu. Aici e vorba de tinerele acrobate ale 
cercului de amatori de pe lîngă G.U.M. De altfel, 
nu este pentru prima oară cînd o formație a mare
lui magazin evoluează în fața publicului mosco
vit la televiziune, în săli de spectacole și chiar 

la Teatrul Mare.



După orele de lucru, iată-i pe unii dintre tinerii 
lucrători de la G.U.M. participînd la cursurile se
rale ale Institutului de economie națională „Plehanov".

Contribuie oare studierea 
operelor vechilor maeștri 
ai picturii la formarea bu
nului gust al unor creatoare 
de modă? Fără îndoială. în 
plus, mai există și fireasca 
sete de frumos, devenită 
fenomen de masă în rîndu- 
rile tineretului sovietic, lată 
de ce adeseori, mai ales 
duminică, la galeria Tre- 
tiakov vin și lucrători și 
lucrătoare de la G.U.M. 
Fotoreporterul le-a prins în 
obiectivul aparatului pe 
Valea Firsova, croitoreasă, 
Tamara Beleakova, mane
chin, și Iulia Selivanova, 

creatoare de modele.

19



Dintre tinerii lucrători ai 
G.U.M.-ului muiți învață limbi 
străine. Alla Zaharova și Alia 
Jukova studiază limba franceză.

Faima orchestrei de estradă a 
lucrătorilor din comerț și ali
mentație publică din Moscova 
a trecut de mult hotarele capi
talei. Și, bineînțeles, G.U.M.-ul 
nu putea să nu-și aibă și aici 
reprezentanții săi. lată-l pe 
unul dintre ei, violonistul 
Aleksandr Mstislavski, vînzător 
în sectorul țesături de lînă.

Tineretul de la G.U.M. își 
are și el cenaclul său literar. 
Iar versurile și povestirile nu 
rămîn doar în amintirea parti- 
cipanților la lecturi sau în 
sertarele autorilor, ci apar în 
gazeta întreprinderii, într-un 
tiraj respectabil. Printre poeții 
„lansați" se numiri și tînirul 
Viktor Platov (al doilea din 

stînga).

Exiști vreun tînir care si nu 
iubească muzica? Dar ca si 
cunoști un instrument, să-l poți 
face să scoată sunete, trebuie 
mai întîi să ți-l procuri... Apoi 
ai nevoie de un profesor... 
Tinerii muzicieni de la G.U.M. 
sînt scutiți de asemenea griji. 
Ei au la dispoziție gratuit toate 
instrumentele și profesori cali
ficați. Din cercul de instrumente 
de suflat fac parte și, tinerii 
Vitali Zaițev, lucrător la depo
zitul de mărfuri, Anatoli Vos
trikov, vînzător la confecții, 
și Valeri Baiev, vînzător la 

textile-tricotaje.

(Urmare din pag. 18

Din primele ore ale dimineții și pînă se lasă noaptea, în acest va 
complex comercial domnește o intensă animație. G.U.M.-ul este lit 
ralmente asaltat de zeci de mii de cumpărători serviți de o adevăra 
armată de vînzători, casierițe, merceologi etc. Cu amabilitate și coi 
petență cumpărătorii sînt ajutați să se orienteze în multitudini 
sortimentelor, să-și aleagă obiectele dorite.

Fotoreporterul și-a propus să prezinte cititorilor pe cei mai tine 
dintre lucrătorii G.U.M.-ului; numărul lor atinge impresionau 
cifră de 2.000, cam o treime din întregul personal.

lată-i, după ieșirea din schimb, dedicîndu-și timpul liber cel 
mai deosebite îndeletniciri care, de fapt, exprimă năzuințele, înc' 
națiile, căutările, preocupările fiecăruia dintre ei. Năzuințele lo 
Cele mai felurite. Dacă dorește, bunăoară, să urmeze cursurile unive 
sității, tînărului merceolog, gestionar de raion sau vînzător la G.U.l 
îi sînt deschise porțile a numeroase institute și în primul rînd a 
Institutului de studii economice. Are înclinații spre muzică? Poa 
frecventa cercul muzical de^amatori din întreprindere. Iubește danst 
baletul? Cercul coregrafic îi stă la dispoziție. îl pasionează teatru 
Iată-1 actor, regizor sau pictor scenograf amator.

