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î» laboratorul chimic al Uzi
nal do rulmenți-Bra»oY ce exe
cută analiza unei probe de o(el.

Fotografie de A. MIHAILOPOL

♦

Proletari din toate țările, uniti-oăf 

acâra



id 
I- 
Z

<"“®

0 

(0

<

< (0

0.
5

co-o 
w 10 
Ct m 
□ N

(0 <0 c

<

0 
< 
a

0 O 
a 

d
- ® (0
** N 
□ »- 
W _•

id ’ffl ® 
or o i-

Fotocronica Flăcării



1) Lucrările de Întreținere a culturilor de grtu 
sint subiectul discuției „pe concret" intre președin
tele șl brigadierul de cimp de la G.A.C. din 
Perlșoru (Balonul Fetești) și specialiștii Stației 
experimentale agricole Mărculești. a) Stnt 
aproape terminate lucrările de suprastructură 
la o nouă motonavă de 2.000 t. Astfel, In cursul 
primei jumătăți a lunii aprilie Șantierele na
vale Oltenița vor lansa un nou vas Ia apă. 
3) Institutul de medicină internă al Academiei 
R.P.R.: in laboratorul de electrochimie se 
pregătesc aparatele de electroforeză preparatlvă 
pe hirtie, In vederea determinării de proteine 
sanguine. 4) Printre produsele întreprinderii 
„Eleetroaparataj" din București se numără șl 
automate pentru protecția stațiilor electrice. 
Reglorll I. Cosma șl M, Scarlat lucrează la 
Sunerea la punct a unei astfel de instalații.

) La Uzina mecanică de mașini șl utilaj mi
nier din Bala-Mare se montează un nou alimen
tator eu plăci pentru industria minieră, a) 
14 tone pline de calitate superioară: aceasta este 
producția zilnică a noii fabrici moderne de pline 
din Blmeria, Reg. Hunedoara. 7) O dată ou pri
măvara, pe o suprafață de 80 ha a început 
atacul ou Sandolină Împotriva dăunătorilor, tn 
livada de meri a G.A.S. din corn. Seini, Raionul 
Bala-Mare. •) Deși tovarășa Flllplna Flrlcă de 
la F.R.B. București nu are dectt 20 ani, da
torită priceperii șl hărniciei sale 1 s-a Încre
dințat conducerea unei brigăzi la secția ring.

Flăcării ♦ Fotocrc

1) Franța. Manifestație a minerilor greviști la 
Lens (departamentul Pas-de-Calals). în fotogra
fia 3: solldarlzindu-se ou greviștii, oomerclanțll 
din Lens și-au Închis magazinele timp de citeva 
ore. în colțul din stingă al fotografiei se poate 
vedea — mărit — afișul expus lingă intrarea 
unui magazin inohls, din centrul orașului. 
3) O lovitură de stat s-a produs In Siria — la o 
lună după cea din Irak. Puterea a fost preluată 
de „Consiliul revoluționar național sirian". în 
afară de fostul prlm-minlstru, oare și-a găsit 
azil politic la ambasada Turciei, restul persona
lităților vechiului regi.ni din Siria stnt ares
tate sau se află tn reședință forțată la domi
ciliu. Prlntr-un ordin al Consiliului național 
al Comandamentului revoluției se interzice or
ganizarea oricăror demonstrații. Au fost efec
tuate o serie de arestări tn rtndurlle membrilor 
Partidului comunist. La Damasc patrulează sol
dați, tancuri șl mașini blindate. în fotografie: 
pe o stradă din capitala Siriei. 4) Miting 
la Guayaquil (Ecuador) Împotriva programu
lui „Alianța pentru progres" — unealtă a 
monopolurilor nord-americane pentru subordo
narea economică a țărilor latino-americane. 5) 
„La dracu' cu bombele atomice șl cu hidrogen". 
Purttnd pancarte cu această inscripție, locui
tori al orașului japonez Kobe demonstrează, 
cerind vaselor militare americane să părăsească 
apele japoneze. 6) Greva celor 450 de studențl 
de la Facultatea de arhitectură din Milano a 
luat sftrșlt după 21 de zile, tn urma acceptării 
de către forurile academice a creării unei co
misii care să discute modalitatea rezolvării 
doleanțelor studenților. In fotografie: studențl 
de la alte facultăți din Italia au venit să-și 

exprime solidaritatea cu cei din Milano.



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

9) Preocuparea pentru 
calitate a colectivului 
Fabricii „1 Septembrie" 
din Satu-Mare face ca 
produsele pe care le 
lansează pe piață să 
fie foarte căutate. Un 
nou lot de mașini ara
gaz este gata de expe
diție. 10) Reprezentan
ta țării noastre, Marla 
Alexandru, s-a dovedit 
șl la această ediție a 
campionatelor Interna
ționale de tenis de masă 
cea mai bună, clști- 
gind probele de simplu 
fete șl dublu mixt 
(tmpreună cu Coblr- 
zan). 11) Noua pre
mieră la Teatrul „Lucia 
SturdzaBulandra" :„ Ce
zar șl Cleopatra" de 
Bernard Shaw. Scenă 
din spectacol ou Ileana 
Predescu șl Fory Etter- 
le.12) Cîteva din noile 
modele de primăvară 
prezentate In cadrul 
fazei finale a celui de
al doilea concurs de 
modele de Îmbrăcămin
te, organizat de către 
UCECOM între 7-10 
martie la Circul de Stat 
din București. 13) Echi
pa tovarășului Gheor
ghe Viorel de la Uzine
le „Vulcan" din Bucu
rești este fruntașă tn 
sectorul de montaj re- 
ductori. Fotografia a 
fost luată în timpul 
asamblării unul reduc- 
tor de 12 tone pentru 
Industria petrolieră.

Fotocponica Flăcării
ll „Ultimul vagon de cărbuni de la mina Beeckerwerth a fost 
■ extras la 1 martie 1963“. Inscripția de pe vagonetul din fo
il tografle este edificatoare: mina „Beeckerwerth" din Duis- 
V burg-Hamborn (R.F. Germană) și-a închis porțile; a 25-a 

mină din bazinul Ruhrulul care face acest lucru din 1058 
încoace. Consecința: alți 2000 de mineri aruncați pe 

drumuri.

Rezervele de aur ale Angliei au scăzut tn februarie 
cu tncă 24 milioane lire. (Ziarele)

Desen de Clk DAMADIAN

DUMINICĂ 17 MARTIE 8.50: 
Gimnastică 6.00: Emisiunea pen
tru copii șl tineretul școlar — 
Concert educativ. în pauză: Te
lejurnalul pionierilor; „Căpitanul 
Val-Virtej“(reluare) 10.30: Rețeta 
gospodinei 11.00: Emisiunea pen
tru sate. Din cuprins: Telejurna
lul satelor; Buletinul lucrărilor 
agricole; De la un meridian la 
altul; Dicționar tehnic; Muzică 
populară rominească. în jurul 
orei 13.00 Transmisiune de la 
Stockholm a întilnlrii de hochei 
dintre echipele Suediei și R.S. 
Cehoslovace, din cadrul Campio
natului mondial de hochei pe 
gheață. în jurul orei 17.00 Trans
misiune de la Stockholm a întîl- 
nirii de hochei dintre echipele 
Canadei și Uniunii Sovietice, 
din cadrul Campionatului mon
dial de hochei pe gheață. în ju
rul orei 19.00 Jurnalul televiziunii 
19.15: Varietăți. își dau con
cursul; Ion Finteșteanu, Grigore 
Vasiliu-Birlic, lolanda Mărcu- 
lescu, Virginica Romanovski, An
gela Moldovan, Nicu Stănescu, 
Aida Moga, Rodica Tăpălagă, Va
lentina Massini, Stere Popescu, 
Bimbo Mărculescu, Ramon Calza- 
dilla, Trio „Garofița", cîntărețul 
de muzică ușoară Rudolf Cor
tez din R.S. Cehoslovacă ș.a. Con
ducerea muzicală: Jean Ionescu. 
Coregrafia: Stere Popescu 20.15: 
Maeștrii artei universale: Jean 
Franțois Millet — un pictor al 
țăranilor 20.30: Partea a Il-a a 
emisiunii de varietăți. în în
cheiere: Buletin de știri.

LUNI 18 MARTIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.15: Pentru 
pionieri și școlari: „Călătorie în 
istoria mecanicii" 19.45: Mozaic 
de scurtmetraje 20.50: Armonie 
și dans cu: Irinel Liciu, Gabriel 
Popescu, Ileana Iliescu, Magda
lena Popa, Eugen Mărcui, Sergiu 
Ștefanski, Amato Checiulescu 
21.30: Telesport. în încheiere: 
Buletin de știri.

MARTI 19 MARTIE ÎS.30: Uni
versitatea tehnică: „Mașini-a- 
gregat și Unii transfer de fabri
cație" 19.00: Jurnalul televiziunii 
19.15: „Băiețelul cu căciuliță", 
povestire de Octav Pancu-Iași. 
Desenează Iurie Darie 19.30: 
Muzică ușoară cu Rudolf Cortez. 
Acompaniază o formație instru
mentală condusă de Sile Dinicu 
20.00: Transmisiune de la Tea
trul Municipal: „Fotbal" de Paul 
Quentin șl George Bellack. în 
pauze: Emisiune de știință și 
tehnică: Atomul — element fun
damental al Universului; Șah. 
în încheiere: Buletin de știri.

MIERCURI 20 MARTIE 17.00: 
Emisiunea pentru cluburile din 
întreprinderi. Din cuprins: Te
lejurnalul săptămînii; Din expe
riența uzinei de pompe și ma
șini agricole In introducerea teh
nicii noi; O vizită la Școala teh
nică de arhitectură șl construcții; 
Oameni obișnuiți; Neuitatul Ma
karenko ; Muzică distractivă 19.00: 
Emisiunea pentru sate. Din cu
prins: Cronică de primăvară; Tri
buna experienței înaintate; Mu
zică populară romînească. în în
cheiere: Sfaturi pentru telespec
tatori. Buletin de știri.

JOI 21 MARTIE 18.30: Univer
sitatea tehnică: „Fabricarea fi
brelor sintetice" 19.00: Jurnalul 
televiziunii 19.15: Pentru tine
retul școlar: Despre arta baletu
lui 19.40: Filmul documentar: 
„Sectorul 9 Olga“ 19.50: Trans
misiunea concertului Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii 
(partea I) (vezi Programul ra
dio) 21.00: Filmul documentar: 
Album fotbalistic— 19 6 2 21.30: 
Muzică ușoară instrumentală sus
ținută de o formație condusă de 
Jean Ionescu. în încheiere: Bu
letin de știri.

SlMBĂTĂ 22 MARTIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Jocuri 
pionierești 19.50: în fața hărții 
20.00: Premiera „Rita", operă 
bufă de Gaetano Donizzeti cu 
Cecilia Fusco, Luigi Pontiggia, 
Federico Davia. Orchestra Filar
monica din Roma, dirijor Al
berto Zedda 24.00: Filmul ar
tistic „Soțul soției sale" — o 
producție a studiourilor din R.P. 
Polonă. în încheiere: Buletin de 
știri.

în pagina 21-23: 
programul de radio



Probele metaio- 
grafice sînt de 
mare importanți 
pentru stabilirea 
calităților de 
structuri a oțe
lului folosit la 
fabricarea rul

menților. în 
dreapta: labo
ranta Hagestan 
Georgeta efectu- 
înd fotografii 
metalografice în 
laboratorul uzi
nei. Sus: una din 

fotografii.

CALITATEA
LA
MICROSCOP



CALITATEA
LA 
MICROSCOP

a Brașov era un ger de crăpau 
pietrele. Termometrul nu mai 
arătase de mult temperaturi 
mai ridicate de treizeci de grade 
sub zero și oamenii care treceau 
pe lingă el se zgribuleau în

cruntați, grăbind pasul. Am văzut 
totuși pe cineva care se bucura să 
vadă mercurul termometrulul cobo- 
rind cit mai jos. Era un muncitor 
de la fabrica de rulmenți. Scosese 
afară o piesă metalică încălzită la 
roșu și spunea că îl interesează cum 
se va comporta ea in urma supunerii 
la temperaturi cu diferențe atit de 
mari.

Era vorba despre o cercetare ști
ințifică in ințelesul cel mai deplin al 
cuvintului, cu toate că omul care o 
efectua nu lucra ia un laborator ci 
intr-o secție a uzinei. Mai tîrziu 
aveam să constat că nu era singurul 
muncitor de la fabrica de rulmenți 
care făcea asemenea cercetări. în 
urmă cu două luni se desfășuraseră 
la „Rulmentul" lucrările unei con
sfătuiri consacrate îmbunătățirii pro
ducției. Atunci s-a vorbit pe larg 
despre ultrasunete și curenți de 
înaltă frecvență, despre presarea la 
rece a oțelului sau despre controlul 
electronic al calității, și cei care au 
luat cuvîntul n-au fost numai ingi
neri, ci și tehnicieni și muncitori din 
uzină. Cei care au contribuit la 
îmbunătățirea metodelor de lucru, 

care au adus modificări mașinilor 
sau care abia acum lucrează la în
făptuirea unei idei tehnice noi 
au participat la consfătuire într-un 
număr de-a dreptul impresionant. 
(La „Rulmentul", din fiecare 100 
cadre tehnice 10 sînt inovatori.)

E uimitor cită ingeniozitate poate 
dovedi un om care, după ce a devenit 
stăpîn pe profesia sa, începe să-și 
pună și problema perfecționării ma
șinilor șl uneltelor cu care lucrează. 
De curînd, la mașinile de bile o 
piesă metalică supusă uzurii a fost 
înlocuită cu una din polietilenă. 
Ideea e simplă dar rezultatele apli
cării ei au întrecut așteptările (preț 
de cost de zece ori mai mic, produc
tivitate sporită de circa 5 ori). Un 
simplu vibrator electric, montat pe 
suportul mașinii de sortat bile, a 
înlocuit munca unui om care pînă 
atunci trebuia să supravegheze in 
permanență alunecarea pieselor pe 
bandă. Și acestea nu sînt singurele 
exemple.

Ca să poți da viață unui dispozitiv 
util în industria rulmenților e nece
sar să fii un adevărat maestru. Deli
catele piese de oțel sînt niște veritabile 
bijuterii și, desigur, printre meșterii 
care le-au finisat se numără și 
aceia care, prin inteligența și talen
tul lor, făuresc o tehnică de produc
ție la un nivel cît mai înalt. E o 
necontenită prefacere a mașinilor și 

totodată a oamenilor. Ca să devină 
specialiști în profesia lor, muncitorii 
frecventează tot mai des biblioteca 
tehnică, se străduiesc să fie la curent 
cu tot ce intră nou In rafturile ei.

Unii ajung să devină profesorii 
acelora care, cu ani în urmă, i-au 
învățat meseria. Așa stau lucrurile 
cu rectificatoarea fruntașă Georgescu 
Georgeta din secția de role sau cu 
muncitoarele Eftimie Maria și Mușat 
Ifrima de la controlul de calitate. 
De fapt fiecare e în același timp pro
fesor și elev. Cursurile de ridicare 
a calificării, la care participă majo
ritatea cadrelor tehnice, au devenit 
de mult adevărate schimburi de 
experiență. Efortul colectiv al oame- 

• nilor care făuresc delicatele piese 
atît de necesare industriei con
structoare de mașini se îmbină 
cu o vastă experiență colectivă 
ce se acumulează permanent, prin 
contribuția perseverentă a tuturor.

Secția de rectificare inele e o hală 
spațioasă, inundată de lumină, plină 
de larma cîtorva șiruri de mașini 
automate care lucrează sub suprave
gherea unui număr redus de munci
tori, majoritatea tineri. La un capăt 
al secției, despărțită de un perete de 
sticlă, se află încăperea serviciului 
controlului de calitate. Aici lucrează



înainte de mon
tare, inelele trec 
printr-o minuți
oasă operație de 
sortare, care se 
execută cu apa
rate de măsură 
extrem de pre-

oameni în halate albe prin fața 
cărora defilează, pe bandă, un ne- 
sfîrșit șir de inele de oțel. Un om aple
cat asupra unui aparat optic exami
nează atent una din aceste piese. 
E inginerul Ceptureanu Gheorghe.

— Vrei să privești și dumneata 
prin ocularul microscopului?

— Vreau.
O dungă luminoasă, verzuie, cu 

marginile rectilinii, parcă trase cu 
creionul la riglă, ocupă aproape în 
întregime cîmpul vizual al aparatu
lui.

— Așa arată la microscop su
prafața unui inel de rulment — se 
grăbește să dea explicații noua mea 
cunoștință. Acolo imaginea apare 
mărită de cîteva mii de ori. Toate 
asperitățile suprafeței metalului se 
văd și se pot măsura. Se înțelege, 
ele au în realitate dimensiuni de 
ordinul micronilor, dar noi ne lup
tăm să le reducem cît mai mult, 
pentru că de asta depinde durabili
tatea produselor fabricii.

Am aflat amănunte despre această 
luptă. Mai întîi s-au introdus în 
secții utilaje noi, moderne. Unele din 
ele au comandă electronică și e firesc 
să se obțină cu ele produse mai bune 
decît cele care se dădeau prin vechile 
procedee de șlefuit, cu o simplă bară 
de lemn impregnată cu ulei și praf 
abraziv, care se aplica manual pe

cise. In fotogra
fie: la secția de 
montaj, munci
toarele fruntașe 
Ordeanu Maria 
(dreapta)ți Blean- 
da Aneta, în 
timpul lucrului.

litatea să efectueze experiențe care stabilesc cu precizie rezistența pie
selor în cele mai diferite condiții de funcționare.

Și rezistența la coroziune e o problemă legată de calitatea rulmen
ților. în camera de climatizare, chimistul Varga Tiberiu are posibi



Atenție ți înde- 
mînare. Sînt ca
liciți pe care 
tînirui Ciocîrlan 
Nicolae le dove
dește din plin la 
locul său de 

muncă.

suprafața piesei aflate in mișcare 
de rotație.