Cum îi mai place unui tînăr să-și petreacă timpul liber? Să înoa 
iarna într-un bazin acoperit... Să facă scrimă, să joace tenis, basche 
volei sau handbal... Să se antreneze la box, haltere, lupte sau gimna 
tică... Să participe la concursurile sportive de masă ori de performanță

Dar cîte nu poți face cînd ai numai 20 de ani și cînd ești cetățe; 
al unui stat care-ți pune la dispoziție totul, dar absolut totul, în mi 
gratuit — săli, echipament, materiale didactice, antrenori, profesor 
Numai să vrei...

Iar dacă în fiecare dimineață cei 2.000 de tineri pășesc voie 
pragul locului lor de muncă, aceasta nu poate să nu aibă legătu 
și cu modul sănătos în care ei își petrec timpul liber...

Lucru despre care se vorbește în cele cîteva imagini ale fot 
reportajului nostru.

Fotografii A.P.



3RE
Lucia Demetrius:

„LIMPEZIRE*
Cunoscuta publicului mai ales ca au- 

oare a unor valoroase piese de teatru, 
cititoarea Lucia Demetrius ne oferă cu 
.Limpezire" o culegere a celor mai bune 
mvele ale sale, scrise șl tipărite in 
inii de după eliberare. Caracteristic 
icestor nuvele, ca de altfel șl pieselor 
mciel Demetrius, este strădania de a 
gllndl transformarea oamenilor umili 
i obljdulți, cucerirea de către el, sub 
afluența directă a comuniștilor, a unei 
.epline șl pline de forță demnități 
.mane. In același timp, proza Luciei 
lemetrius reflectă prăbușirea mate- 
lală, dar mai ales morală, a foștilor 
tăpînl, meschinăria șl mizeria lor 
utletească, lipsa totală a oricărei dem- 
ități. Izbește astfel frumusețea sufle- 
ească a țăranului comunist Matei din 
O noapte grea", a femeii simple care 
ste Laetlțla din „Clnd au crescut 
pele“, pusă față In față cu ctlnoșenia 
ii Traian șl a iul Vâsli din „Limpezire" 
rl ou mizeria morală a soților Stroescu 
in „O zl Însemnată".
Faptele oare stau la baza nuvelelor 

uclei Demetrius sînt in genere 
itlmplărl mărunte, cotidiene. O docto- 
Ița șl un țăran comunist salvează 
itr-o noapte un copil de la moarte 
,0 noapte grea"), o' fată, înșelată 
e feciorul chiaburului, ajunge la 
mștilnța propriei el demnități („Llm- 
jzire"), o familie din vechea „lume 
ană" se ceartă pentru o moștenire 
lotetică, dovedind o ipocrizie demnă 
3 o comedie satirică („Dragul 
jstru Georglcă"), o femeie bătrînă, 

epavă aproape, descompusă de 
folsm, așteaptă reîntoarcerea unor 
le care au trecut de mult și care nu 
vor mai întoarce („Ultima Tauber") 

o. etc. Toate aceste întîmplărl, toate 
acțllle eroilor, la fel de variate ca șl 
racterele lor șl care la prima privire 
>t apare lipsite de semnificație, 
sflnesc însă punctul de vedere al 
riltoarel asupra societății contempo- 
ne romîneștl, care nu este altul decît 
înotul de vedere al celor mal tnain- 
țl eroi ai Luciei Demetrius. în ceea 
-1 privește pe aceștia, pe eroii comu- 
ștl, apreciatei noastre scriitoare 1 se 
ate reproșa nu atît o nereușită a 
grăvirll lor, cît un insuficient accent 
is pe acțiunile lor, o împingere a lor 
planul al doilea în ansamblul gene-