— Ați mai luat și alte măsuri?
— Toate îmbunătățirile pe care le 

aducem mașinilor sint măsuri pentru 
asigurarea calității. Unele inovații 
aplicate în secții, cum e aceea a in
ginerului Codri Andrei și a tehnicia
nului Florescu Aurel (mașina de 
superfinlsare), au avut un aport 
direct ia îmbunătățirea suprafeței 
pieselor. Pe urmă nu trebuie ui
tată contribuția controlului de cali
tate. Exigențele Impuse de specifi
cul pieselor noastre sînt mari. La 
rulmenți, toleranțele (abaterile ad
mise față de dimensiunea prescrisă) 
sînt, cum pm spus, de ordinul miimi- 
lor de milimetru. Iar cînd e vorba de 
asperitățile de la suprafața metalului 
— chiar de ordinul zecimilor și su
timilor de micron. Noi tindem să 
reducem toleranțele și, cînd măsură
torile stabilesc abateri cît mai aproape 
de zero, ne bucurăm. Pentru că 
asta înseamnă o calitate bună, deci 
o durabilitate mai mare a produselor 
noastre.

La tratamentul termic am văzut 
agregatul modern de călire, o masivă 
construcție metalică de mare ajutor 
pentru munca din secție. Tînărui 
care supraveghează funcționarea lui 
se numește Ciocîrlan Nicolae și e 
fruntaș în producție. Cînd ajung la 
controlul de calitate piesele ieșite 
din mașină în schimbul în care lu
crează el nu prezintă defecțiuni nici 
măcar la cel mai sever examen făcut 
cu aparate electronice de sortat. Cio
cîrlan a învățat bine meseria. Și a 
îndrăgit mult mașina la care lu
crează, mai ales de cînd i s-au adus 
unele îmbunătățiri. Am întrebat la 
cabinetul tehnic despre ce îmbună
tățiri e vorba. Drept răspuns mi s-a 
dat să răsfoiesc un dosar pe coperta 
căruia stătea scris: „Inovație. Sis
tem de răcire și agitare a uleiului la 
agregatul de călire-revenire. Autori...*

Unul din ei e inginerul comunist 
Bîrsan Ion. E un om pe care cu greu 
îl poți face să vorbească despre sine 
sau despre preocupările lui. Susține 
că inovația, la care a lucrat îm
preună cu tehnicienii Marși Ladislau 
și Fisciuc Sofronie (de la primele 
schițe pînă la execuția ultimului 
șurub), nu e cine știe ce, așa că ar fi 
bine să nu se mal vorbească atîta 
despre ea. Uzina a realizat însă, prin 
aplicarea respectivei inovații,aproape 
un milion lei economii și productivi
tatea muncii la această mașină a 
sporit substanțial.

Nu e de mirare că despre rulmenții 
produși la Brașov se aud tot mai des 
cuvinte de laudă. După ce au străbă
tut prin uzină drumuri lungi și com
plexe, trecînd prin mașini și pe benzi 
rulante, ochiul ager al aparatului 
de control i-a cercetat atent și le-a 
dat drept de viață. S-au declanșat me
canisme care au spus despre ei, în 
limbajul lor de diagrame și cifre, tot 
ce aveau de spus. Apoi s-a trecut 
la ultimul examen, cel care nu 
poate da erori, examenul practicii 
industriale. Oricît de departe s-ar 
desfășura această verificare defini
tivă și în oricît de multe locuri, în 
țară sau peste hotare,aprecierile se fac 
auzite, mai devreme sau mai tîrziu, 
șl în orașul de la poalele Tîmpei. 
Marca fabricii, imprimată pe corpul 
de metal al delicatelor piese, a de
venit de mult cunoscută, datorită 
strădaniilor colectivului care s-a le
gat să-i sporească necontenit presti
giul. Iar cuvintele care se spun de
spre rulmenții de la Brașov sînt 
cuvinte de laudă.

Nicolae RADULESCU 
Fotografii de A. MIHAILOPOL



CHAPLIN

Ml CONTEMPORANE

Chariot In filmul „Circul".

Charlie Chaplin ni-1 prezintă pe 
cel mai mic dintre cei opt copii cu 
care tînăra sa soție Oona, în 
vîrstă de 38 de ani, i-a mărit 

familia.

în ultima vreme ziarele 
au anunțat ci Charles 
Chaplin ar pregăti un 
film in care îl va reînvia 
pe Chariot. Se pare că 
știrea nu are temei: 
marele artist, care de
testă publicitatea zgo
motoasă, nu a confir
mat aceste supoziții. 
Dar, readus astfel în 
actualitate, celebrul 
personaj creat în urmă 
cu decenii merită o 
evocare a neobișnuitei 
sale cariere. Cu atît mai 
mult cu cît am revăzut 
săptămînile acestea, în 
cadrul „Festivalului 
Chaplin", o serie din 
filmele care l-au făcut 
pe Chariot cunoscut în 

întreaga lume.



ransat lanticul englez 
„Queen Elisabeth" abia pă
răsise — în aceea zi de sep
tembrie 1952 — rada por
tului New York, cînd pos
turile de radio americane 
începură să comenteze o 
știre senzațională. Obiec

tul ei îl forma unul din pasagerii 
transatlanticului, asupra căruia se 
revărsase mînia domnului Mac Gra- 
nery însuși, ministrul de Justiție 
al S.U.A. Dumnealui îl anunța 
personal pe respectivul pasager că, 
dacă va mai îndrăzni să se întoarcă 
pe pămîntul străjuit de falnica 
Statuie a Libertății, va fi inter
nat pe insula Ellis Island, ca 
orice emigrant nepoftit. Pe dată, 
ziarele trustului Hearst începură 
să-i țină ministrului isonul, sus- 
ținînd cu patos că cel care „sapă 
de o jumătate de veac, prin filme
le sale, temeliile moralei ameri
cane", cel care, deși stabilit de 
aproape 40 de ani în S.U.A., a 
refuzat să solicite cetățenia ame
ricană, nu mai are ce căuta în pa
tria sfintei morale și a tuturor 
libertăților.

Era clar: personajul în cauză îi 
înfuriase rău de tot și de cum în
torsese spatele siluetei fără de 
cusur a Statuii Libertății ameri
cane, toți se năpustiseră cu frene
tică ură împotriva lui. E poate 
greu de crezut, dar cel care provo
case asemenea crize de nervi repre
zentanților modului de viață ame
rican, cel care îi deranjase într-atît 
încît îl doreau cît mai departe de 
lumea lor era omulețul pirpiriu 
și sfios, cu redingota ponosită și 
pantalonii burlan, cu mustăcioara, 
jobenul și bastonașul său celebre, cu 
un mers caraghios de rață: era 
Chariot.

în acea zi de septembrie 1952, 
Charles Spencer Chaplin părăsise 
pentru totdeauna țara căreia îi 
adusese beneficii de milioane și 
milioane de dolari, părăsise cu 
dezgust Hollywoodul pe care îl 
făcuse celebru în întreaga lume, 
după ce mai înainte afirmase fără 
înconjur: „Declar război o dată 
pentru totdeauna Hollywoodului 
și lumii de acolo. Eu, Charles Cha
plin, declar că Hollywoodul e pe 
moarte. Nu mai are nimic de-a face 
cu cinematograful — care se pre
supune că este o artă — ci e pur 
și simplu o uzină care fabrică kilo
metri de celuloid".

Rupînd definitiv legăturile cu 
lumea marelui business american, 
Charles Chaplin s-a stabilit, împre
ună cu soția sa Oona O’Neill — 
fiica, celebrului dramaturg Eugene 
O’Neill — și cei șase (pe atunci) 
copii ai lor, într-o mică localitate 
din munții Elveției. La Vevey, 
în orășelul din apropierea Lausanne- 
ului, Chaplin își duce acum exis
tența solitară, gustînd bucuriile 
unei vieți ferieite de familie (i s-a 
născut în vară cel de-al zecelea 
copil, opt fiind rodul căsniciei 
sale cu Oona), departe de scanda
lurile, invidia și indiscrețiile gaze
tarilor care timp de zeci de ani 
i-au furat liniștea. La 74 de ani, 
cu o tinerețe sufletească și fizică 
pe care vremea nu i-a alterat-o, el 
își scrie memoriile frămîntatei 
lui existențe artistice, se intere
sează de tot ce e nou în lume, ia 
atitudine în problemele ce preocupă 
omenirea, salută cu entuziasm zbo
rul în Cosmos al lui Gagarin. își 
adoră mezinul — Cristopher — 
care nu a împlinit încă un an de 
viață, se preocupă de cariera fiicei 
celei mari, Geraldine, în vîrstă de

IO

Iată-1 pe Charlie Chaplin în tinerețe, așa cum ni-1 amintește o 
fotografie păstrată de Arhiva națională de filme a K.P.R.; auto

graful a fost dat însă mai tîrziu, tn ziua de 16 iunie 1928.

O fotografie de familie făcută la 
Vevey, în primăvara anului tre
cut. Pe atunci mezina mai era încă 
Jane... în vara anului 1962 s-a 
născut Cristopher, care a devenit 
la rîndul său centrul atenției 
familiei. Iată-1 pe Chaplin ală
turi de soția sa Oona și copiii 
Geraldine (18 ani), Michel (16), 
Josephttfe (13), Victoria (11), 
Eugen (9) și micuța Jane. Din 
fotografie lipsește tuia din fetele 
Oonei—Mary-Ann — și, de hună 

seamă, Cristopher.

18 ani, care studiază baletul la 
Londra și care va debuta curînd 
în film sub bagheta regizorală a 
actriței Betsy Blair. Și, poate, 
se gîndește la viitoarele sale filme...

★
Și totuși ce a dus la acest di

vorț definitiv între Chariot și 
cetatea businessului cinematogra
fic din S.U.A., ce i-a putut atrage 
marelui comic o asemenea profundă 
antipatie din partea mai marilor 
filmului american? Bietul, inofen
sivul, naivul Chariot, cu floarea la 
butonieră și zîmbetul trist pe 
figură, care stîrnea hohote de rîs 
de la prima sa apariție pe ecran..., 
Chariot, nume sinonim cu rîsul, să 
poată deveni inamic public nr. 1? 
Chariot imoral, el, veșnicul îndră
gostit timid și fără speranță? Ar 
părea cel puțin ciudat... De Char
iot trebuia, întîi și întîi, să rîzi. 
Și cum ai fi putut reacționa altfel 
cînd îl vedeai mulgînd vacile (în 
proaspăta-i calitate de muncitor 
agricol) după un procedeu sui ge
neris — ridicîndu-le și coborîn- 
du-le coada, ca brațul unei pompe, 
sau cînd îl vedeai stropind pomii 
cu pipeta („Vagabondul")? Sau 
cine nu zîmbește amintindu-și de 
scena din „Goana după aur", cînd 
Chariot — izolat din cauza unei 
furtuni cumplite într-o cabană 
îndepărtată — în lipsă de altă 
hrană își fierbe pantofii și apoi con
sumă cu voluptate șireturile prinse 
pe furculiță asemenea unor maca
roane și suge, unul cîte unul, cuie
le, ca și cînd ar avea de-a face cu 
oscioarele unei fragede aripioare 
de pasăre? în „Timpuri noi", 
moderna mașină de hrănit munci- 

torii în minimul de timp posibil se 
defectează și rîzi cînd polonicul îi 
aruncă lui Chariot în obraz supă fier
binte, cînd porumbul îi strivește 
nasul, cînd frișca îi năclăiește 
chipul. Rîzi cînd deținutul eva
dat din Sing-Sing se deghizează în 
preot protestant și ține predici 
sfinte cucoanelor foarte morale din 
oraș („Pelerinul"), cînd maimu
țele încep un adevărat meci de 
box cu stîngaciul dansator pe sînnă 
din „Circul", rîzi cînd sărmanul 
bărbier evreu evadat din lagăr este 
luat drept dictatorul Adenoid Hyn- 
kel și instalat la putere în locul 
acestuia („Dictatorul").

Dar, după ce avalanșa de încurcă
turi hazlii, de urmăriri frenetice 
și de bătălii cu plăcinte s-a ter
minat, începi să simți fiorul tragic 
al acestui personaj. Sentimentalul, 
generosul, bunul Chariot are inima 
sfîșiată de durere cînd „Piciul" 
cules de el de pe lada de gunoi îi 
este luat de către mama acestuia; 
suferă cînd femeia pentru care sa
crificase totul pleacă cu un altul, 
mai arătos („Circul"); se îndrăgos
tește de o vînzătoare de flori oarbă 
și face — pentru a-i reda vederea — 
pînă și închisoare, ca în cele din 
urmă să vadă pe chipul iubitei 
însănătoșite dezamăgirea cumplită 
provocată de înfățișarea lui („Lu-



ninile orașului"). Tristețea, sufe
rințele, eșecurile lui Chariot au 
:oate o cauză foarte precisă și 
'ilmele nu ezită să o arate deschis: 
Charlie este un biet șomer, un va
gabond, un dezmoștenit al soartei, 
>e care orînduirea capitalistă l-a 
iruncat la marginea ei. Pledînd 
>entru dreptul Ia o viață omeneas- 
:ă a acestuia, Chariot dezvăluie 
.Viața de cline" pe care o duc mi- 
ioane de oameni simpli, profes
ează împotriva grozăviilor războ- 
ului {„Chariot soldat"), a exploa- 
ării capitaliste („Timpuri noi"), 
lemască fascismul („Dictatorul").

Ei, și de toate acestea — chiar 
Iacă sînt servite în limbajul pan- 
omimei comice — nu mai pot rîde 
■ei pe care comediile îi vizează, 
dai ales că acest „saltimbanc" 
are e Chariot are curaj să Ie-o 
pună și de la obraz:
„închipuiți-vă un capitalist în- 

;îmfat care nu-și mai încape în 
dele, cu o barbă impunătoare, cu 
■antaloni dungați, redingotă, 
hetre, cilindru — mă rog, toate 
atributele unui milionar. Pînă și 
elui mai pașnic om dintre noi nu 
e poate să nu-i fi venit măcar o 
lată gîndul năstrușnic de a-1 trage 
le barbă, așa, din senin. De aceea, 
m-i de mirare că publicul rîde în- 
întat cînd un omuleț caraghios ca 

mine îl ia de barbă pe impozantul 
nostru milionar. Poate că s-or găsi 
unii cărora să li se pară scandalos, 
revoluționar, să tragi de barbă un 
capitalist; dar cîți vor fi? O mină 
de oameni. Pe cînd majoritatea 
spectatorilor — cel puțin nouăzeci 
la sută — se vor bucura din toată 
inima văzîndu-și realizată propria 
lor dorință".

Așadar un comic ale cărui gaguri 
îi făceau pe „capitaliștii îngîmfați" 
să rîdă cu noduri și le oprea apoi 
hohotul cu o palmă servită direct 
pe obraz nu se putea aștepta la o 
primire prea călduroasă din partea 
lor, chiar dacă ei însemnau doar 
zece la sută din public. Iată de 
ce „Pelerinul" e interzis în statul 
Pennsylvania, filmul „ridiculizînd 
preoții și sfînta religie" (puternic 
simț autocritic aveau micii tartufi 
din orașele de provincie america
nă !); iată de ce premiera „Luminilor 
orașului" trebuie să aibă loc la 
Londra — întrucît nici un cinema
tograf new-yorkez nu îndrăznise să-1 
închirieze; iată de ce filmul „Tim
puri noi" e violent atacat la New 
York și oprit de cenzura Germaniei 
naziste și de ce în timpul turnării 
„Dictatorului" zeci de anonime îl 
amenință zilnic pe Chaplin cu cele 
mai înspăimîntătoare morți; iată 
de ce premiera filmului „Monsieur

Verdoux" îi atrage dușmănia de
clarată a așa-zisei „Ligi pentru apă
rarea moralității".

Artistul nu mai era de suportat! 
Darmite cetățeanul, omul integru, 
cu vederi progresiste, care a cute
zat să-și exprime simpatia pentru 
cauza republicanilor din Spania, 
care a cerut cu înflăcărare deschide
rea celui de-al doilea front și a 
avut inițiativa de a-i cere lui Pica
sso un protest al intelectualilor 
francezi împotriva expulzării din 
S.U.A. a compozitorului Hans 
Eisler, care s-a pronunțat în repe
tate rînduri în favoarea păcii! Crezul 
artistului-cetălean Charles Chaplin, 
exprimat cu atîta fierbinte pa
tetism în discursul final din „Dic
tatorul", avea de ce neliniști pe 
partizanii războiului rece: „Mili
oanelor și milioanelor de oameni 
care mă pot auzi, eu le spun: nu 
deznădăjduiți. Urgia care s-a abă
tut peste voi nu e decît rezultatul 
poftelor sălbatice și răutății celor 
ce se tem de progres. Dar ura lor 
va trece, dictatorii vor pieri, iar 
puterea pe care au uzurpat-o va fi 
din nou a popoarelor..."

Furioși, „cei ce se tem de pro
gres" l-au numit comunist. Char
lie Chaplin a arătat că e doar un 
„ațîțător la pace". Dar cu aceasta 
inimiciția dintre ei nu a făcut decît 

să se adîncească, iar felul în care ea 
s-a soldat îl cunoașteți...

Un transatlantic l-a adus în 
urmă cu peste 10 ani în Europa 
pe cel care, decenii de-a rîndul, a 
fost păstrat în sufletele a milioane 
de oameni de pe toate continentele 
sub înfățișarea lui tragicomică. 
A venit însă fără bastonaș, fără 
mustăcioară și fără uriașele sale 
ghete scîlciate: în filmul său „Lu
minile rampei" Charlie Chaplin 
apăruse sub adevărata lui înfă
țișare. Povestea bătrînului actor 
de varieteu Calvero era de la 
început pînă la sfîrșit tragică. Apoi, 
în noua lui satiră, „Un rege la 
New-York", în care Chaplin dez
văluia mai puternic ca pînă atunci 
adevăratul chip al modului de 
viață american, marele actor se 
prezenta din nou fără cunoscuta-i 
mască, arătîndu-ne figura distinsă 
și spiritualizată, părul său alb ca 
neaua.

Chiar dacă "Charlie Chaplin a 
renunțat o vreme îndelungată la 
Chariot, Chariot n-a murit. El 
rămîne un simbol. Cu redingota sa 
ponosită și cu jobenul pe creștet, 
cu pantalonii armonică și eu basto- 
nașul său de bambus el a scris în 
istoria cinematografiei mondiale o 
pagină de un umanism nepieritor.

Sanda FAUR

Timpul lui CliapUn este foarte 
prețios: de ia opt dli 
pînă la zece seara el lucrează 
la cartea sa de 
el tși întrerupe 
munca pentru a-$! vedea copiii 
și a-și oieri zilnic



„Ziua
Domnului

Povestire 
de Hector VELARDE

Ilustrații 
de Mihu VULCĂNESCU

Scriitorul peruvian 
Hector Velarde, autor 
ai mal multor volume 
de nuvele ți eseuri, 
este unul din marii 
(ți puținii) umoriști 
din nuvelistica latlno- 
americană contempo
rană.

Schița pe care o 
publicăm ilustrează 
specificul umorului 
său, destălnuind tra
gicul condițiilor de 
viață din America de 
Sud, confruntat cu ipo
crizia sau stupiditatea 
reprezentanților cle
rului.

I
eri in-am dus să-l primesc ■ tița, îi înapole eu grijă 
pe Harry Potter, nepotul ■ șl-i dărui o poză re 
bâtrînului Potter, engle- B pe care o scoase din bl 
zul acela atît de bogat ■ Clnd Potter Ieși de 1 
care a murit in Piața B vînzătorul mulatru d 
Centrală din Lima, intr-o B de loterie, femela deși 
criză de vărsături. îți B un om șchiop se rep 
amintești, că doar au vor- B el strigîndu-i: 

bit și ziarele! ■ — De la mine, di-—Nu, nu-mi amintesc. B Luațl de la mine! I 
— N-are a face, ou l-am I de mii de soli! Stri 

cunoscut bine. Era de datoria 1 trage chiar azi! Ni 
mea să mă duc după nepotul I stăpîne! Dă-ml un bs 
Iul, Harry, la Callao, și să-l I Aproape alergind a 
plimb prin Lima. 1 Ia mașină. Potter în

Harry nu mă cunoștea decît ■ hîrtia pe care era ex 
după nume. M-am pomenit In * gramul Iul de vizlt 
fața unui pastor protestant, ■ explicat că era mal 
foarte serios, simpatic, cu o- g mergem de-a dreptul li 
chelarl. care nu vorbea decît B și o luarăm spre Mara 
englezește. Totul a mors date- B Chiar înainte de (
rită unul dicționar liliput en- B la poarta cimitirului 
glez-spantol, spaniol-englez, ■ o droaie de eopii zdi 
pe care îl purta în buzunarul B cu cite o cirpă în mî 
vestei. B tînd niște scări șl car

Am descoperit că Harry era B din fugă să pună stă] 
toarte metodic. Mi-a spus: „Tin B Chevrolet. Urcați p 
mult să cunosc frumosul dv. B atîrnîndu-se de mîn 
oraș; vasul meu pleaeă inline B cîndn-șl viețile, strl 
în zori spre Valparaiso; o ora B gîndu-șl capetele prin! 
două după-amlază, iată pro- B mașinii: 
gramul meu1. V — O curăț, domni

Am citit lista: ■ eu am curățat-o șl
Primo: să mă duc la bancă. ■ am curățat-o! Pe n 

Secundo: să cumpăr fructe. I cunoașteți !Aseultați-i 
Terțo: să trec pe Ia tirană ho- 1 nule doctor! Eu am 
tel Bolivar, unde locuiește o ■ mul. Dați încoace fio 
prietenă de-a mea, Miss Coo- f domnule, eu...! 
llnghain. Quatro: să mă tund. I Potter, salutînd ct 
Qulnto: să vizitez cimitirul I mită superioritate bit 
capitalei, unde e îngropat un- ■ re, mă privi snrîzătoi 
chiul meu. Sexto: să văd puțin B tîhdu-ml poarta cin 
orașul. Septlmo: să Intru în- B mil 
tr-o biserică să-i mulțumesc B — CircusJ
Iul Dumnezeu pentru călătoria B Pastorul îșt închl
pe mare pe care am făcut-o B acolo se organizase 
cu bine do Ia Liverpool pînă B zentație populară de c 
alei. Octavo: să mănînc în- B pe ol îl luaseră drept 
tr-un restaurant modest. Nono: B Cînd coborî din ma
să mă întorc pe vapor. B cepu să se zbată înt

— Foarte bine — i-am spus ■ cîrpe. bănci și coron
Iui Potter, și l-ani poftit în I asaltaseră acoperlndi
Chevroletul meu. L-am purtat I nor de praf des. A ti
ca pe o minge prin Lima, avînd I intervin energic, d:
grijă să nu observe prea multe I putut să-i împiedic
lucruri în drum. I să-1 urmeze de dopa

— Dar astea ce sîntt—m-a g la cavoul unchiului 
întrebat la un moment dat. ■ timp ce Potter se rug

— Sînt niște mici ziduri I încercau să-i atragă
ale incașilor—i-am răspuns. I lansînd în direcția pi 
De fapt erau niște împrej- B niște „pssst“-urt dls
muiri de pășuni. ■ agltînd cîrpelo de ștei

După seurtă vreme l-am de- B care de astă dată viza 
pus dinaintea băncii National B mentelefunerare.Laîi 
City Bank. Potter nici n-a apu- B am constatat că nici 
cat să termine cuvîntul „beau- B serăm în cimitir bă 
tlful“. în timp ce contempla B pierduseră vremea d» 
edificiul, pentru că un mulatru B armată întreagă de pu 
vînzător de bilete de loterie B Chevroletul și se străd 
îl întinse un ,.huacho“ sub nas. W toate mijloacele să ne

— Treisprezece, domnule! ■ portierele mașinii ci 
Potter luă lozul, făcu din B urcăm.

el un ghemotoc șl-l aruncă în ■ — Eu am curățat
stradă. ■ nule! Eu sînt ăla ■

în timp ce vînzătorul căuta B verde! Mie. domnule 
ghemotocul de hîrtie, făcînd B Unul dintre el, într
aluzii prea puțin civilizate la B de amabilitate, înc 
strămoșii lui Potter, acesta ■ după Potter, prlnzîi 
se căznea în zadar să intre în I deget.
bancă, deoarece o femele des- ■ Pastorul, după ce 
plătită, cu un copilaș adormit ■ degetul cu atenție, îi 
în brațe, nu-1 lăsa calea liberă. 1 —The nail.

— Domnule, domnlșorule, ■ Am luat din nou di
numărul ăsta... 1 liliput. Voia să spună

Privind din fugă biletul pe B Ca să poată scăpa,
care 1-1 oferea femela, Potter B pesetă la mare dlst 
intră ca un bolid în clădirea ■ produse o violentă 
băncii. Aici, în timp ce exa- B șeală de care profitară 
mina și semna eu atenție un B a demara și a ne înd 
teanc de mandate șl de cecuri, B grabă.
simți eă-1 trage cineva de B Ne-am oprit în Pla 
haină. întoarse capul șl văzu lor. în timp ce străbi 
o fetiță indiană palidă, aproa- B leria, niște copii mi 
pe goală, care îi spunea cu o B urmăreau pe Potter 
voce foarte jalnică: F — Cinci minglșoa

— Cumpărați-mi șl mie, vă ■ real! Hîrtie parfum
rog, domnlșorule... Vă vînd ■ balon, domnule! Lu
lozul ăsta... Dațl-mi un bănuț, H celui ăsta de sfoară p
că mămiea mea... B pilașul dv.!...

Potter încercă să simuleze B Potter murmură: 
că n-o aude, dar fetița îi șl B — How interest! 
vîrîse printre mandate șl cecuri ■ Interesting... 
o serie de bilete. ■ Intrarăm apoi înt

— What’s this! — mă în- B rle. unde din prag i 
trebă alarmat. B primire un frizerjapi

Am luat dicționarul liliput. B nindu-se ca uncheln 
Am căutat Ia cuvîntul soartă. * — Ras, tuns, spăls

— Noroc, șansă — l-am B — Numai tuns — i
spus eu. B eu.

— Ah, good luck — excla- B îl așezară pe Potti 
mă el, dujpă care mîngîiefe- B rat într-un cearșaf, ]



Traducere din limba 
spaniola 

da Tatiana ULMU

mînă o revistă argent iniană 
în timp ce un mic negru

•ă cămașă, care între un 
ilerat și altul îi oferea un 
aacho“, îi instruia pantofii.
ți l-au tuns ca pe un preot 

dl st. Potter ieși din frizerie 
m buimăcit.
— Și acumî — l-am între-

Potter scoase lista.
— Church — îmi spuse.
L-am întovărășit la biserica 
nto Domingo.
Acolo o grămadă de eerșe- 
‘1 de toate rasele, vîrstele și 
:ele se năpustiră asupra 
i Potter. El se împiedică de 
om fără picioare care stătea 
pămînt, în timp ce două 

ițe împodobite cu panglici 
zăngăniră două cutioare de 
îserve menite a adăposti 
izumtîv sume de bani ce 
mau a le căpăta. în timp 
alte două fetițe îi prinseră 
reverul hainei cîțiva bo

ci de trandafiri galbeni.
— And thisî— întrebă 
tter.
— Este Ziua Domnului. Fa
ir’s Day — i-am spus eu 
să-i răspund ceva.

Pe cînd Potter stătea cufun- 
t în plină rugăciune, două 
ițe indiene, cu picioarele 
ile, una foarte vioaie și 
daltă oarbă. îl bătură pe 
iăr, întinzînd spre el mîi- 
e cu gestul cunoscut pe 
te meridianele. Potter își 
Limbă locul, așezîndu-se 
gă o bătrînă împopoțonată 
r-un fel de necrezut. Bă- 
ia mirosea urît. Potter se 
ită din nou, de astă dată 
o bancă, de sub care fugi un 
eluș care adormise acolo, 
’înd am plecat, trecînd 
ntre toți cerșetorii adunăți, 
ter se scărpina alarmat, cu 
resia unuia convins că s-a 
lipsit de o boaiă ciudată. 
Lin luat dicționarul liliput, 
căutat cuvîntul purice și 

m spus:
— Fleas, fleas, fleas...
— Oh!—exclamă Potter— 
nk you very much.
— Ce mai eî — l-am în- 
bat.
Scoase lista.
— Fruit— îmi spuse.
i-am dus Ia Giaccoletti, să 
npere fructe.
lașina a trebuit s-o lăsăm 
'ă metro, unde a fost pri- 
;ă cu mare bucurie.
— Să v-o șterg, domnule! 

eu am șters-o și azi de 
ilneață! Eu. domnule in- 
er! Eu sînt col de aseară!... 
otter admira veselia și 
Istența acestor copii.
i-am luat de braț și l-am 
dus înăuntrul magazinului, 
le se înghesuia o mulțime 
lume. După ce am ales 
îtele și în timp ce Potter 
ura un pateu eu carne, un 
5 mulatru plin de rîie i se 
i între picioare, cerîndu-i 
răjitură.
otter scoase o batistă și se 
se la nas.
- Mai bine să plecăm — 
n spus. După lista dumnea- 
stră mal trebuie să mai 
ităm pe Miss Coolingham 
Hotelul Bolivar.
- Nu — mi-a răspuns Pot- 

Să mîncăm.
Ce devreme mănîncă stră- 
i ăștia!“, m-am gîndit eu 
-am dus la Raimondi.
colo, culcați pe marginea 
uarului sau pe pragul por- 
se aflau alți cerșetori cu 

iii lor, care se repeziră la 
ter. Unii cu „huachitos“, 
i cu căni crăpate pentru 
lit, alții arătînd infirmi- 
din născare...

otter simți că puricii din 
>rieă întreprlndeau o nouă 
isivă și intră în restau- 
tul ticsit, scărpinîndu-se 
capul tuns după moda 
meză.

Ne-am așezat cum am putut 
și am cerut supă. în timp ce 
Potter mînca, o mică mulatră 
puse în tăcere un „huachito“ 
alături de farfurie. Potter ră
mase nemișcat. Mica mulatră 
îi apropia tot mal mult 
biletul ei de loterie, poate 
cu speranța că Potter o să-1 
mănînce»

„Ce corecțl sînt englezii 
ăștia — mă gîndeam eu — le 
pui biletul pînă și-n supă, și 
ei... nimic!“

După ce am luat o friptură 
la cuptor cu sos de pere, ne-am 
retras urmați de mica mulatră 
tăcută și înconjurați de săracii 
de afară care sporiseră ca nu
măr și ca activitate. Eu mă 
simțeam cam rușinat, dar 
Potter surîdea, ca șl cum ar 
îi fost vorba de un obicei ori
ginal într-o zi de sărbătoare 
populară.

Din lista lui Potter nu mai 
lipsea decît vizita la Miss 
Coolingham. Ne-am dus la 
Hotelul Bolivar. Lingă farma
cie, un bărbat fără guler, cu 
șapcă în cap, îl rugă pe Potter 
să-i dea o pereche de pantofi 
vechi. Potter se urcă sus și eu 
mă oprii în holul hotelului 
să vorbesc englezește cu o 
doamnă din orașul PI ura.

După puțin timp Potter 
coborî și-mi spuse:

— Miss Coolingham are și 
ea cinci „huachito" și dorește 
să-i trimitem ziarul de seară...

Am terminat și cu Miss Coo- 
Ungham și am ieșit pe poarta 
laterală. Era noapte. Ne aș
teptau trei femei acoperite cu 
haine negre, misterioase, dez
agreabile, cu aere de tragedie 
învățată; se aproplară ca niște 
umbre, își băgară mîinlle la
come șî nesigure în multele 
zdrențe și-i murmurară lui 
Potter la ureche:

— Am paisprezece copilași 
înfometați... Bărbatul rai-a 
murit azi-noapte la spital și 
n-ain cu ce să-1 îngrop...

— Eu am o fetiță mărlșoară, 
foarte drăguță...

Potter și eu mine grăbirăm 
pasul. Luarăm repede Chevro
let ul și o pornirăm ca o să
geată în direcția portului Cal
lao.

Pe drum, Potter îmi spuse:
— Ce zi interesantă, Ziua 

asta aDomnuliii, a tatălui ce
resc! Ce obicei frumos aveți 
dumneavoastră să deschideți 
în ziua asta toate azilurile, 
orfelinatele și școlile de co
recție din țară pentru ca bie
ții de ei să umble liberi și 
să facă ce vor. Asta o o idee 
eu adevărat generoasă!..

— Da, chiar așa e. 
murmurai eu.

Cînd am ajuns la gara ma
ritimă, o duzină de puști ve
niră alergînd să ne facă o 
primire grandioasă.

— O curăț eu, domnule! 
Eu! Mie!...

Potter scoase din buzunar 
un pumn de monede și le 
aruncă în aer cu un gesttrium- 
fător, exclamînd:

— Father’s Day! Father’s 
Day! Good bye!

Mal înainte de a se urea pe 
vas și a se despărți de mine, 
Potter mă întrebă confiden
țial:

-— What’s „huachito“î Ce e 
„huachito“î

— Bonuri ale lui Dumne
zeu — i-am răspuns.

Atunci el mă îmbrățișă 
și-ml spuse:

— Ferice de țara dumnea
voastră unde sînt atîția ac
ționari ai cerului...

Și pastorul Potter, tuns 
după moda japoneză și plin 
de purici, se înfundă în pîn- 
tecele vasului.



Fapt 
divers ?

înăra lucrătoare F. de la 
Fabrica de încălțăminte 
„Flacăra roșie** din Capi
tală împlinise de curînd 
douăzeci de ani. La vîrsta 
aceasta, cînd multe alte 

fete abia se calificau în muncă, 
F. era o fruntașă cunoscută. 
Dar succesele n-o amețiseră: ea 
continua să învețe cu sîrguință, 
atît din însușirea experienței 
specialiștilor din fabrică, cît și 
din manualele clasei a X-a pe 
care o urma la învățămîntul 
seral.

Cu Victor s-a întîlnit întîm- 
plător? Cine poate să mai știe 
și să mai dezlege? De altfel, 
azi nici nu mai are importanță. 
Victoraș ieșise chiar în ditpi- 
neața aceea dintre „ziduri", 
adică din pușcărie, unde, bine
înțeles, stătuse — după cum 
i s-a spovedit ei mai tîrziu — 
complet și absolut nevinovat. 
Era un înger neprihănit căruia 
tribunalul i-a tăiat cu foarfecă 
aripile, deoarece, copil în fașă 
fiind, a căzut din leagăn. Ei 
și? Ce-are-a-face asta cu tribu
nalul? Are, pentru că, în cădere, 
leagănul fiind din cale-afară de 
înalt — „așa l-a cumpărat ma
ma" — s-a lovit la frun
te. Și toată lumea știe doar 
că creierul se află ascuns undeva 
după cortina frunții. Exact? 
însă... ce-i cu tribunalul? Tri
bunalul? Cum ce-i cu...? A, da! 
Tribunalul. Dumnealor de-acolo, 
judecătorii, n-au vrut să țină 
seama de leagăn și de fruntea 
care nu i-a putut apăra destul 
de bine creierul de lovitura pu
ternică. De-atunci și de-acolo 
mai departe lovitura fără de 
leac îi producea, cînd și cînd, 
amnezie... Nu chiar cînd și 
cînd, ci, ghinionul lui, doar 
cînd avea bani sau bunuri stră
ine în mîini ori în buzunare. 
Bani pe care-i cheltuia crezînd 
„pe sufletul mamei" că sînt ai 
lui; bunuri pe care „al morții 
să fie cine și-a dat seama" — le 
vindea cu preț de nimic pe 
piață...

Dacă tînăra F. ar fi știut, în 
după-amiaza duminicii cînd l-a 
cunoscut, povestea cu „zidu
rile"... Ei, dac-ar fi știut!... 
A aflat însă tîrziu. Foarte tîr
ziu. Cînd nu mai credea în sal
varea ei.

Era vară. Victor avea panta
loni de camgarn albaștri, pan
tofi albi, haină de buret cu 
mînecile scurte, cămașă de ny
lon și un bagaj format din ex
periența multor „cuceriri".

Restaurantul micuț și peri
feric avea o grădină discretă. 
Vinul era tare și generos. Gră

tarul — numai o formalitate. 
Cuvintele, principalele arme — 
argumente cu care fiara își în
colțise prada pe un simplu 
scaun de restaurant.

Și-au dat întîlnire pentru a 
doua zi. A doua zi pentru a 
treia, a treia pentru următoa
rele.

— Ce-i cu tine, dragă? — a 
întrebat-o o colegă și prietenă 
de fabrică.

S-a-nroșit și, după o scurtă 
ezitare, i-a mărturisit:

— Am cunoscut un bărbat...
— Un bărbat? Cine este? Cum 

arată? Ce meserie are?
F. s-a oprit din lucru și, 

pentru întîia oară de cînd mun
cea aici în fabrică, nu s-a mai 
gîndit nici la mașină, nici la 
stilul ei de muncă renumit, ci 
a rămas în loc visătoare, cu 
ochii strălucind de-o fericire 
care-o mistuia pe dinăuntru.