I al nuvelelor. Comuniștii nu ocupă 
tfel, în nici una din nuvelele Luciei 
smetrlus, primul loc, rolul principal 
i spune, ci apar doar ca ajutoare de 
dejde ale altora (Matei din „O 
apte grea", Marla Ceaușu din „Cînd 
crescut apele"). Mai mult, în „Llm- 

zlre", Serafim șl al lui sînt puși în 
uațla de a nu ști ce se petrece în 
oprlul lor sat. Un accent mai puternic 
s pe figurile comuniștilor, existente 
altfel în multe nuvele, ar fi dus 

sigur la o mal largă cuprindere a 
illtățllor noastre din ultimii ani. Cu 
ite acestea, nuvelele Luciei Demetrius, 
•prlnzînd realitatea în mișcare, se 
esc cu interes și plăcere, cu curiozl- 
;e chiar, cititorul fiind pe bună 
sptate tentat să facă tot timpul, 
să nu legătura între diferitele întîm- 
irl, dar în orice caz între diferitele 
snlmente politice șl sociale care le-au 
t naștere. Iar această legătură dă 
Itate șl coeziune întregului volum 
impezire".

• Mulți dintre spectatorii noștri II 
cunosc șl îl apreciază pe talentatul 
interpret de muzică ușoară șl de operetă 
Georg Ots, din R.S.S. Estonă. De-a 
lungul carierei sale (este născut în 
1920), el a interpretat diferite roluri 
în numeroase operete, comedii muzicale 
șl filme. în filmul recent „întilnire 
întîmplătoare", Ots joacă rolul cîntă- 
rețului de estradă Laigo. Muzica filmu
lui aparține compozitorilor estoni 
E. Arro șl U. Nalssoo. în fotografie, 
cadru din film.

• Opera dramatică a scriitoarei 
franceze Franțolse Sagan a dezamăgit 
pe spectatorii britanici. într-adevăr, 
referlndu-se la reprezentarea pe scena 
teatrului „Plccadlly" din Londra a 
piesei „Castel în Suedia", cunoscutele 
ziare britanice „Daily Mail", „Daily 
Express", „Daily Herald", „Guardian" 
sînt unanime în ce privește părerea lor 
negativă. Astfel, „Daily Express" pre
cizează că piesa se caracterizează prin 
„eleganță fără suflet, tehnică fără con
ținut, mișcare fără subiect..."

• La Amsterdam a fost deschisă 
recent expoziția pictorului german 
Otto Nagel, președintele Academiei de 
artă a R.D. Germane. Peste 40.000 
de iubitori de artă olandezi au admirat 
pînzele lui Otto Nagel, dar autoritățile 
olandeze au refuzat autorului lor drep
tul de a asista la vernisajul expoziției, 
în țara Iul Rembrandt, un pictor 
contemporan nu are dreptul să pre
zinte propriile sale lucrări...

• Academia de literatură și trustul 
cărții din Ceylon — arată săptămîna- 
lul ceylonez „Forward" — au instituit 
un concurs pentru cea mai bună operă 
literară. Concursul a fost cîștlgat de 
cunoscutul scriitor comunist Dominic 
Djlve, care a prezentat o culegere de 
povestiri în limba tamllă.

• La Opera Comică din Berlinul 
democrat se fac Intense pregătiri pentru 
stagiunea 1962-1963. Cele mal multe 
dintre premiere vor fi puse in scenă de 
către remarcabilul regizor Walter Fel- 
sensteln. Astfel, vor vedea lumina 
rampei: „Cavalerul Barbă Albastră" șl 
„Povestirile lui Hoffmann" de Jacques 
Offenbach, „Simone Boccanegra" de 
Verdi și altele. în a doua jumătate a 
stagiunii va avea loc premiera operei 
lui Paul Dessau „Domnul Puntilla șl 
sluga sa Matti", după celebra piesă a 
Iul Bertolt Brecht.M. PÎRVULESCU
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Porumbul recoltat de pe ogoarele G.A.C. „Secera și ciocanul" din comuna Plevna, raionul Lehiiu, 
este transportat la baza de recepție.

Prima zi de școală

O imagine zgudu
itoare din Teheran 
— capitala Iranu
lui — după recen
tul cutremur care 
s-a soldat cu moar
tea a peste 20.000

400 tineri cuba
nezi au sosit in 
U.R.S.S. pentru a 
studia mecaniza
rea agriculturii, 
în portul Odessa 
ei au fost primiți 
prietenește de ti
nere și tineri so- 
4_ vietici.