— Este inginer... Chipeș... 
Delicat... Vorbește atît de fru
mos... Acum e in concediu de 
odihnă...

Un timp s-au întîlnit în fie
care seară. în parc, la o cofe
tărie, la un cinematograf. Apoi, 
cînd a văzut-o prinsă bine de el, 
domnul Victor a pus chestiunea 
rafinat, cu semivoce, ca-ntr-un 
final de romanțe pe note:

— Nu mai sînt licean și nici 
student... îs bărbat în toată 
firea... Dragostea platonică e 
copilăroasă, neserioasă și anti- 
științifică.

— Fără tine nu pot concepe 
să trăiesc... Călugăr nu pot 
rămîne... Să te înlocuiesc mi-e 
peste poate! Ce-i de făcut? Nu 
ne rămîn decît două soluții: 
prima—să locuim împreună. Și 
îndată ce-mi rezolv situația — 
sînt în conflict cu direcția mi
nisterului unde lucrez, nu vor 
să-mi dea transferul în Bucu
rești pe motiv că dumnealor nu 
pot rămîne fără cel mai bun 
inginer — introducem actele de 
căsătorie...

— De ce nu înainte de ți se 
aprobă transferul?

— Pentru că nu vreau să te 
căsătorești cu un om deocam
dată fără salariu. Morala nu mă 
lasă să fac asemenea gest.

— Am eu bani la C.E.C.
— Mi-ai mai spus, dar nici 

în ruptul capului nu vreau să 
mă ating de banii tăi, de munca 
ta. Eu te vreau doar pe tine!

— O să punem banii la loc 
cînd vei primi salariu.

— Nu. Nu pot să accept și 
nici putere nu mai am să aștept.

— Și care ar fi a doua soluție?
Victoraș zvîrli o privire către 

cerul înstelat, sorbi adînc o 

dușcă de aer și rosti cu un aer 
macabru:

— Să mă sinucid!
Credulă și speriată ca nu 

cumva din cauza ei „inginerul" 
să-și pună planul în aplicare, 
tînăra muncitoare l-a condus pe 
dumnealui pînă acasă la dînsul, 
respectiv la părinții lui. Logod
nicul a poftit-o înăuntru să-i 
recomande pe „bătrîni". Dar 
aceștia „tocmai" lipseau de 
acasă. După ce-au intrat, in
ginerul a încuiat ușa. F. a ră
mas în noaptea aceea la el.

Trei luni F. și Victoraș au 
dus trai comun. în acest răstimp 
de numai un sfert de an s-au 
întîmplat următoarele fapte, în 
cea mai strictă ordine cronolo
gică: F. și-a mîncat jumătate 
din economiile de la C.E.C.; în 
schimb s-a pus la punct cu 
ultima modă în ce privește coa
fura; a fost întrecută în muncă 
de colegele sale, apoi chiar și 
de elevele ei; în compensație, a 
învățat să danseze rock, să bea 
cocteil și, în local, să vîre 
pe sub masă hîrtia de-o sută 
în degetele hrăpărețe ale viito
rului ei soț. După care s-a con
sumat și cealaltă jumătate din 
carnetul de economii. Conti- 
nuînd pe drumul apucat, a mîn
cat prima bătaie cînd a desco
perit că Victoraș nu e inginer, 
și iarăși palme și pumni cînd a 
aflat că mai fusese de cîteva 
ori „reținut" între zidurile puș
căriei pentru diverse escroche
rii. S-a hotărît să-l lase. Victo
raș nici nu voia să audă.

— Te spintec și te agăț moartă 
de fereastră!

★
Fata din fața mea care-mi 

povestește are părul negru, în 
culoarea cearcănelor de sub 
ochii înlăcrimați.

— Și-acum mă cutremur cînd 
mă gîndesc. Veneam seara de 
la un capăt al orașului, unde 
lucram, tocmai în cealaltă parte, 
la locuința „noastră". Trebuia 
să mă scol cu noaptea în cap ca 
să ajung la timp la fabrică, cale 
de kilometri. Mai trebuia să 
am grijă ca dumnealui să nu-i 
lipsească traiul îndestulat, in
clusiv țigările și banii de buzu
nar. în schimb eu nu mîncam 
mai de loc. Cîștigam mai pu
țin, iar pretențiile „ingineru
lui" erau din ce în ce mai mari. 
Ajunsesem doar cu pielea și 
oasele pe mine.

— Și-apoi?
— Cînd vecinii mi-au spus că 

în lipsa mea aducea alte fete pe 
care le amăgea că se însoară cu 
ele luîndu-le economiile, m-am 

decis să fug. Să fug de la el. 
Pentru că de bunăvoie nu m-ar 
fi lăsat.

Pentru a zecea oară au între
bat-o tovarășii de muncă:

— Ce-i cu tine? Ce gînduri ai? 
Ce vrei să faci de-acum încolo?

Și-a pus bărbia în piept':
— Ce pot să fac? O să mă 

descurc eu...
— Singură?
— Dar cu cine?
— Ne surprinde întrebarea. Cu 

noi o s-o rezolvi. O să te ajutăm.
F. n-a refuzat ajutorul. Ea a 

înțeles că oamenii cu care lu
crează de atîția ani nu sînt doar 
simpli colegi ori concurenți în 
întrecere pe grafic, ci frați. 
Membri ai aceleiași familii. Că 
problema ei familială este o 
problemă a întregului ei colec
tiv de muncă.

★

Cînd a venit să-și ridice bruma 
de boarfe care i-au mai rămas, 
Victoraș a încercat s-o înduplece. 
Apoi dîndu-și seama că „gîs- 
culița" cu excarnetul la C.E.C. 
nu mai era singură, ci că ală
turi de ea se aflau tovarășii ei 
de muncă, gata să-i sară în 
ajutor și la nevoie să ceară 
concursul miliției (Ah, miliția! 
Cînd aude de acest cuvînt lui 
Victoraș începe să i se lase cu 
moale tocmai de Ia genunchi. E 
gata să facă orice sacrificiu nu
mai ca miliția să nu-și mai bage 
nasul în socotelile lui...), „in
ginerul" și-a dat seama că pier
duse definitiv partida. Nici an
gajamentul că se otrăvește și 
nici acela că se face om de 
treabă și va căuta de lucru 
n-au mai convins-o pe F.

Au trecut alte trei luni. Du
rerile mari lasă urme adinei. 
Și iarăși s-a scurs o jumătate de 
an. Și alte multe luni. Munca-i 
cel mai bun medicament. Tî
năra muncitoare F. nu mai e 
codașă, ci din nou printre pri
mele. Și-a reluat și învățămîntul 
la cursul seral, pe care în lunile 
„căsătoriei" îl abandonase. îi e 
rușine de greșelile pe care le-a 
făcut — dar nu se rușinează să 
le discute cu frații ei, cu tova
rășii ei de muncă. De cîte ori 
este întrebată cu privire la 
această problemă, răspunde sin
cer, cinstit, așa cum îi este firea 
pe care domnul Victoraș n-a 
putut să i-o altereze. Colectivul 
din care face parte, o adevărată 
familie pentru dînsa, a ajutat-o 
să iasă la liman.

Anton AlEXE



colo unde valurile mării, stîrnite în 
legendă de Poseidon, au sfărîmat 
cîndva corabia lui Ulise, marile 
pacheboturi sau navele militare de azi 
întîlnesc în drumul lor pe necuprinsa 
magistrală a Mediteranei un grup de 

trei insule: Gozo, Comino și Malta. Este 
arhipelagul Maltei.

Situat la încrucișarea drumurilor maritime 
din Mediterana, el s-a aflat din timpuri stră
vechi în atenția lumii. Locuite în epoca pre
istorică de o populație a cărei origine se con
sideră a fi fost libiană, insulele arhipelagului 
au fost cotropite și ocupate mai întîi de 
fenicieni — către secolul XIII î.e.n. — iar

Principalul srap-part al Maltei, La Valletta. De elnd insula a tost 
tranaformatt Intr-o bas* militar* a N.A.T.O., aei se aii* statul major 
al comandamentului mediteranean al torțelor armate ale W. A.T.O. din 
Malta. Totedat*, dup* eum relata presa oeeidentald, 8.1Î.A- wrmdrese 

s* cneze ael o bar* de submarine Înzestrate eu rachete „Felarls“.

P*mint arabil este puțin in Malta — aproximativ 17.M0 ha (din cei 
31* km p — suprafața celor trei insule). Pe lingi cultivarea porto
calilor, strugurilor, piersicilor, curmalilor, chimenuiul, locuitorii s-ar 
mal putea ajuta ți cu pescuitul. Dar prezența vaselor militare in 
imediata apropiere a țărmurilor tace adesea imposibil acest lucru.

apoi succesiv de grecii antici (numele arhi
pelagului să vină oare de la grecescul Melite?), 
de cartaginezi, romani, vandali, goți, bizan
tini, arabi, normanzi (care stabilesc aici 
pentru prima oară un episcopat) și spanioli. 
Aceștia din urmă „alipesc" insulele la Sicilia, 
aflată la o distanță ceva mai mare de 200 km. 
Jargonul arab pe care-1 vorbesc localnicii și 
care s-a dezvoltat într-o adevărată limbă mal- 
teză reflectă originea lor arabă. Totodată aici 
se vorbește și italiana, dar și engleza, deve
nită limbă oficială în Malta după 1800.

O nouă filă s-a adăugat, în 1530, frămînta- 
tei istorii a Maltei. Ordinul cavalerilor ioa- 
niți trebuise să cedeze în fața lui Soliman 
al II-lea și să părăsească insula Rhodos pe 
care o cucerise în 1310. Carol Quintul 
le oferi Malta și astfel cavalerii purtînd 
pelerinele cu cruci mari albe devenită cava
leri ai Ordinului Maltei. Soliman îi urmări 
și aici dar, sub conducerea lui Jean de La 
Valletta, cavalerii opuseră în 1565 o rezis
tență dîrză. întru glorificarea acestei fapte, 
principalul oraș și port al Maltei se numește 
și azi La Valletta. Prin stabilirea ordinului 
militaro-religios al ioaniților în Malta, bise
rica catolică a început să-și exercite influența 
și aici, influență care se manifestă pînă în 
zilele noastre nu numai sub aspect religios, 
ci și politic.

Două veacuri și jumătate după schimbarea 
soartei Maltei prin dania lui Carol Quintul, 
urmară două noi cotropiri. Prima îi aparține 
armateijui Napoleon care, în 1798, în drum 
spre Egipt, ocupă și insulele arhipelagului 
maltez. Această ocupație fu însă de scurtă 
durată. Doi ani mai tîrziu veniră „în aju
torul" maltezilor englezii. Cum insulele erau 
așezate tocmai la răscrucea drumului spre 
principalele colonii britanice din Asia și 
Africa, ei nu s-au mai îndurat să plece, deși 
prin pacea de la Amiens promiseseră acest 
lucru. Mai mult chiar.: printr-un tratat 
încheiat în 1815 și-au legalizat dominația 
colonială și aci. Și de atunci fac tot ce pot 
pentru a rămîne sau, în cel mai rău caz, pen
tru a-și întîrzia plecarea, în pofida voinței 
populației pe care o oprimă de un veac și 
jumătate...

Nu o dată numele Maltei a apărut în pagi
nile ziarelor și revistelor. Dar nu acest tre-
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Malta a tost tn timpnl 
celui de-al doilea răz
boi mondial ținta a- 
taenrllor aviației hi- 
tlerlste și Italiene. în 
tot eursul anului 
1042, de pildă, numai 
36 de zile au tost lip
site de bombarda
mente. Una din loca
litățile malteze care 
au suferit cel mai 
mult tn timpul răz
boiului este Iiuca. 
Fotografia Înfățișea
ză clteva din puținele 
elădirl din localitate 
rămase în picioare.

cut agitat, nu suferințele locuitorilor arhi
pelagului au reținut atenția presei de senzație. 
Cel mai adesea era ilustrat tristul renume de 
internațională... casă de plăceri căpătat de 
Malta. Era mai ușor de vorbit despre aceasta 
decît despre transformarea micului arhipe
lag maltez (doar 316 km p !) într-o importantă 
bază militară strategică a Albionului în 
Mediterana și apoi într-un așa-zis „portavion 
nescufundabil" sub pavilion N.A.T.O.!...

Deseori, de-a lungul istoriei sale zbuciu
mate, populația Maltei s-a ridicat la luptă 
pentru a-și cuceri libertatea și independența. 
Această luptă s-a soldat în primăvara anului 
trecut cu crearea statului Malta ca membru 
al Commonwealthului. înălțarea steagului 
maltez la „Hanul Daragen" (reședința ofici
ală a primului ministru maltez — n.r.) 
n-a însemnat însă și împlinirea năzuinței 
supreme a populației. Pe calea spre obținerea 
independenței depline, poporul maltez are 
de înlăturat atît piedicile puse de Londra cît 
și de reacțiunea internă, în special de biserica 
catolic^. în ultimele alegeri, de pildă, pen
tru adunarea legislativă a Maltei, soldate cu 
victoria partidului naționalist al lui Georg 
Borg Olivier, preoții catolici nu numai că au 
îndemnat fățiș populația să nu voteze în fa
voarea partidului laburist —- adversar al 
regimului colonial — dar au intervenit în mod 
agresiv, arhiepiscopul Gonzi excomunicîn- 
du-1 pe Mintoff — liderul partidului labu
rist !

Inscripția „Malta aparține maltezilor", 
ce continuă să apară pe digurile și zidurile 

“din La Valletta, ilustrează hotărîrea celor 
330.000 de locuitori ai arhipelagului de a-și 
cuceri independența deplină și de a impune 
lichidarea bazelor militare.

I. CIOARĂ



Anglia se cramponează de Malta nu numai pentru ci aceasta constituie o Importanți 
bază militară, el șl pentru că insula este adesea folosită ca punct de transbordare 
a trupelor colonialiste, trimise să înăbușe mișcările de eliberare din Asia și Africa. 
Fotografia Înfățișează un grup de soldați britanici imbarolndu-se pentru Malta. De 

unde, Ia nevoie, sint trimiși mai departe.
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Sentimentele anticolonialiste se manifestă sub cele mal diferite forme. In fotogra
fie: o mașină a trupelor engleze din Insulă, răsturnată de manlfestanțl.
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Ori de oițe ori populația Maltei lese in stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea 
față de lipsurile in care se zbate sau pentru a-și revendica independența, Împo

triva demonstranților sint trimiși polițiștii.
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A DOUA REPRIZA
n sfîrșit, stadioanele își vor deschide porțile să-i primească pe spectatori. 

I Pasiunile care au hibernat, licărind ici și colo, ca un ecou al știrilor 
J publicate lunea sau joia în „Sportul popular*1, se vordezlănțui din nou, 

aprig, în fiecare duminică după-amiază, ca să se domolească abia spre 
sfîrșitul săptămînii. I.T.B.-ul va avea din nou probleme cu spectatorii; 
spectatorii vor fi supărați din nou pe arbitri sau pe vreun antrenor; antre
norii vor avea din nou bătaie de cap cu „forma" sau indisponibilitatea jucă
torilor. Pe scurt, primăvara, anotimpul pasiunilor, va aduce pe primul 
plan cel mai iubit și dezlănțuitor de discuții și controverse sport: fotbalul.

Drept prolog la această „repriză" fotbalistică a campionatului, ne-am 
gîndit să oferim cititorilor noștri un interviu cu doi dintre cei mai reputați 
comentatori: prozatorul Eugen Barbu și dramaturgul Al. Mirodan.

O discuție despre „dramaturgia și epica" fotbalului...

EUGEN BARBU (care a adus cu sine niște 
„martori": clteva scrisori primite de la cititorii 
oare ti urmăresc rubricadin „Contemporanul",este 
eei care deschide discuția): Slnt Întrebat despre 
concentrarea celor mai buni jucători (vizați să 
facă parte din națională) la București. Concen
trare... O măsură bună... Și totuși cu un revers 
care trebuie să ne dea de glndit. Ce vor tace 
echipele din provincie?

AL. MIRODAN: Aș compara-o cn concentra
rea făcută mai demult, demult de tot. a actori
lor buni la clteva teatre. Unde poate duee acest 
lucru? In primnl rtnd: la ratarea, prin Imposi
bilitatea de a se manifesta continuu, a unui număr 
de jucători valoroși, care vor sta, inevitabil, 
pe tușe, tn al doilea rtnd: la crearea unei dis
crepanțe de valoare intre echipele din provincie 
șl cele din București, prea favorizate.

EUGEN BARBU: La prima idee avem nn 
exemplu concludent: Crălniceanu. El era un 
jucător de „națională". De ctnd „roade" banca 
rezervelor, a devenit un fotbalist de „mina a 
doua". Competițiile mențin „forma" unul Jucător, 
11 fac să crească de ia un meci la altul. Și apoi, 
de ce n-am aminti și de interesul spectatorului? 
Singurul lucru care tmi stirnește curiozitatea 
șl mă Îndeamnă tn actualul sezon să merg Ia 
fotbal sînt echipele care vor retrograda.

— Campioana o știți de pe acum!
EUGEN BARBU: Aproape sigur: Dinamo...
— Deseori, tn cronicile dv. ați adus reproșuri 

antrenorilor...
EUGEN BARBU: In ceea ce mă privește, Ie 

mențin. Se simte lipsaunor tacticieni.
AL. MIRODAN: Rolul pedagogului In fotbal 

ml se pare extrem de important.
— Poate mai degrabă lipsește psihologul dectt 

omul care să învețe pe jucători măiestria...
AL. MIRODAN: De acord șl cu lipsa psiholo

gului. El trebuie să fie prezent la toate echipele 
mari. Cred Insă că nu se face totul pentru stimu
larea morală a Jucătorului. înainte și după 
meci. Mai aleg, firește, după meci. După vic
torii adleă. Învingătorul, omul care muncește 
bine, merită satisfacții morale mai mari. Mă 
gtndese la popularizare, la presă, radio, poate 
film.

EUGEN BARBU: ... șt a antrenorului. Poate 
ar fl bine să se creeze niște distincții care să se 
aeorde antrenorului după următorul criteriu: 
numărul de Jucători pe cate i-a crescut. Clnd 
vom vorbi etndva despre un mare Jucător, să 
spunem: el este opera antrenorului X sau Y.

— Să nrotităm de acest prilej pentru a aplica 
sugestiile dv. Ce jucători preferați — și de ce?