Spre șantierele de 
electrificare din 
tară pornește un 
nou lot de trans
formatori produși 
de întreprinderea 
„ Electrotehn i c a " 

din București.

Poporul algerian s-a prezentat la 20 septembrie în fata urnelor. în 
ajunul alegerilor, Frontul de Eliberare Națională a chemat pe algerieni 
să voteze „pentru un stat republican care să garanteze securitatea și 
libertatea sa“; „pentru triumful aspirațiilor profunde ale poporului 
algerian care cere o adevărată reformă agrară, industrializarea țării, 
pîine și demnitate pentru toți“; „pentru salvgardarea si consolidarea 
independenței naționale"; „pentru o Algerie liberă și înfloritoare".

în fotografie: un mare miting al populației din Alger.



[iiiiwii nt siriu. noi lismiift
lorodino
„Aniversarea a 150 de ant 

e la istorica bătălie de la 
lorodino mi-a trezit dorința 
e a cunoaște unele amănunte 
supra acestei lupte“.

Ion BĂOESCU 
comuna Gîrbavu, raionul 

Filiali

Răspunde NICOLAE CIA- 
HIR, candidat în științe 
dorice, lector la Facultatea 
e istorie a Universității din 
lucurești.
în iunie 1812 Napoleon, 

a fruntea unei armate ce de- 
ășea cifra de, jumătate de 
illion, trecea fără declarație 
e război peste fluviul Nie- 
len, cu intenția de a cuceri 
ît mai repede Rusia. Bizu- 
ndu-se pe o mare superiori- 
ate numerică asupra forțe- 
or Rusiei, divizate în trei 
rmate, planul strategic al 
ui Napoleon urmărea să 
rovoace bătălii mari, care 
ă scoată din uz cît mal re- 
ede trupele ruse. Dar arma
de rusești au evitat o bătă- 
le generală, ducînd lupte 
ctive de ariergardă și pricl- 
uind inamicului mari pier- 
eri. Marx arată că planul 
etragerli armatei ruse deve- 
ise nu o chestiune de ale- 
ere liberă, ci una de necesi-

Generalul Kutuzov.

:ate imperioasă. Dar aceas- 
;ă tactică a retragerii, o ne- 
:esltate Impusă de împreju- 
ări, era foarte nepopulară 
itît în rîndul maselor cît și 
n armată. în aceste condi- 
11, a fost numit comandant 
uprem al trupelor vestitul 
;eneral Mlbail Kutuzov, deși 
e afla în dizgrația țarului. 
Cutuzov a fost nevoit să sus- 
ină la Borodino, la circa 
20 km vest de Moscova, o 
>ătălie generală. Napoleon 
lispunea de 135.000 soldați 
.1 587 tunuri, iar rușii de 
:20.600 soldați șl 640 tu
luri.

Bătălia a început în dimi- 
leața zilei de 26 august (7 
.eptembrie). Seara, din rîn- 
lurile francezilor se puteau 
lumăra 60.000 de ofițeri șl 
.oldați morți și răniți, prin- 
,re care 47 generali. Pierde- 
■ile armatei ruse se ridicau 
a 44.000 de morți și răniți.

Poporul rus a arătat la 
lorodino cum știe să lupte 
ntr-un război just, cînd pa
ria este în pericol. în această 
lătălie hotărîtoare a fost 
lecetluită soarta armatei 
ranceze.

Borodino a fost pentru 
fapoleon numai un act al 
ragediei. Deși lăsată să 
jungă în Moscova, armata 
ranceză, hărțuită din toate 
lărțlle, a fost nevoită să se 
etragă. în octombrie 1812 
e mal tîrau pe drumurile 
nghețate ale Rusiei doar 
:0.000 de soldați, rămășițe 
alnice ale „marii armate" 
lornite să cucerească lumea, 
ar în martie 1814 trupele 
usești au Intrat în Paris, 
Napoleon fiind nevoit să 
>ărăsească tronul Franței.

De ce „clipesc" 
stelele 1

La această întrebare pusă 
de cititorul Ion Marcu din 
Craiova, răspunde MATEI 
ALECSESCU, directorul Ob
servatorului astronomic popu
lar din București.

Acest fenomen este pro
vocat de atmosfera care 
înconjură Pămîntul. Se știe 
că aerul, mal ales în ime
diata vecinătate a solului, 
se află în continuă mișcare, 
în continuă agitație. Este 
vorba de curentii de aer 
cald și rece, care își schimbă 
locul în flecare moment, pe 
diferite direcții.

Această agitație, căreia 1 
se mai spune turbulență 
atmosferică, face ca razele 
de lumină ale stelelor (surse 
de lumină punctiforme) să 
fie continuu abătute din 
calea lor și să nu ajungă, 
în fiecare moment, direct în 
ochiul nostru. Faptul acesta 
face ca de. zeci de ori pe 
secundă să ni se pară că 
astrul pe care-1 privim pă
lește sau că devine mai lumi
nos. Rezultatul este acea cli
pire sau scintilație a stele
lor. Așa se explică de ce 
iarna, cînd curențll de aer 
sînt uneori foarte puternici 
(mai ales după o zi cu soare), 
stelele clipesc. în mod Impre
sionant, prezentînd chiar 
modificări rapide de culoare, 
mai ales spre orizont.

în astronomie, turbulența 
este fenomenul cel mai supă
rător, deoarece datorită ei 
imaginile aștrilor observați 
cu luneta apar confuze și 
în continuă mișcare, așa cum 
ne apar vara obiectele mai 
îndepărtate cînd le privim 
culcați pe pămînt. De aceea, 
înainte de instalarea ori
cărui observator astronomic, 
se fac cercetări luni întregi 
șl chiar ani de zile asupra 
turbulenței și, evident, se 
alege locul unde fenomenul 
este mai redus.

Și în țara noastră se efec
tuează studii sistematice a- 
supra acestui fenomen. La 
Observatorul astronomic 
popular din București a fost 
elaborat un studiu asupra 
turbulenței, bazat pe obser
vațiile efectuate timp de 
6 ani în Capitală și în dife
rite orașe ale țării.

Iată, așadar, cum un 
fenomen care apare specta
culos cînd îl privești cu 
ochiul liber se poate dovedi 
deosebit de supărător pentru 
cercetările științifice. El va 
fi complet evitat în momen
tul cînd se vor putea instala 
observatoare astronomice pe 
sateliți artificiali sau pe 
Lună, unde lipsește atmo
sfera.

Dunărea, Mississippi, 
Nilul...

Apreciez ca un lucru foarte 
bun apariția în „Flacăra" a 
documentarelor asupra mari
lor fluvii ale lumii. Prin 
text și prin fotografii aceste 
note de călătorie ne îmbogă
țesc mult cunoștințele. Ar fi 
bine să continuați publicarea 
în viitor a altor asemenea 
note de călătorie. Mi-aș per
mite să vă propun Volga, 
Rinul, Enlseiul, Amazonul

Ștefan ANDROMACHE 
Botoșani

Caragiale 
pe scenele lumii

„Doresc sd aflu în ce dis
tribuție a fost interpretată 
«O scrisoare pierdută» de către 
Naționalul bucureșlean la 
Paris și cît e de cunoscută 
în lumea întreagă această 
piesă".

Ioana POPESCU 
studentă, București

Răspunde la întrebare 
ALECU POPOVICI, redactor 
la revista „Teatrul".

în cadrul Festivalului Tea
trului Națiunilor, teatrul „I. 
L. Caragiale" a prezentat la 
Paris, în ziua de 22 iunie 
1956, spectacolul „O scri
soare pierdută" (cu aceeași 
ocazie s-a mai jucat și 
„Ultima oră" de Mihail Se
bastian), în sala teatrului 
„Sarah Bernardt".