AL. MIRODAN: Ghergheli... Pentru că are o 
voință de fter. Pentru că e curajos. Pentru că 
muncește. îmbină tehnica eu munca. Șl pe Vol- 
neseu... Voineseu este singurul jucător din 
generația sa care la vtrsta lui este intr-o formă 
mare. El a știut să se păstreze, a avut conștiință 
profesională. Toate laudele pentru el... Fără prea 
multe argumente, la antipodul lui l-aș plasa 
pe Todor.

— Doar doi jucători?
AL. MIRODAN: Deocamdată...
I UGEN BARBU: Șl eu cred că Ghergheli este 

jucătorul nr. 1. El tmi amintește de Petchow- 
seht. Are o voință extraordinară, care mă impre
sionează... (Pauză lungă.) Aș putea spune un 
cuvlnt bun și despre Constantin. Un tlnăr ta
lentat, care a dus o viață echilibrată șl a ajuns nn 
jucător mare. (Din noupauză.) Să-i mai amintesc 
pe Dumitriu șl pe Pavlovist. Amtndoi Înzestrați 
dar... bufoni. Joacă prea mult pentru ea să 
smulgă aplauze publicului...

0 discuție despre fotbal este aproape întotdea
una interminabilă. Nici noi n-o considerăm în
cheiată. Vom reveni șl cititorii noștri vor afla 
șl alto păreri, eu care vor putea sau nn să fie 
de acord... Pentru că atunci cînd este vorba 
de fotbal... toată lumea are dreptate.

C BOZBICI 
Fotografi* de S. PETRE

BIROCRAȚIA D E-A LUNGUL VEACURILOR de Rik AUERBACH

LA NEANDERTHAL (mu nu prea departe)
— Ți-am spus de aiitea ori s-o aduci in trei exemplarei

LA MEMPHIS (acum 5.600 de ani)
— V-am lăsat ieri un papirus I 

. — încercați peste.» cinci milenii 
la muzeul de antichități».

LA VERSAILLES (ta secolul XVIII)
— Dumneata măninci tn loc să-mi scrii actele?
— Tontul ăsta e de vină! I-am spus să-mi preg 

o pană de giscă șt el mi-a pregătit». o pană de :
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CEHTEMML IMTEIII 
LUI IQH BtJEIIIU

Numele Iui 
Ion Băjenaru, 
pionier de 
frunte ai tea
trului liric 
romtnesc, de 
la a cărui naș
tere s-au îm
plinit recent 
100 de ani, a 
avut asupra pu
blicului bucu- 
reștean de la 
sfîrșitul veacu
lui trecut mi
rajul similar 
celui produs 
mai tîrziu de
numele lui Leonard tn operetă sau al lui 
Tănase în revistă.

Copil de țăran din Căciulești-Ilfov, 
născut în 1863, la 29 februarie. Ion Bă- 
jenaru a urmat Conservatorul de mu
zică și declamațiune din București, fiind 
cel mai devotat și iubit elev al profe
sorului George Stephănescu. A urcat 
greu în cariera artistică: îl întîlnim 
cînd în corul Teatrului Național, clnd 
gagist cu 130 de lei pe lună pe ace
eași scenă, cînd susținînd un solo la 
un cor bisericesc, cînd în compania de 
operetă de la Craiova, alături de Irina 
Vlădaia, Nicu Poenaru, Josefina Gă- 
lușcă.

Abia în anul 1890 Ion Băjenaru de
vine prim tenor al companiei de operă 
și operetă a Teatrului Național din 
București. Aproape nu a existat premi
eră din care să lipsească: Carmen, Tra- 
viata, Faust, Aida, Tosca, Lucia de La- 
mermoor, Cavaleria rusticană, De-aș fi 
rege, Voievodul țiganilor, Vînzătarul de 
păsări etc. A fost interpretul lui Lohen
grin de Richard Wagner și neîntrecutul 
interpret al primelor lucrări lirice 
romînești: Petru Rareș de Caudella și 
Sînziana și Pepelea de Stephănescu. 
Fără egal a rămas Băjenaru în tălmă
cirea „Clnteculul fluierașului”, pe care 
posteritatea o poate aprecia și azi prin 
intermediul discului ce s-a păstrat.

O singură dată a cîntat peste graniță 
— și atunci numai în urma insistențe
lor Haricleei Darclfie — obținînd un 
răsunător succes la Istambul. Multe 
ji repetate propuneri similare 1 s-au 
făcut după acest turneu, dar Ion Băje
naru a preferat să rămînă în țară, pen
tru a contribui la lupta patriotică a 
entuziaștilor cintăreți care aveau să 
pună bazele Operei Romine. A murit 
la 5 noiembrie 1921, cînd visul de a re
aliza o instituție lirică permanentă de
venise realitate.

Modestia, caracteristică artiștilor ex
cepționali, l-a privat pe Ion Băjenaru 
le o reclamă zgomotoasă tn presa epocii. 
Dar măsura în care era el apreciat poate 
ti Înțeleasă din observația, rămasă cele- 
Jră, a faimosului tenor Picaluga, venit 
la București cu un ansamblu italian de 
>peră, observație care ne umple de 
mindrie dar în același timp acuză regi
murile de odinioară: „De ce ne mai che
mați pe noi, cînd romînii au astfel de 
roci?” Se referea la Ion Băjenaru.

Vioml COSMA

LA LONDRA (începutul secolului XX) 
Moda in folosul birocrației.

COMPARAȚII
O serie de cuvinte șl expresii iși datorase înțelesul unor com

parații. Despre elneva care doarme zdravăn se spune familiar 
eă „trage la aghioase". Cuvlntul aghios, de origine greacă, în
seamnă de fapt „sftnt” șl se pune întrebarea ce legătură e între 
„sftnt” șl expresia noastră. Legătura este, cum vom arăta ime
diat, o comparație: între sforăit și felul cum ciută dascălii în 
biserică IA trage la aghioase a Însemnat așadar „a clnta cintece 
sfinte”, „a clnta ca dascălii” șl apoi „a sforăi”. In cele din urmă, 
aluzia ironică la „sforăitul” dascălilor a fost uitată, și expresia 
se aplică celor care dorm, indiferent dacă sforăie sau nu.

Clnd cineva e făcut de rușine se spune că o sfeclește sau eă se 
flstlcește. La baza celor două verbe e o comparație: a o sfecli 
Înseamnă la origine „a se roși ca sfecla”, iar a se fistici — „a 
se face galben-verde ea fisticul” (pronunțare mai veche a envln- 
tulul fistic). De fapt șl rușine e legat tot de numele unei culori 
(roșu), pornindu-se de la observația eă sentimentul de rușine 
se trădează prin Impurpnrarea obrajilor.

Șl pentru eă stntem la nume de culori, Iată încă o comparație:
La Roma, in timpul Imperiului (la Începutul erei noastre) 

erau ennoseuți și apreelațl Ia Întrecerile de care niște vizitii de 
neam venet (veneții locuiau In nordul Raitei), tmbrăeați într-o 
uniformă caracteristică, de culoare verde-albastră. Prin compa
rație eu haina lor, orice stofă de această culoare a fost numită 
venetă șl astfel s-a născut numele de culoare venetus, care a 
dat tn rominește vlnăt.

Sorin STATI

ROLUL FIERULUI ÎN ORGANISM
Fierul — alături de sodiu, potasiu, calciu etc. — face parte 

din elementele minerale a căror lipsă în organism determină 
tulburări din cele mai grave. Fierul participă ca factor 
de mijlocire a unor procese funcționale de importanță fun
damentală pentru viață. Cantitatea de fier a corpului nostru este 
extrem de mică, dar în același timp riguros controlată ți econo
misită; în consecință, necesarul zilnic este foarte redus, fiind de 
ordinul citarea miligrame.

Teoretic se poate considera că în organism fierul are un circuit 
închis, cantitățile eliminate fiind minime. Corpul dispune de 
o oarecare rezervă de fier, depozitată în unele organe (splină, 
ficat) și eliberată la nevoie pentru a face față unor necesități 
sporite.

Fierul ajunge în organism prin alimente, în special carne și 
vegetale. Spanacul, spre exemplu, atît de „nedreptățit* de majo
ritatea oamenilor, este un aliment important tocmai pentru con
ținutul său bogat în fier.

Principalul rol al fierului în organism este legal de funcția 
respiratorie. Ața cum plantele folosesc clorofila — pigment ce 
conține în structură magneziu — organismul și-a adaptat ca 
pigment respirator hemoglobina, a cărei construcție este axată 
pe fier. Hemoglobina conținută în globulele roșii conferă aces
tora proprietatea de a capta oxigenul, transportîndu-l de la plă- 
mîn la țesuturi, unde ii redă libertatea. Reacția se petrece prin 
intermediul fierului, care trece dintr-o formă in alta: este întîi 
oxidat, prin captare de oxigen, apoi redus prin cedarea acestuia.

Fierul intră și în compoziția unor fermenți celulari — cito- 
cromii — ce intervin în cursul anumitor reacții metabolice esen
țiale ale celulelor. Blocarea acestor fermenți prin diferite toxine 
este incompatibilă cu viața; așa se întimplă în intoxicația cu 
acid cianhidric.

Scăderea cantității de fier în organism poate apare în condiții 
din cele mai variate: aport alimentar insuficient, tulburări gas- 
trointestinale ce nu permit absorbția lui, boli ale ficatului care 
provoacă tulburări în utilizarea lui, pierderi de singe și, prin 
aceasta, și de fier etc. Diferitele situații enumerate mai sus au 
— datorită tocmai scăderii cantității de fier pe care o realizează 
— o consecință comună: anemia. Este vorba de așa-numita ane
mie prin carență de fier sau anemie feriprivă. Ea este o boală 
primejdioasă cînd nu e tratată, dar se corectează relativ repede 
ți complet prin administrarea de fier. Bineînțeles, dacă este vorba 
de anemie prin hemoragii, trebuie întîi căutată cauza hemoragiei 
și oprită, și apoi aplicat tratamentul de refacere; în boli gastro- 
intestinate ce nu permit absorbția fierului trebuie de asemenea 
întîi corectată tulburarea digestivă.

Aceste dteva date privind funcția biologică a fierului, deși des
tul de sumare, subliniază importanța unei alimentații corecte 
pentru prevenirea sau înlăturarea carenței de fier ce poate inter
veni în diferite situații cum sînt: perioadele de creștere (la copii 
și adolescenți), in cursul bolilor infecțioase, în stările posthemo- 
ragice, în boli gastrointestinale sau hepatice. Este de competența 
medicului să stabilească dacă reechilibrarea se poate realiza nu
mai pe cale alimentară sau este necesar și un tratament medica
mentos.

Dr. A. FABIAN

SIMETRIC $1 CONCIS

ORIZONTAL: 1) „...vie” de Al. Sahia—Gingaș (poetic). 
2) Canea—Fruct de pădure — Aer! 8) Curățată. 4) Copae — Fiul 
arabului — Fără luciu. 5) Compliment. 61 Inel de coral — Tă- 
tleu iul tătlcu (pi.). 7) Tai frunze la eîlni. 8) In luna cadourilor 
— Cănlță (reg.) — Ispășitor zoologie. 9) Ocrotite..., In labora
tor. 19) Lei! — Virată — La războiul de țesut. 11) Ca fierea 
(pl.) — Obiectul unei răpiri celebre (mit.).

VERTICAL: 1) Excepțională — Poezie de dragoste. 2) în 
lanț — A emite — Noroi. 8) Țarină. 4) Organ facial la bipede 
... — ...șl altul la patrupede —- Pentru. 5) Cordialitate. 6) Po
doabă — Instrumentul... poeziei. 7) Toți în păr. 8) Comună 
—Tot, in Banat—Arc. 9) Acostate. 10) Curea!— Clnd e eu 
pagubă, nu-i nici o pagubă — Prepoziție. 11) Spaima păsărilor 
— A uimi.

Dezlegarea jo
cului „CUVIN
TE... DARNICE*, 
apărut în nr. 

trecut

ORIZONTAL: 1) Capătă - Prosop. 2) Ală
tura — Orașe. 3) Sută — Arătător. 4) Ani
matori — Urs. 5) Te — Anima — Trio. 6) 
Ocina — Adora — N. 7) Rac — Părăsi — 
Da. 8) I — Atoși — Total. 9) Preda — Ce
rut. 10) Tr - Zăngănitor. 11) Rocă — Țapi 
- Ura. 12) Ascuțită - Slit. 13) Start-Aten- 
ție.

FOTOGRAFIA STATUI INTERPLANETARE 
«MARTE-1”

In drumul său
spre planeta Mar
te, stația interpla
netară care-i pdpr- 
tă numele este tn 
continuă suprave
ghere. Lucrătorii 
Observatorului as
tronomic din Crl- 
meea au dobtndit 
un remarcabil suc
ces, reușind s-o 
fotografieze. Ima
ginea fotografică 
a fost realizată cu 
ajutorul unui tele
scop cu un diametru de 2,60 m, la care s-a 
adăugat un aparat electronic de luat vederi, 
în fotografie imaginea lui „Marte-1“ este 
reprezentată de mica dîră care se observă în 
grupul de stele Încercuit de linia groasă.

AERUL COMPRIMAT — IZVOR DE LUMINA
Un grup de in

gineri maghiari au 
creat o lampă lu- 
miniscentă care nu 
se conectează Ia 
rețeaua electrică, 
ci Ia o magistrală 
de aer la mare pre
siune. Intrînd in 
lampă, aerul com
primat pune In 
acțiune rotorul 
unui mic dinam 
dînd naștere unui
curent electric care luminează luminoforul 
dinăuntrul lămpii. Prin această instalație 
se evită pericolul exploziilor gazelor de 
mină, provocate uneori de setnteile lămpi
lor electrice alimentate prin cabluri.

UN LAC DULCE... PENTRU REUMATICI
Există în Ural 

un lac ce poartă o 
denumire aparte, 
cu nuanțe... gas
tronomice: Sladkoe 
(dulce). Legenda 
spune că Pugaciov 
a poposit odată pe 
malul lui și, înain
te de a porni din 
nou la drum, și-a 
scăldat calul. După 
ce l-a scos pe mal 
l-a bătut pe crupă
și, răsucindu-șl mustața, a exclamat uimit: 
„Măiculița mea! Ești dulce!” De atunci 
lacul a început să fie numit Sladkoe. 
Dar nu legenda aceasta a atras atenția asu
pra lacului, ci particularitățile apei sale, 
despre care se spune că vindecă reumatis
mul șl că permite spălarea fără săpun a 
rufelor.

Acest lac a constituit obiectul a două 
expediții de specialiști care au stabilit că 
apele sale sînt leșioase, conținînd atît sodă 
cît și clorură de natriu (sare). După cum 
se știe, soda are un gust dulceag. Prezența 
acestor două substanțe într-o anume com
binație chimică este cea care a dat apelor 
lacului dulce particularitățile sale



118 insulițe ale 
unei lagune din 
Marea Adriatic!, 
legate între ele 
prin 400 de po
duri — aceasta 

e Veneția.

lati o altă față 
a Veneției—unde 
petele de muce
gai rod zidurile 
vechi, iar străve
chile ți măiestri
tele podoabe ar
hitectonice se 
desprind de pe fa
țadele clădirilor 
ți cad în apa tul
bure a canalelor.

u, nu s-a stins tncă. Dar ver
sul acesta, pe care marele 
nostru Emlnescu l-a scris acum 
opt decenii, capătă azi, retro
spectiv, valoarea nnei profeții. 
Căci, intr-adevăr, de pe oglinda 
lagunelor ajung acum plnă 
la noi întristătoare știri despre 
stingerea apropiată a Veneției. 
După cincisprezece secole de 
viață, „perla Adriatlcei" este 
amenințată cu moartea.

Vestea Izbește violent șt 
brutal. Șl provoacă o durere 
aproape nzică. Veneția nu-i un 
cătun oarecare dlntr-un ținut 
obscur. Și de mult ea nu mat 
aparține exclusiv Italiei. E un 
magnific monument de artă 
care aparține întregii civiliza
ții omeneai. S-a ridicat prin 
truda șl iscusința a nenumăra
te generații, de-a lungul a 
nenumărate veacuri. Pleirea 
unei asemenea capodopere ar
tistice nu poate lăsa indiferent 
pe nimeni in lume.

Nu vreau să spun că șase luni 
din cele douăsprezece ale anu
lui venețienli veseli tșl petrec 
carnavalul, celebrul lor carna
val după care tinjea ttnăra 
Iiucletta claustrată de juptnul 
Lunardo din „Bădăranii" lui 
Goldoni. Pentru că nu toți 
venețienli ÎI petrec; pentru că 
sînt șl venețienl necăjiți, 
munciți, opresați. Nu vreau să 
vorbesc nici de farmecul 
plutirii pe canale intr-o gon
dolă colorată. De altfel, gon
dolele stnt mult Împuținate 
(nici o treime din cite erau) 
șt stnt înlocuite de bărcile cu 
motor. Șl nu vorbesc despre 
gondole, pentru că la urma 
urmelor nu oricui ii este la îndemi- 
nă să plătească o promenadă cu 
gondola.

Dar este cu neputință să nu rechemi 
în amintire tot tezaurul de civiliza
ție, de cultură, de artă, acumulat 
acolo intre apele strecurate printre 
insule ale Adriei. Să-l rechemi in 
amintire — tot, șl dlntr-o dată; dar 
să-l Inventariez! cu amănunțime nu-1 
posibil. Diversitatea șl bogăția stnt 
atît de covtrșltoare, incit descurajează 
științele contabile. Călătorii stră
ini, cel mal pricepuțl in a observa 
și cel mai iscusiți in arta exprimării 
Impresiilor, rămtn Înmărmuriți șl 
n-au decit exclamații de entuziasm. 
Fie că se cheamă Petrarca, umanist 
de frunte șl ctntăreț al Laurel; fie 
că este ambasadorul la Veneția al 
regelui Franței, domnul Phllllppe 
de Commlnes, rămas în panteonul

literar francez cu ale sale Memorii; 
fie eă este filozoful plin de ințelep- 
dune Montaigne; fie că e clasicul, 
olimpicul poet de geniu Goethe; fie 
că e criticul abil șl competent Hip
polyte Taine—nu sînt In stare dectt 
să admire.

Admiră nu numai frumusețile 
naturale ale ținutului venet, dar șt 
pe meșterii sticlari de la Murano; 
țesătorii de brocarturi grele, in culori 
și desene de mare rafinament; lucră
torii boiangii care dau strălucire 
postavurilor șl mătăsurilor in aur, 
argint, tn roșu-cardlnal, in azur; 
muncitorii tipografi al celebrului 
in lume Aldo Manuzio; construc
torii de nave de la Arsenal, nave ou 
care venețienli au cutreierat mările 
lumii; zidarii care înalță palate și 
biserici, dnttnd. Dar, firește, atenția 
lor e absorbită de belșugul comorilor 

artistice: alei, cupola măreață a lut 
San Marco, la care a trudit neîntrecu
tul lacopo Sansovino; dincolo, scările 
monumentale din Interiorul Palatului 
Grlmani; tntr-altă parte, lambrlurlle 
lucrate tn relief și stucaturile colorate 
ale Palatului ducal; alnrea, statuia 
Impunătoare a vijeliosului condotier 
Colieone, semnată de Verrocchio. Șl 
pretutindeni, profunzimea de pînze 
ale lut Tizlano, Giorgione, Veronese, 
Tintoretto, Giovanni și Gentile Bel
lini, Sebastiano del Plombo, Carpac
cio, Tiepolo, Canaletto.

Dar mulțimea manuscriselor șl 
cărților vechi și rare prin mănăstiri 
și biblioteci! Călătorii Încearcă apoi 
o emoție deosebită: el știu că pe locu
rile pe care calcă el acum au călcat 
etndva, tn afară de cel pomeniți mal 
înainte, un Dante Alighieri, ca 
ambasador al Florenței pe lingă 
doge; un Machiavelli, trimis pentru 
o treabă măruntă de către „consules 
Artis lanae" — conducătorii corpora
ției linarilor florentini — șl care a 
cîștlgat atei la loterie 300 de dueațl; 
un Erasmus Rotterdam!, venit să 
pună la punet o nouă ediție a Adagt- 
ilor sale sub presele tiparniței lui 
Aldo; un Albrecht Dilrer, dornic 
să cunoască Ia fața locului secretele 
artei picturale a școlii venețlene; 
ba chiar șt acel vesel, Iubeț și năs
trușnic Jacques de Casanova, mare 
descrlltor de moravuri. însă cea 
mal puternică senzație care tnfloară 
sufletul călătorului este prezența 
încă vie pe ulițe, tn piețe, tn Interioa
re, a spiritului Renașterii, acea 
epocă strălucită care nu numai că 
a deschis drumuri noi pe ape necunos
cute șl a aflat păminturl noi, dar 
care a descoperit omul, omul încă
tușat șl timorat de obscurantismul 
evului mediu, șl l-a eliberat de 
constrlngerl șl flagelări ascetice.

Iată de ce pleirea Veneției nu «poate 
lăsa Indiferent pe nimeni in lume. 
Chiar șl pe aceia care nu vor avea 
niciodată prilejul s-o vadă cu ochii. 
Căci omul iubitor de cultură și artă 
tși simte viața mal plină, mai fru
moasă, știind că există undeva, cit 
de departe, locuri depozitare ale 
artei și culturii umane.

Dar care este oare stihia ee ame
nință viața falnicei Veneții!

Dușmanul ei este marea. Marea 
care asaltează zi șt noapte milioanele 
de piloți de lemn ce susțin minunatele 
monumente venețlene, fixați fiind 
In solul mlăștinos cu ajutorul unul 
amestec de smoală, ulei «vegetal șt 
nisip. Tasarea solului constituie 
astfel o primejdie de moarte. în 
plus — reziduurile industriale ce se 
scurg tn apele lagunelor din cartie
rele noi, Mestre șl Marghera, și rod 

tncet dar sigur și țărmurile canalelor, 
șl fundațiile clădirilor istorice. Iar 
mulțimea vaselor eu motor ale căror 
elice provoacă vîrtejurl foarte puter
nice tn apa lină a canalelor ajută și 
grăbește procesul de eroziune a acelo
rași maluri șl acelorași blrne stră
vechi. De asemenea, noile clădiri — 
enorme blocuri de beton—nu numai că 
n-au ce căuta tn mijlocul vechilor 
podoabe artistice, dar și ele la rindu-Ie 
ajută șl grăbesc tasarea solului.

Tabloul „orașului dogilor" este 
astăzi deosebit de dezolant: nenumă
rate edificii minunate stnt părăsite; 
vechi fresce pictate de mari maeștri 
stnt acoperite de pete de mucegai; se 
prăbușesc tn apă podoabe arhitecto
nice de pe fațadele clădirilor.

Mal există insă un alt pericol care 
ptndește Veneția: scufundarea trep
tată a litoralului Adriatlcei și, o 
dată cu el, a micilor insule din la
guna Veneției; in prezent piața San 
Marco nu se mal află dectt cu 40 
de centimetri deasupra nivelului 
mării, tn aceste condiții locuitorii 
Veneției părăsesc treptat orașul de 
baștină. Numai tn ultimii zece ani 
populația Veneției a scăzut de la 
175.000 Ia 135.000.

Reflecttnd neliniștea venețienl- 
lor, ca și a Întregii opinii publice Ita
liene, cercurile politice democratice, 
oamenii de cultură șl artă din Italia 
au afirmat necesitatea adoptării unor 
măsuri. Specialiștii au elaborat pro
iecte concrete: îmbrăcarea unora 
dintre clădirile amenințate cu „cor
sete" de beton, „vaccinarea" chimică 
a altora pentru a opri acțiunea mi
crobilor distrugători, transformarea 
Interiorului orașului Intr-o Insulă- 
muzeu nelocuită, construirea unui 
tunel de la Mestre și ptnă sub piața 
San Marco, pentru a degaja canalul 
Grande, închiderea șl astuparea 
unora dintre lacuri. Se pare că a 
fost chiar aprobat, In principiu, un 
pian de către Ministerul Lucrărilor 
Publice.

Dar toate acestea înseamnă bani...
Veneția este invadată de turiști. 

Stnt in număr de 3 milioane pe an 
șl lasă aici cam 50 de milioane de 
dolari. Vistieriei municipalității ve
nețlene nu-i revin insă dectt 5% din 
această sumă. Iar municipalitatea 
este tnglodată tn datorii. Șl totuși, 
Veneția, unul din cele mal vechi 
și valoroase monumente de cultură 
ale umanității, trebuie salvată. Oare 
e chiar atlt de greu ca pe Ungă atttea 
miliarde cheltuite pentru cu totul 
alte scopuri să se găsească sumele 
necesare păstrării aceste! perle de pe 
malul Adriatlcei?...

2U



PROGRAMUL DE RADIO

RADIOJURNALE, BULETINE DE 
ȘTIRI

Zilnic. Progr. 1: 5.00, 6.00, 11.00 
(afară de miercuri), 13.00,17.00, 
20.00 (afară de Joi), 22.00 (joi 
la 22.80), 28.50-28.55
Progr. II: 12.00, 14.00. 16.00, 
18.00, 21.00 (vineri 21.80), 28.00

Duminica. Progr. I: 7.00, 18.00, 
10.80, 22.00. 28.50-28.55
Progr. II: 7.50, 14.00, 18.00, 
20.00, 23.00
COTELE APELOR DUNĂRII

Zilnic: 13.40 (Progr. I)
RECOMANDĂRI DIN PROGRAM

Zilnic: 12.10 (Progr. II), 13.45 
(Progr. I)

DUMINICĂ 17 MARTIE Programul I 
6.00: Cîntece șl jocuri populare romînești 
6.30: Piese simfonice 7.10: Concert de 
dimineață 8.00: Sumarul presei centrale 
8.10: Școala și viața 8.30: Estrada dimi
neții 8.50: „Ghid muzical" (12)—Progra- 
matismul In creația lui Richard Strauss 
9.30: Teatru la microfon pentru copii: 
„Floricica purpurie" 10.30: Formații 
artistice de amatori 11 00: Muzică 
populară rominească 11.30: Vorbește 
Moscova! 12.00: Muzică din opere 12.30: 
Muzică ușoară 13.10: De toate pentru 
toți 14.00: Melodii populare romînești 
14.30: Muzică ușoară 15.10: Trei dan
suri din opera „Fata răzeșului" de Eduard 
Caudella; Dans din Vlașca de Constantin 
Bobescu; Tarantella de Alfonso Cas- 
taldi 15.30: Concursul „Se întrec frun
tașii ogoarelor" organizat în Regiunea 
Iași 16.30: Muzică ușoară 16.40: 
Jocuri populare romînești 17.00: Muzică 
de estradă 17.15: Muzică 18.15: Cîntă 
violoncelistul Serafim Antropov 18.30: 
Romanțe 19.00: Radloreportaj 19.15: 
Arii din operete 19.35: „Melodii... me
lodii" — emisiune de muzică ușoară 
romînescă 20.00: Teatru la mlcrofon:„Al 
patrulea" după K. Simonov 21.07: Mu
zică populară rominească 21.25: Muzică 
ușoară interpretată de Vasile Cristian 
21.35: Muzică de dans 23.16: Simfonia 
„Armonia lumii" de Hindemith.

Programul II 7.00: Cîntă Fanfara re
prezentativă a armatei 7.30: „Viață 
nouă, cîntec nou" — cîntece populare 
romînești 8.00: Melodii distractive 8.30: 
Clubul voioșiei 8.50: Anunțuri, muzică 
9.00: Muzică populară rominească 
9.30: Melodii de estradă 10.00: Arii 
din opere interpretate de soprana Elena 
Dima-Toroiman și tenorul Ion Piso 
10.30: Revista presei străine 10.38: 
Muzică ușoară 11.00: Transmisiunea 
concertului Orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George Enescu". Diri
jor, Mircea Cristescu. în program: Sim
fonia nr. 1, opus 18 în mi bemol major 
pentru dublă orchestră de Johann Chris
tian Bach; Concertul pentru violoncel 
și orchestră de Robert Schumann — so
list Adolfo Odnoposoff (Argentina); 
Suita pentru cor de copii, suflători șl 
percuție de Liviu Glodeanu; Passacaglia 
și patru interludii marine din opera 
„Peter Grimmes" de Benjamin Britten, 
în pauză: emisiunea „Cinema" 13.00: 
Concert de prînz 14.05: Muzică ușoară 
interpretată de MaiaKristalinskaiafJ.W: 
La microfon satira șl umorul 15.15: Din 
folclorul popoarelor 15.45: Muzică de 
estradă 16.00: Oameni și fapte 16.08: 
Cîntece de Ion Chirescu 16.30: Con
cert simfonic 17.15: Emisiune de versuri 
17.25: Muzică ușoară 18.05: „Opere de 
W.A. Mozart" — fragmente din „Cosi 
fan tutte" cu Elisabeth Schwarzkopf, 
Nan Merriman, Lisa Otto, Leopold 
Simoneau, Rolando Panerai, Sesto Brus- 
cantini — Orchestra „Philarmonia" din 
Londra, dirijor Herbert von Karajan 
19.00: Muzică de estradă 19.20: Piese in
strumentale 19.30: Din comoara fol
clorului nostru 20.05: Muzică ușoară de 
H. Mălineanu 20.30: : Violonistul Ion 
Luca Bănățeanu 20.45: Muzică de dans 
21.40: Lectură dramatizată: „în fa
milie" de Guy de Maupassant 22.00: 
Muzică de dans 22.30: Fragmente din 
recitalul extraordinar al mezzosopranei 
Zara Doluhanova 23.10—24.00: Muzică 
de dans.

LUNI 18 MARTIE Programul I 5.07: 
Muzică ușoară 5.30: Gimnastică 5.40: 
Muzică populară rominească 6.07: Rap
sodia bănățeană de Vasile Ijak 6.20: 
Emisiunea pentru sate 6.30: Cîntece de 
muncă 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Dansuri de estradă 7.30: Sfatul 
medicului: Astmul bronșic 7.35: Anun
țuri, muzică 7.45: Melodii populare ruse 
la balalaică 8.00: Sumarul ziarului 
Scînteia 8.08: Muzică vocală și instru
mentală 8.30: Uverturi din operete 
9.00: Tinerețea ne e dragă! 9.20: Cîn
tece pentru cei mici 9.30: Melodii popu
lare romînești 10.00: Muzică ușoară 
10.28: Sonata în mi minor de Veracini— 

violonistul Ștefan Ruha șl pianistul 
Ferdinand Weiss; Suita brevis de Max 
Reger. La orgă Mihai Rădulescu 11.05: 
Cîntă Livia Liseanu și Alexandru Ra- 
colțea 11.30: Piese de estradă 12.00: 
„Poemul Patria" de Laurențiu Profeta; 
„Poem vesel" de Gheorghe Dumitrescu 
12.30: Muzică populară rominească 
13.10: Melodii de dragoste de compozi
tori sovietici 14.00: Concert de prînz 
14.30: Muzică populară rominească 
15.00: Muzică din filme 15..30: Fragmen
te din opera „Turandot" de Giaccomo 
Puccini, cu Marla Galas, Elisabeth 
Schwarzkopf, Eugenio Fernand! 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Cîntă Ion 
Luican 17.10: Interprețl tn studio — pia
nista Margareta Ionescu 17.30: Prietena 
noastră cartea: „Neghiniță", basm de 
Delavrancea 18.00: Melodii de estradă 
18.30: Lecția de limba rusă (Începători) 
18.40: Fragmente din opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu 19.00: 
în pas cu știința 19.20: „Dicționar 
muzical" (12) — Concertul 19.45: Ctntă 
Ștefanla Stere și Grigore Klazim 20.15: 
Program de cîntece 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Simfonia opus 17 în do 
major de Mihail Jora 21.15: Pe teme 
internaționale 21.25: Muzică ușoară 
22.25: Scenă de dans de Racine Fricke; 
Cinci cîntece din Rodope de Todor 
Popov 23.00: Concert de noapte.

Programul II 12.15: Călătorie muzi
cală 12.45: Variațiuni și Fugă pe o 
temă populară grecească de Antlochos 
Evanghelatos 13.15: însemnări de re
porter 13.22: Muzică populară ro- 
mînească 14.10: Arii de virtuozitate din 
opere 14.30: Muzică de estradă 15.00: 
Concertul în fa minor pentru pian 
și orchestră de Glazunov — solist 
Sviatoslav Richter, acompaniat de 
Orchestra simfonică a tineretului din 
Moscova, dirijor Kiril Kondrașin 15.30: 
Muzică populară rominească și a mino
rităților naționale 16.10: Cîntece pio
nierești 16.30: Din operele lui Weber, 
Rahmanlnov, Meyerbeer 17.00: Muzică 
ușoară 17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Baletul „Coppelia" de Dăllbes, în 
montaj muzical-literar 18.48: Melodii 
populare romînești 19.15: Cîntă Sorina 
Dan și George Bunea 19.30: Din acti
vitatea sfaturilor populare 19.40: Mu
zică de dans 20.30: Din folclorul popoa
relor 21.15: Corul „Gavril Muzicescu" al 
Filarmonicii de Stat din Iași 21.30: 
Literatura și muzica: „Basme care au 
inspirat pe compozitori" 22.00: Ctntă- 
reți de operă: Mark Reizen 22.30: Mu
zică ușoară 23.10—24.00: Cvintetul opus 
163 In do major cu două violoncele, de 
Franz Schubert — interpretează Isaac 
Stern și Alexander Schneider la două 
viori. Milton Katims la violă, Pablo 
Casals șl Paul Tortelier la două vio
loncele.

MARTI 16 MARTIE Programul I 5.07: 
Melodii populare romînești 5.30: Gim
nastică 5.40: Fanfară 6.07: Muzică u- 
șoară 6.20: Emisiunea pentru sate 
6.30: Jocuri populare din Oltenia 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Cîntece 
7.30: Sfatul medicului: Tratamentul cu 
aerosoli 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Muzică instrumentală 8.00: Sumarul 
presei centrale 8.08: Muzică populară 
rominească 8.30: Vals clasic de Ion 
Hartulary-Darclăe; Dansuri din ba
letul „Tricornul" de De Falia 9.03: 
Compozitori romînl înaintași. 9.30: 
Muzică ușoară sovietică 10.00: Melodii 
populare romînești 10.30: Scene din opere 
11.05: Sonata In sol minor de Clementi 
-pianistul Aldo Ciccollni 11.27: Cîntece 
și dansuri populare din țări socialiste 
11.45: Radio Prichindel 12.00: Melodii de 
estradă 12.30: în fața hărții 12.40: Frag
mente din opereta „Rose Marie" de Friml 
13.10: Muzică populară rominească 
14.00: Concert de prînz 14.30: Muzică 
ușoară 15.00: Muzică din opere 15.40: 
Muzică populară sovietică 16.00: Re
citalul pianistei Sofia Cosma 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Corul între
prinderii „Industria bumbacului" din 
București 17.10: Arii din opere inter
pretate de Garbis Zobian și Leila Cincu 
17.42: Patru scene coregrafice de Dumi
tru Bughici 18.00: Universitatea teh
nică radio — ciclul metalurgie 18.15: 
Cîntă Irina Micuț 18.30: Limba noastră 
— vorbește acad. prof. Al. Graur 18.40: 
Sonatele pentru plan de Beethoven în 
interpretarea lui Wilhelm Kempf: 
Sonata nr. 31 opus 110 în la bemol major 
19.00: Revista economică 19.20: Muzică 
ușoară de compozitorul cubanez Enricpie 
Bonne interpretată de Pacho Alonso 
19.35: Program muzical pentru fruntași 
în ^producție 20.15: Muzică ușoară de 
Viorel Doboș și Maurlclu Vescan 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: „Havaneza", 
piesă pentru vioară și orchestră de Saint- 
Saăns; Aria Adelei din opera comică 
„Lozul de loterie" de Nicolo Isouard; 
Capriciu italian de Cealkovski 21.15: 
La microfon satira și umorul (reluare) 
22.25: Pe aripile melodiilor 23.03:

(Continuare Tn pag. 22-23)

CARNET
De la etajul V

De la etajul V, unde locuiesc, se vede bine tot cartierul, alcătuit din blocuri noi, 
Turnul, terminat nu foarte demult, cinematograful cu ecran lat, aparate ultimul 
tip și filme in premieră, ca la „Patria", cofetăria, undo dacă te-ai așeza de veghe o 
zi de dimineață ptnă la înnoptare al intllnl, perlndîndu-se ca la semnarea condicii 
de prezență, toți copiii din toate blocurile, librăria aproape tot atit de aglomerată 
cu oameni care cer cărți de citit și caiete de scris, ca și bufetul expres de peste 
drum, aglomerat oricum șt din principiu.