Reprezentația a obținut 
un triumfal succes, înregis
trat de presa cotidiană șl de

Desen de Garda la spec
tacolul „O scrisoare pierdută", 
prezentat de Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" la 
Paris (din „Les Lettres Fran- 

țaises").

specialitate. Din distribuția 
condusă de regizorul Sică 
Alexandrescu, făceau parte: 
C. Bărbulescu (Tipătescu), 
Al. Giugaru (Trahanache), 
Gr. Vaslllu-Blrllc (Brînzo- 
venescu), I. Flnteșteanu 
(Farfuridi), C. Antoniu (Ce
tățeanul turmantat), Niki A- 
tanasiu (Cațavencu), Marcel 
Anghelescu (Pristanda), Ra
du Bellgan (Dandanache), 
Cella Dima (Zoe), Ion Iliescu 
(Ionescu), I. Henter (Popes
cu), N. Enache (un servitor).

Cu prilejul sărbătoririi Iul 
Caragiale în acest an de către 
Consiliul Mondial al Păcii, 
piesele iu iau fost traduse în 
peste 25 de limbi. Specta
torii din 50 de orașe de pe 
patru continente au aplaudat 
spectacolele clasicului nos
tru. Cît e de viu și de actual 
mesajul teatrului său reiese 
și din citatele de mal jos.

Criticul japonez Osaki re
lata într-un ziar din Tokio:

„Tinerii din sală au rîs la 
replicile lui Pristanda, pen
tru că partidul conservator 
din Japonia a încercat o re
vizuire a constituției. Re
alitățile țării noastre ne-au fă
cut să uităm că piesa este 
scrisă cu peste 70 de ani în 
urmă".

Ziarul „Avânți" din Roma 
consemna: „.0 scrisoare pier
dută» nu e numai capo
dopera scriitorului romîn Ca
ragiale, admirabil dramaturg 
de la sfîrșitul veacului tre
cut, ci și un document tea
tral de importanță europea
nă".

în sfîrșit, criticul argen
tinian Carlos Ruiz Dandet 
scria: „Succesul a fost cu 
atît mal mare, cu cît «O 
scrisoare pierdută» are con
tingențe cu moravurile vie
ții politice ale Argentinei de 
astăzi".

Cluj, Bicaz, 
Tg. Mureș, Cluj

Secția de turism de pe 
lîngă asociația sportivă a 
fabricii noastre a organizat 
pentru muncitorii aflați în 
concediu o serie de excursii 
cu durata de 5-10 zile. 
Fotografia alăturată am re- 
alizat-o în timpul unei ase
menea excursii. Două auto
buze ne-au plimbat pe trase
ul: Cluj.Sovata, Lacul Roșu, 
Bicaz, Borsec, Tîrgu Mureș, 
Cluj. Pretutindeni am fost 
bine primiți, iar excursia 
ne-a prilejuit cunoașterea 
unor colțuri minunate ale 
patriei noastre.

Gheorghe SZARVADI 
muncitor curelor la Uzine
le de pielărie și tncălță- 

minte-Cluj

De la foto- 
corespondenți

„Sărutul", opera marelui 
sculptor C. Brîncuși, se găseș
te tn Muzeul de artă „Aman" 
din Craiova. (Geo Stoica, 
regizor tehnic la Teatrul de 
păpuși din Craiova)

Dunărea la Htrșova. (prof. 
V. Bogdăneț, Bacău)

„Ne pregătim de drumeție..." 
(Alex.Riegelhaupt.Petroșeni)

Pe scurt
Nicolae Nemeș, Craiova. 

Primul film romînesc s-a 
numit „Războiul Indepen
denței" șl a fost realizat în 
anul 1912 de Grigore Bre- 
zeanu. Și-au dat concursul 

o serie de actori de frunte 
ai Teatrului Național, prin
tre care Aristide Demetrladc 
Constantin Nottara, Petre 
Liciu, N. Soreanu ș.a. O 
descriere mai amănunțită a 
realizării filmului găsiți in 
nr. 16/1962 al revistei noas
tre.

Florin Lungu, Caransebeș. 
Caricatura trimisă de dv. nu 
ni se pare reușită. Vă reco
mandăm totuși să reluați 
tema abordată, conferind de
senului mai mult umor.

Virgil Ceaușescu, corn. 
Tîmna, raionul Strehaia. Ne 
bucură aprecierile privind 
conținutul revistei noastre.

Despre viața și expediți
ile lui Amundsen, „Flacăra" 
a publicat un material în 
nr. 2 din 13 ianuarie 1962.