De la etajul V, unde locuiesc, am avut prilejul (blocul nostru fiind ridicat prin
tre cele dinții in cartier) să asist, rezemat de-o fereastră ca la teatru pe o margine de 
balcon, la spectacolul intr-adevăr realist-socialist al demolării vechiului (exprimat 
in chipul caselor rămășiță cu igrasie și mucegai) și ridicării in toi, după dol-trel ani 
de construcție, construcție, construcție — a noului (blocuri, șapte etaje, bate în fa
ianță, ascensor, televiziune). Bar șl, mal ales, foarte contemporan privilegiu: un 
amator de spectacole de la fereastră n-ar fl avut posibilitatea, altădată, să asiste la 
acoperirea fulgerătoare a citorva hectare de maghernițe șl pămînt ou un oraș.

Dar, de la etajul V, se mal pot observa și altele. Aprind o țigară, deschid fereas
tra și aplectndn-mă puțin spre dreapta văd doi oameni —• ii știu, îl știu de mult, pur- 
tînd unelte de timplărie șl Indrepttndu-se agale către blocul-turn unde jos, la parter, 
se află încăperile restaurantului Grlvlța. Oamenii deschid nșa, intră tn local, apoi ușa 
se închide în urma lor șl eu nu mal văd nimic. Dar știu ce se intîmplă. Toată lumea 
din cartier știe. Cu toate că se nasc ctteodată discuții: o masă — spun unii; un scaun — 
sugerează alțil.Nue nimic. Discuții normale, ceva in genul pronosticurilor duminicii 
la fotbal: Dinamo — spun unii; Știința — spun alții. Șl, precum în materie sportivă, 
seara interesațll au posibilitatea să afle rezultatul, aruncind o privire prin vitrină: 
a fost o masă? A fost un scaun? Vezi, tot eu am avut dreptate. Apoi oamenii se îgțorc 
acasă sau întîrzle, dar nu mult,pe lîngă o țuică, la Expresul din vecinătate... închid 
fereastra, sting țigara șl după o gindire matură aprind alta șl murmur: Interesant. 
Este, în adevăr, Interesant. De vreo doi ani de zile, oamenii cu uneltele de timplărie 
intră șl ies din localul restaurantului cu aceeași regularitate cu care răsare soarele 
șl în tot cazul ou mal multă decît vin dimineața ziarele la „Difuzarea presei". Șl, 
iarăși de vreo doi ani de zile, nu se schimbă de fapt nimic, pentru că (nu știu dacă , 
am precizat) restaurantul Grlvlța, voind parcă să ilustreze un principiu fundamental ; “ 
al dialecticii, este și nu este în același timp. El este pentru că are local, mese, scaune 
șl firmă din litere mari, roșii — șl nu este, pentru că nu s-a deschis încă.

A venit iarna, șl uite s-au mutat locatarii in blocul galben cu nouă etaje, unde 
se află cinematograful.

Și jos la restaurant privim prin vitrină o masă.
A venit primăvara, au răsărit ghiocel! șl o farmacie în două schimburi.
Jos, la restaurant, a apărut un scaun din împletituri.
A venit vara, e foarte, foarte cald, s-a deschis la doi pași un magazin de mobile.
Iar Jos, la restaurant, a fost Instalată firma.
A venit toamna, s-a deschis un atelier de reparat televizoare șl lîngă el, un CEC ■ 

și Itngă CEC o cooperativă de croitorie.
Jos, Ia restaurant, s-a mal născut o masă. Albastră.
A venit tncă o dată iarna, la magazinul de mezeluri s-a deschis un raion „Gospo

dina" primit eu plăcere.
Iar jos, la restaurant, al șaselea scaun e aproape gata.
A venit încă o dată primăvara, au răsărit ghioceii șl s-a mai reparat pavajul.
Jos, la restaurant, a apărut ceva în genul unul cuier. Pași înainte.
Șl așa vin șl pleacă anotimpurile în nezdruncinata lor mișcare.

AI. M IROD AN
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Giocondel
„Am dori sd cunoaștem islo- rj ria celebrului portret al lui 

Leonardo da Vinci, Gioconda".

Teodor CONSTANTINESCU, 
. Reșița

O Prof. Gala CORNOVEANU,
corn. Ttrga|or-Medgldla 

Q Mița BIRKOVITS, Oradea
Goargeta HIST OR, 

11 com. Bexdead-Ttrgovlșta

«-j Răspunde PETBU COMAR-
~ NESCU, critic de artă.
H Genialul om de știință, 

inventator, gînditor, pictor 
Q șl sculptor Leonardo da Vinci 
” (născut in 1452 la Vinci, pe 

teritoriul Florenței, și mort

O

P 
O

e 
o 
A
H

tn 1519 la Amboise, in 
Franța) Întruchipează forța 
creatoare a umanismului Re
nașterii.

Portretul Giocondel a fost 
terminat tn"1506, tntr-o pe
rioadă mal liniștită a vieții 
artistului, cind el a fost sfă
tuitorul Iul Charles d Amboise, 
guvernatorul Milanulul. A 
trudit patru ani la acest 
tablou, pictat pe lemn. Mai 
tîrziu. In 1516, clnd a intrat 
in serviciul regelulFranciscI, 
a luat cu el tabloul In Franța. 
La castelul din Amboise, 
unde și-a petrecut ultimii 
ani al vieții, Da Vinci a 
avut mereu tn față tabloul 
acesta, cumpărat de Fran- 
clsc I, dar lăsat autorului 
ptnă la moarte.

Pe cine Înfățișează portre
tul? Reprezintă pe Mona Lisa 
del Glocondo, cea de-a treia 
soție a unul bătrln bogătaș 
florentin, Francesco del Gio
condo. Clnd a venit ■ să-l 
pozeze in atelier pentru pri
ma dată, femela avea două
zeci șl patru de ani. Stu- 
dilndu-si Îndelung modelul, 
Leonardo a tnțeles drama 
acestei tinere femei, supe
rioară— prin preocupările ei 
intelectuale, prin finețea sen
timentelor, prin năzuințele 
ei — soțului prea vtrstnic 
șl probabil doar om al banu
lui. Da Vinci o Înfățișează 
medittnd cu oarecare ironie 
asupra nedrepte! vieți ce o 
ducea. Este un portret sim
bolic al feminității, o uma
nizare a femeii din Renaștere, 
năzuind spre o viață mal 
plină și mat demnă. Surisul 
Giocondel a fost mult comen
tat. Același surts, insă, 11 
au și alte personaje pictate 
de Leonardo, care adtncea 
Viața lăuntrică a oamenilor 
In sensul noilor idealuri de 
descătușare din apăsarea feu
dală.

Tabloul are șl alte mari 
merite artistice: iscusita le
gătură dintre om și pelsajul- 
fundal, modelajul din umbre 
și lumini (tehnica așa-numită 
a clarobscurului), poetizarea 
Întregului spațiu al imaginii.

Tabloul, aflat la Muzeul 
Luvru din Paris, are o istorie 
zbuciumată, fiind de mal mul
te ori victima unor furturi.

De curlnd, un negustor de 
antichități din Nisa a pre
zentat o altă variantă a Gio
condel, afirmtnd că ar f 1 ante
rioară celei expuse la Luvru.

Nu demult Gioconda a 
fost Împrumutată Muzeului 
din Washington, fiind expusă 
acolo cităva vreme.

Cum se formează 
ghețarii?

La această Întrebare a citi
torului Vaslle Pop din Hune
doara, bd. Republicii bloc 185, 
răspunde prof. univ. VIRGIL 
HILT de la Facultatea de 
geografie-geologle a Universi
tății din București.

Ghețarii se formează tn 
regiunile In care o bună parte 
a anului temperatura este 
scăzută sub 0°. Zăpezile că
zute tn timpul iernii, nemal-

Un uriaș aisberg la trei kilo
metri depărtare de .Mlrntl*, ta 
Antarctice. Comparati Înălți

mea Ivi cu cea a emulul.

avlnd timpul necesar să se 
topească, stnt acoperite de 
zăpezile din anul următor. 
Astfel se ajunge la formarea 
zăpezilor permanente. Acest 
fenomen se petrece In regiu
nile reci, polare, sau pe mun
ții foarte Inalțl. Dar zăpezile 
permanente nu ajung să se 
suprapună la infinit. Ele se 
pierd pe două căi: prin for
marea șl pornirea la vale a 
avalanșelor (lavlnelor) șl prin 
transformarea lor tn ghețari, 
care alunecă in jos și se 
topesc dtnd naștere la rturi. 
Ghețarii ce se formează pe 
coastele regiunilor polare alu
necă tn apa mărilor sau ocea
nelor, devenind munți de 
gheață plutitori cunoscuțl 
sub numele de aisberguri. 
Luate de curenții maritimi, 
aisbergurile rătăcesc pe mări 
șl oceane ptnă ctnd ajung tn 
regiuni mal calde șl se topesc. 
Un astfel de aisberg a provo
cat acum o jumătate de veac 
scufundarea transatlanticu
lui englez „Titanic".

în ce constă procesul de 
formare a ghețarilor? Din 
cauza apel rezultate din to
pirea zăpezii, ca urmare a 
căldurii solare, cit șl datorită 
presiunii straturilor noi de 
zăpadă, depuse pe masa mal 
veche, pătura primară de 
gheață se transformă tn ză
padă granulară (firn). Prin 
suprapunerea mal multor stra
turi de flrn (in regiunile cu 
mari cantități de zăpadă) se 
formează o gheață plină de 
bule de aer, mai plastică și 
mai puțin transparentă decft 
cea obișnuită. Aceasta este 
gheața de ghețar.

După locul in care se for

mează, ghețarii stnt: conti
nentali (in Groenlanda sau 
Antarctida) și de munte. în 
ținuturile polare, ghețarii 
au forma unor saltele imense 
de gheață care acoperă văile 
șl culmile pe sute de mii și 
milioane de km p. Ghețarii 
au o mare importanță in 
viața planetei noastre: modi
fică clima, coboară limita 
zăpezilor, distrug vegetația, 
înlătură lumea animală, trans
portă sfărimăturl de roci 
transformtnd suprafața jpă- 
mtntului — tn unele părți 
distrug, Iar tn altele creează 
noi forme de relief. Din apa 
provenită din topirea gheța
rilor de munte iau naștere 
numeroase rturi (Rinul, Ro- 
nul etc.).

Șl pictorii ama
tori do la Sinaia

Rtndurlle de față ne-au 
fost sugerate de reportajul 
„Pictorii din Deltă**, apărut tn 
nr. 395 al revistei dv. Aseme
nea pictorilor amatori din 
Tulcea — despre oare e vorba

Noul teatru de păpuți din Pitești
Vd trimit o fotografie repre- 

zenttnd scena noului teatru 
de păpuși din orașul nostru, 
inaugurat la începutul lunii 
februarie. Teatrul se află 
instalat intr-un bloc nou din 
centrul orașului, are mobilier 
adecvat, instalații speciale de 
scenă etc.

Cu prilejul inaugurării, 

in reportaj — pictorii amator 
din Sinaia desfășoară o bogati 
activitate tn cadrul cerculu 
de pictură de la casa noastrl 
de cultură, sub tndrumarei 
Profesorului Tache Vaslle 

Iodul muncii lor se va con 
cretiza tn ourtnd Intr-o expo 
zlție. Printre cei mal activ 
membri al cercului se numări 
șl ttnărul Dumitru Dumi 
trescn, frezor la Uzina meta 
lurglcă din Sinaia, unul din 
tre premiațil celei de-a treii 
Bienale a artiștilor plastic 
amatori din Regiunea P1O' 
iești. Menționăm că actlvltatei 
de pregătire a apropiatei expo
ziții este sprijinită șl de nenu 
mărațl oaspeți aflațl la odihnă 
printre care: colectivistul Spi
ridon Zaporojan din Cobadln 
Regiunea Dobrogea, Mlhaeli 
Ștefănescu, studentă dlnBuou 
reștl,șl elevaLlana Ștefănescu 
fostă „ucenică** a cercului, car< 
timp de trei ani a făcut naveti 
Breaza-Slnala pentru a tnvăți 
pictura la casa de cultură

Ion SEGĂRCEANl 
șl Dumitru LUCA 

Instructori artistic 
la Casa da cultură din $lnal<

Teatrului de păpuși din Pi
tești i s-a acordat din partec 
Comitetului regional U.T.M 
o diplomă de onoare pentn 
contribuția adusă de colectivu 
său artistic la educarea tinere
tului din Regiunea Argeș

Adrian SIGLER 
roglxor tahnli 

la Taatrul de Stat din Plteșt
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PROGRAMUL DE RADIO
Varlațluni opus 35 de Brahms, pe o 
temă de Paganini; Cvartetul nr. 4 tn 
re major de Șostakovicl.

Programul II 12.15: Muzică .populară 
romlnească 12.35: „Schițe caucaziene** de 
Ippolitov-Ivanov; „Rapsodie suedeză" 
de Hugo -Alfven 13.15: „La hanul An- 
cuțel" — pagini din creația Iul Mihall 
Sadoveanu 13.30: Muzică ușoară 14.10: 
Orchestre de mandoline 14.30: Concer
tul pentru plan șl orchestră de Schumann 
— solist Van Cliburn 15.02: Din muzica 
popoarelor 15.30: Muzică ușoară 16.10: 
Clntă Dan lordăchescu 16.30: Muzică 
ușoară 17.00: Simfonia de cameră de 
Alfred Mendelsohn 17.30: Sfatul medi
cului (reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Muzică din operete in
terpretată de soliști sovietici: Tatiana 
Șmtga, Georg Ots, Tatiana Sanina, 
Arthur Eisen. Vladimir Ivanovskl 18.30: 
CIntece de Vaslle Popovic! 18.45: Emi
siune culturală 19.00: CIntece de dra
goste șl jocuri populare romlneștl 19.30: 
Lecția de limba franceză (avansați) 19.40: 
Fragmente din opera „Carmen" de Blzet, 
cu Rise Stevens, JanPeerce, Llcia Al
banese. Robert Merlll 21.15: Muzică 
de darts 21.45: Din poezia universală 
22.00: Poemul simfonic „Ftntînlle Ro
mei" de Ottorino Respighi; Uvertura 
„Faust" de Richard Strauss 22.30: Mu
zică de dans 23.10— 24.00: Concert de 
noapte.

MIERCURI 20 MARTIE Programul I 
5.07: Piese orchestrale de estradă 5.30: 
Gimnastică 5.40: CIntece șl jocuri popu
lare romtneștl șl ale minorităților națio
nale 6.07: CIntece 6.20: Emisiunea pentru 
sate 6.30: Muzică ușoară la acordeon 
6.45: Salut voios de pionier! 7.10: Pre
lucrări corale 7.30: Sfatul medicului: 

Cauzele căderii părului 7.35: Anunțuri, 
muzică 7.45: Melodii populare romtneștl 
8.00: Sumarul presei centrale 8.08: 
Muzică distractivă 8.30: Muzică din opere 
9.00: Simfonia I tn ml bemol major de 
Rodion Scedrln — Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat din Moscova, 
dirijor Nikolai Anosov 9.31: Muzică 
populară romlnească 10.00: Teatru la 
microfon „Nota zero la purtare" de 
V. Stoenescu șl O. Sa va 11.46: Mu
zică instrumentală 12.00: Muzică u- 
șoară 12.30: Opera „Blaise Ciubotarul" 
de Franțols Andră Danlcan Phllldor 13.10: 
Suita a ll-a pentru orchestră pe teme din 
Muntenia de Dumitru Capolanu; Dans 
tătar de Theodor Grlgoriu 14.00: 
Concert de prtnz 15.00: Orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii de Stat 
din Cluj 15.30: Selecțlunl din operetele 
„Gasparone", „Dubarry" șl „Studentul 
cerșetor" de MillOcker 16.01: Muzică 
vocală 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: 
Muzică ușoară 17.10: Muzică populară 
romlnească 17.30: „Prietenii lui Do-Re- 
Mi“ 18.00: Sulta nr. 2 tn sl minor de 
Johann Sebastian Bach 18.30: Lecția 
de limba engleză 18.40: Din clntecele 
țărănimii noastre colectiviste 19.00: 
Jurnalul satelor 19.25: Introducere șl 
varlațluni de Paganini pe o temă din 
opera „Molinara" de Rossini — violo
nistul Leonid Kogan 19.40; Romanțe 
20.15: Ansambluri artistice ale sindica
telor din tnvățămtnt din București, 
Satu-Mare, Ploiești, Sibiu 20.30: Noapte 
bună, copii! 20.40: Din viața de concert 
a Capitalei 21.15: Scriitori la microfon: 
Demostene Botez 21.30: Muzică populară 
romlnească 22.25: Vals de Johann Strauss 
22.32: Concertul Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George Enescu", 

dirijor George Georgescu (Festivalul 
„Săptămtnlle muzicale din Budapesta — 
1962"). în program: Suita din baletul 
„Nunta in Carpațl" de Paul Constanti- 
nescu; Concertul pentru violoncel șl 
orchestră de Haydn — solist Radu Aldu- 
lescu; Simfonia a VH-a in la major de 
Beethoven.

Programul II 12.15: Cvintetul pen
tru cvartet de coarde șl clarinet de 
Anatol Vleru; Sulta pentru cvintet de 
suflători „Burghezul gentilom" de Fran
tisek Bartos 12.45: Din ctntecele șl dan
surile popoarelor 13.15: Radloreportaj 
13.25: Concert de estradă 14.10: Fanfară 
14.30: Duete din operele Iul Cealkovskl 
15.00: Muzică ușoară 15.30: Simfonia 
nr. 8 in sl minor „Neterminata" de Schu
bert 16.10: Melodii de estradă 16.30: 
CIntece șl jocuri populare romtneștl 
17.00: Fragmente din operetele „Bocca
ccio" de Suppă și „Mam’zelle Nltouche" 
de Hervă 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Muzică populară romlnească 18.35: 
Sonata nr. 3 tn fa major pentru vioară 
șl plan de Haendel 18.50: Mlcrof olletoane 
19.00: Muzică de estradă 19.30: Lecția de 
limba rusă (avansați) 19.40: „Istoria 
teatrului liric romînesc" (12) — Opera 
„Oedlp" de George Enescu 20.10: Muzică 
distractivă de compozitori sovietici 
20.30: Tribuna radio—Semnificația filo
zof Ică a teoriei relativității 20. <0:MeIod 11 
populare din Moldova 21.15: Muzică 
ușoară 22.00: Ciclul „Pagini din muzica 
preclasică"— Muzică de cameră de com
pozitorul suedez Joțian Helmich Roman 
22.30: Muzică de dans 23.10 — 24.00: 
Concert de noapte.'