Artiștilor Oleg Strijenov 
și Iulia Borisovă le puteți 
scrie în limbile rusă, engle
ză sau franceză, pe adresa 
Studiourilor „Mosfilm", Mos
cova.

Octavian Slăcescu, Bucu
rești. Fotografiile pe care 
ni le trimiteți trebuie să 
aibă un conținut interesant 
și să fie bine executate.

Cititorii 
către cititori

Doresc să corespondeze pe 
diferite teme (literatură, ar
tă, muzică) și să facă schimb 
de vederi: Lucy Cornea, func
ționară, com. Perișani, ra
ionul Rm. Vîlcea; Mariela 
Spătarii, Bocșa, str. Repu
blicii 1, raionul Reșița; 
Lucia Primea și Wally Su- 
kozd, casiere, stația C.F.R. 
Turda; Nicolae Răduț, strun
gar la Combinatul meta
lurgic, Căminul muncitoresc 
Lunca II, Reșița; Nana 
Dinescu. elevă, Sibiu, str. 
Alexandrov 44; Petre Roso- 
ga, muncitor Ia uzinele „Elec- 
troputere", Craiova, prelun
girea Donca Slmo 23; Iulia 
Orleanu, elevă, Buzău, str. 
Panduri 1; Nelu Truieă, 
tehnician, Craiova, calea 
Lenin 121 ; Aurel Arnăutu, 
student, Timișoara, Cămi
nul studențesc nr. 2, str. 
Mihai Vlteazu 1; Violeta 
Tufan, Medgidia, sțr. Hagi 
Amet 14; Adriana Dana 
Deriș, elevă, Giurgiu, str. 
Donca Simo 4; Nicu Dumi
trescu. Hunedoara, bd. Re
publicii, bloc 135, ap. 1 ; 
Teodora Dinu. Cîmpulung 
Moldovenesc, str. 7 Noiem
brie 57; Lena Cassian, bi
bliotecară, Cîmpulung-Est, 
str. 23 August' 217, reg. 
Suceava; Vasile Mocanu, 
strungar, Cîmpulung-Est 
str. 23 August 193, reg. 
Suceava; Ninela Stănescu, 
elevă. Hunedoara, aleeaDrum 
Nou. 8 ; Nelu Vlăduț, munci
tor, Reșița, b.'8OO; Aurel 
Răcăruș, inginer,'Lugoj, str. 
Vasile ROaltă 4.

Vor să facă schimb de ilus
trate următorii: Viorel Bolo- 
han, Plopeni, str., Democra
ției 4, reg. Ploiești; Gheorghe 
Chirilă, T.C.M.C. Anina, raion 
Reșița, reg. Banatj Viorel 
Rădulescu, elev, Craiova, str. 
Doinei 19; Liliana Pirodă, 
elevă, Cîinpina, str. M. Kogăl- 
niceanu 36, reg. Ploiești; 
Florina Drăguș, elevă, Cîm- 
pina, str. M. Kogălniceanu32, 
reg. Ploiești; Nicolae loniță, 
I.P.P.G., Secția seismică 36- 
Topolovenl, raion Găiești, 
reg. Argeș; Lilică Bumbar 
șl Constantin Predi, S.M.T. 
Simion, raion Tr. Severin, reg. 
Oltenia; Rodica Ciolan, Tr. 
Severin, str. Ilie Pintilie 
39; Li viu Novac, com. Pecica, 
reg. Banat; Zora Roșea,elevă, 
Ploiești, str. Prof. dr. Mari
nescu 18; Nicu Barbu, vulcanl- 
zator, Brașov, str. Toamnei5; 
Corneliu Posteucă, controlor 
tehnic, Hunedoara, bloc 50, 
ap. 13.
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A SOSIT
TOAMNA

Fără cuvinte.

E. ARNO

— Poftim, pot I 
•ă-ti faci din 
nou cravată I

Strugurii: 
— Dac-al «ti 
ce dulci «in
tern I...

La întoar
cerea de la 
un concurs de 
vinuri...

5

Desen» de

încă la prima cabană »-a atașat de mine.

Dlogene: - M-as muta aicll amintiri de astă vâri
Cele mal 

frumoase amin
tiri le am totuți 
do la munte.