JOI 21 MARTIE Programul I 5.07: 
Fanfară 5.30: Gimnastică 5.40: Ctntece 
6.07: Muzică ușoară 6.20: Emisiunea 
pentru sate 6.30: Ctntece din folclorul 
nou și jocuri populare romtneștl 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Muzică de 
estradă 7.30: Sfatul medicului : Preve
nirea arteriosclerozel 7.35: Anunțuri, 

muzică 7.45: Piese instrumentale 8.00 
Sumarul presei centrale 8.08: Muzlc 
populară romlnească 8.30: Trio tn r 
minor de Mendelssohn-Bartholdy — In 
terpretează Jascha Heifetz vioară 
Gregor Platlgorski violoncel șl Arthu 
Rubinstein plan 9.00-, Vreau să știu 
9.25: Muzică ușoară 9.57: Muzică di 
operele lui Monluszko 10.38: Cvartete 
tn do major de Radu Paladi 11.05 
Muzică ușoară 11.29: „Uvertura rusă 
de Prokofiev — Orchestra simfonic 
a Radlotelevlzlunli sovietice, dirl 
jor Alexandr Gauk; Patru dansuri d 
Jănacek — Orchestra simfonică a Rădic 
televiziunii din Praga, dirijor Vacla 
Jlracek 12.00: Din folclorul popoarele 
12.25: Sonata pentru plan de Alexandr 
Hrisanlde 12.45: Ctntece 13.10: Din opt 
rețele Iul Lehar 14.00: Melodii popular 
romlneștl 14.30; Muzică ușoară 15.06 
Muzică populară romlnească 15.30: Mu 
zică de estradă 15.49: Sulta simfonic 
romlnească de Victor Gheorghiu; Raț 
sodle de Mlrcea Basarab 16.15: Voi 
bește Moscova! 16.45: Lieduri de Grle 
17,10: „Tineretul lumii luptă pen 
tru pace" — program de ctntece 17.31 
Muzică din operete contemporan 
18.00: Universitatea tehnică—ciclul chl 
mie 18.15: Clntă Fellcian Fărcașu șl Ton 
lordache 18.30: Lecția de limba francez 
(începători) 18.40: Tineri Interpreți d 
muzică ușoară 19.00: Jurnal de tntrecer 
19.15: Program muzical pentru frunta: 
In producție 19.50: Transmisiunea cot 
certului Orchestrei simfonice a Radii 
televiziunii, dirijor Paavo Berglun 
(Finlanda). în program: Concertul braț 
denburglc nr. 3 de J.S. Bach; Concert! 
tn re major pentru vioară șl orchestr 
de Beethoven—solist Ion Volcu; Slmfc 
nla a VIII-a de Șostakovicl. în pauză 
„Cu scriitorii noștri pe meleagurile pa 
triel" 22.55: Muzică de dans.

Programai II 12.15: Ansambluri VI 
cale din opere 12.45: Muzică distractiv 
13.15: Cronică literară — Alexandr
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Frumosul... 

dor fi utilul
Am citit in numărul 

:/1963 al „Flăcării" articolul 
Frumosul și spafiul comer- 
ial", care dezbate unele pro- 
leme interesante ale înfru
musețării șl modernizării re- 
elel noastre comerciale. E 
ntr-adevăr o plăcere să-țl 
aci cumpărăturile la „Unic", 
a „Magazinul copiilor" sau 
n noile unități comerciale 
in blocurile construite re- 
ent. Moderne șl elegante stnt 
1 clteva unități alimentare 
in cartierul meu, pe care 
s-am vizitat deunăzi, tn 
adrul unui raid-anchetă tn- 
reprlns de colectivul gazetei' 
.e stradă a organizației de 
iază de cartier nr. 1 „Alexan- 
ru Sabia" din Raionul 1 Mal. 
istfel, centrele de ptine nr. 
01 și 395 au mobilier nou, 
jarte frumos. Dar gestiona- 
ele ne-au declarat că raftu- 
lle și sertarele nu stnt destul 
e încăpătoare și practice, 
ar tejghelele sini prea joase 
l, nef iind prevăzute cu apără- 
oare, unii cumpărători tși 
eazemă pe ele mlinile, tși 
epun sacoșele, servietele etc., 
eea ce nu e igienic. Iată de ce 
red că prolectanțli de mo- 
filer comercial ar trebui să 
xperlmenteze temeinic pro- 
otlpurile Înainte de pro- 
ucțla de serie, dlnd atenție 
u numai frumosului, ci și 
tllului.
De asemenea, cred că pre- 

cuparea pentru frumos tre- 
ule extinsă șl la unitățile 
ia! vechi. Este inadmisibil 
spectul unității Aprozar nr. 
02 din str.V. Lascăr nr. 33, 
cărei ușă are geamul spart 

ică din vara anului trecut 
initate „năpăstuită" de alt- 
sl de către filiala raională 
.prozar șl prlntr-o slabă apro- 
izionare). Sau ce părere are 
>.C.L.-ptine, filiala „iMai", 
espre modul cum se preocupă 
e gospodărirea unora dintre 
ontrele sale? Nu voi pomeni 
economiile" realizate la... 
igrăvell interioare sau robl- 
ete nereparate. Dar nu se 
oate trece peste nepăsarea 
i care se tărăgănează de 
tțlva ani montarea instala
tei de încălzire in localul 
mtrului de ptine nr. 395 
in str. Al. Sahia nr. 54, deși 
nobilul posedă o astfel de 
istalațle, iar documentația 

se plimbă de la filială la 
sfat și retur, incompletă din 
vina filialei. E adevărat, 
acest centru are moblllernou, 
frumos. Dar frumusețea sin
gură nu ține de cald.

Constanța CIOTOIU, 
deputată raională, vice
președintă a comisiei 
permanente comerciale a 
Sfatului popular raional

1 Mal, București

Cu harta 
fi busola

CUiva zeci de tineri din 
Mediaș aii luat parte recent 
la un interesant concurs de 
orientare turistică desfășurat 
pe tnilfimile din apropierea 
orașului. Fotografia pe care

v-o trimit redă o fază din 
timpul concursului, clnd echi
pa feminină a Asociației spor
tive „Sănătatea" traversează 
un anumit itinerar, folosind 
harta și busola. Formația 
respectivă s-a clasat printre 
primele.

Pan VINTHÂ, 
tehnician, Mediaș

Planarla—o tema 
pentru scriitorii 

de anticipație
Ml s-a părut foarte Intere

santă publicarea (tn nr. 5 /i 963 
al revistei „Flacăra") a arti
colului „Planarla ti uimește 
pe oamenii de știință", care 
tratează despre experiențe 
biologice de un interes excep
țional pentru înțelegerea ere

dității. Intr-o vreme ca a 
noastră, cînd progresele știin
ței și tehnicii se succed tntr-un 
ritm foarte rapid, Iar intere
sul pentru ele a devenit spe
cific tuturor vtrstelor, e de 
dorit ca o publicație populară 
ca a dv. să le prezinte (poate 
chiar șl mai consecvent dectt 
ptnă acum), puntndu-le la 
tndemtna publicului avid de 
cunoștințe.

Citind articolul amintit, 
mă gtndeam că înfăptuirile 
știlnțlflco-tehnlce contempo
rane „concurează" tn mod 
serios imaginația noastră, a 
scriitorilor care ne-am consa
crat literaturii știlnțifico-fan- 
tastlce. Pe de altă parte, fie
care realizare de acest fel 
este o sugestie pentru a 
împinge fantezia și mal de- 
Sarte, chiar mult mai departe, 

esigur tn direcțiile indicate 
de evoluția științei, dar din
colo de ceea ce este considerat 
la un moment dat „verosimil" 
șl „realizabil". Așa au pro
cedat Jules Verne, H.G.Wells, 
Bellaev, Ray Bradbury, Efre
mov.

Peripețiile viermelui Pla- 
narta Îmi sugerează scrierea 
unei povestiri tn care expe
riențe similare s-ar face asu- 
fra unor făpturi superioare, 

ată de pildă o temă de acest 
fel: ajungtnd pe un satelit 
al lui Saturn, o expediție 
astronautfcă terestră desco
peră o navă cosmică dlntr-un 
alt sistem solar, eșuată acolo 
cu milioane de ani tn urmă. 
Documentele și instrumentele 
navei dezvăluie multe, dar 
făpturile care au format echl- 
Îiajul, martorii cel mal pre- 
ioșl, au murit demult, 
ntr-un groaznic accident care 

le-a pietrificat trupurile. Ex
periențele de reanimare Izbu
tesc să „retnvie" o singură 
mtnă, a cărei „memorie chi
mică" va ajunge să istori
sească enigmele unei lumi 
Îndepărtate. Prea multă fan
tezie? Dar ctte utopii de ieri 
n-au devenit azi realizări 
banale?

Aceasta este o posibilitate 
— dar desigur că există și 
nenumărate altele. Am mai 
încercat etndva să pornesc de 
Ia experiențe biologice extra
ordinare tn povestirile mele, 
de pildă tn „Oglinda răstur
nată", unde se presupune 
posibilitatea extinderii la oa
meni a partenogenezel (cu- 
vlnt prin care se Înțelege o 
formă de reproducere prin 

ouă nefecundate); pe această 
bază, un om are straniul 
prilej de a se tnttlni cu... el 
Însuși, mal precis cu un fel 
de „copie biologică" a sa, 
care-1 Învață multe.

I.M. ȘTEFAN, 
scriitor

Cititorii 
câtre cititori

Următorii cititori doresc 
să corespondeze prin poștă: 
Evdoehia Vasllievna Brușov- 
skala, Învățătoare, satul Stn- 
gerii Vechi, Raion Lazo, 
R.S.S. Moldovenească, 
U.R.S.S.: literatură, cinema, 
ilustrate ;Mipancovlcl Liana, 
elevă. Hunedoara, str. Dr. 
V. Babeș nr. 2: literatură, 
teatru, ilustrate; EUsabeta 
Urubașa, elevă, R. Vtlcea, 
str. Anton Pann nr. 2: ilus
trate; Doina Marian, Marla 
Deheleanu și Emilia Vodă, 
eleve la Școala de muzică, 
Timișoara, str. Ungureanu 
nr. 1: plastică, muzică, lite
ratură, ilustrate; Tanțl Poe- 
naru, elevă, Școala veteri
nară, corn. Gemeni, Raionul 
Calafat: literatură, sport, 
teatru. Ilustrate; Mioara Du
mitrescu, elevă, Ploiești, str. 
Izvoarele nr. 60: literatură, 
muzică, sport, vederi.

De la
fotocorespondenti

la filatura Uzinelor taxtlle din 
Mediaș. O muncitoare care 
lucreazd simultan la patru părți 
de rina. (V. Dan, funcționar— 

Mediaș)
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Po scurt
C. LUPEA, Cuglr. Dlnd 

curs rugăminții dv,, vă Infor
măm că „Electrecord" va pune 
tn vlnzare, Inceptnd din tri
mestrul II al acestui an, un 
disc micro (de 30 cm, 46 lei) 
cuprinztnd ÎS melodii inter- 
Srotate de cintărețul Italian 

e muzică ușoară Domenico 
Modugno. Alături de piesele 
„Selene" „Cată", „L’uomo in 
frac", „Marinai", „Io" șl 
altele cunoscute publicului 
nostru din recitalul dat tn 
Sala Palatului B.P.R., discul 
mal cuprinde șl alte efn- 
teee. Bineînțeles, Casa de 
discuri „Eiectrecord" dă curs 
sugestiilor primite de la ascul
tători tn alcătuirea planului 
său editorial. Vă puteți deci 
comunica preferințele, scriind 
Î>e adresa: str. Lulgl Cazxavi- 
an nr. 14-16, București. Cata

loagele de discuri nou apărute 
se difuzează trimestrial prin 
magazinele unde se vtnd 
discuri.

S-a dezghețat Dunărea. (Ma- hj 
xim Gherasim, muncitor —

Tulcea) . ■

Cluj. (Dr. Teodor Belteag — 
Cluj) tri
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Mllpplde „Poezii" 13.25: Melodii popu- 
re romtnești 14.10: Gintă Valentina 
;vko și Askold Besedin 14.30: Uvertura 
.eonora nr. 2“ de Beethoven; Concertul 
■. 1 tn sol minor pentru vioară șl 
chestră de Bruch — solist David 
istrah 15.10: Muzică ușoară 15.30: 
ntă Leonard, Richard Tauber, Emmy 
lose, Erna Sack, Marcel Witrich, 
iter Anders, Colette Rledinger, lu- 
is Patzak, Tatiana Sanina, Nikolai 
uban și Ion Dacian 10.10: „Sub steagul 
.rtldulul" — program de clntece 16.30: 
uzică populară din Banat 17.00: Muzică 
n opere 17.30: Statul medicului (re- 
are) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
1.05: Concertul pentru plan șl orchestră 
> Sabin Drăgol — solistă Maria 
>tlno 13.45: Clntă tlulerașul Dumitru 
imfira și acordeonistul George Strbu 
>.00: Piese corale clasice 19.30: Vrem 
ne cunoaștem 19.50: Muzică de dans 

>.30: Noapte bună, copil! 20.40: Ctnte- 
il și jocul popular tn prelucrarea com- 
izttorllor noștri 21.15: Muzică de dans 
.45: Părinți șl copil 22.00: Melodii de 
agoste 22.30: Sonata in si minor de 
szt — interpretează pianistul Valentin 
heorghlu 23.10—24.00: Muzică din 
ierele „Cldul" și „Thals" de Massenet. 
VINERI 22 MARTIE Programul I 6.07: 
elodil populare romtnești 5.30: Glm- 
istloă 5.40: Valsuri 6.07: Muzică 
ipulară romtnească 6.20: Emisiunea 
ntru sate 6.30: Mici piese de estradă 
45: Salut voios de pionier! 7.10: 
mfară 7.30: Sfatul medicului: Preveni- 
a glaucomului 7.35: Anunțuri, muzică 
45: Muzică ușoară la xilofon 8.00: 
imarul presei centrale 3.03: Muzică 
cală 3.30: Rapsodia a H-a de Mlrcea 
drlac; Rapsodia de Kokay RezsO 9.00: 
in ctntecele și dansurile popoarelor 
30: Muzică de operă de compozitori 
mtnl 10.00: Corul Radiotelevlzlunli 
>.30: Muzică distractivă 11.05: Nonet 
i Aladar Zoltan — interpretează No
dul ceh 11.25: Muzică din operete

11.52: Reportaj 12.00: Clntece ale popoa
relor inspirate din lupta pentru libertate 
12.20: Jocuri populare romtnești șl ale 
minorităților naționale 12.40: Concertul 
nr. 1 tn si bemol major pentru vioară și 
orchestră de Mozart 13.10: Muzică de 
estradă 14.00: Concert de prtnz 15.00: 
Muzică din operete 15.20: Muzică ușoară 
15.43: Lucrări de tinerii compozitori ro- 
mtnl Doru Popovlct, Cornel Țăranu, 
Aurel Stroe 16.15: Vorbește Moscova! 
16.45: Melodii populare din Muntenia 
17.10: Clntece colhoznice 17.30: în slujba 
patriei 13.00: Universitatea tehnică 
— ciclul energetică 18.15: Ctntă Mino- 
dora Nemeș 18.30: Lecția de limba 
engleză 18.40: Canțonete interpretate 
de Mario Lanza 19.00: Jurnalul satelor 
19.25: Concertul pentru vioară și orches
tră de Menottl — solist Tossy Splvakov- 
skl 20.15: Ctntece pe versurile poeților 
noștri 20.30: Noapte bună, copii 1 20.40: 
Muzică ușoară romtnească 21.15: Carnet 
plastic 21.30: Melodii populare romtnești 
22.25: Muzică ușoară de Dunaevskl 
22.40: Fragmente din opera „Rigoletto" 
de Verdl — cu Joan Sutherland, Cornell 
Mac Nell, Renato Cloni.

Programul II 12.15: Rapsodia a II-a 
tn re major de George Enescu; Varla- 
țiuni pentru violoncel șl orchestră pe o 
temă rococo de Cealkovskl — solist 
Milos Sadlo 12.47: Clntece șl jocuri 
populare romtnești 13.15: Limba noastră 
— vorbește acad. prof. Al. Graur (re
luare) 13.25: Fragmente din opera comică 
„Mătușa Aurora" de Boleldieu 14.10: 
Fanfara minerilor din Lupenl 14.30: 
Melodii de estradă 15.00: Muzică popu
lară romtnească 15.35: Actualitatea tn 
țările socialiste 16.10: Muzică ușoară 
16.30: Ctntece pionierești 16.45: Frag
mente din opereta „Nunta" de Ttgranlan 
17.00: Program Interpretat de elevi al 
Școlii medii de muzică din Timișoara 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: 
Anunțuri, reclame, muzică 18.05: Ciclul 
„Mari dirijori": Charles Milnch — Baletul

„Daphnisșl Cloe" de Ravel 19.00: Muzică 
ușoară 19.30: Teatru la microfon.,Angelo, 
tiranul Padovel" după V. Hugo 21.19: 
Muzică instrumentală 21.45: „Simfonia 
domestică" de Richard Strauss — Or
chestra simfonică a Radlotelevlzlunll 
sovietice, dirijor Alexandr Gauk 22.30: 
Moment poetic: George Toptrceanu 
22.35: Muzică de dans 23.10 — 24.00: 
Concert.de.noapte.

SÎMBÂTX 23 MARTIE Programul I 5.07: 
Prelucrări corale 5.30: Gimnastică 
5.40: Muzică populară romtnească 6.07: 
Muzică distractivă 6.20: Emisiunea 
pentru sate 6.30: Ctntece din folclorul 
nou șl jocuri populare romtnești 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Dansuri 
de estradă 7.30: Statul medicului: Pre
venirea tusei convulsive 7.35: Anunțuri, 
muzică 7.45: Ctntece patriotice 8.00: 
Sumarul presei centrale 8.08: Muzică 
ușoară 8.30: Suita I din baletul „Păcală" 
de Viorel Doboș 9.00: Roza vtnturilor 
9.25: Muzică populară romtnească 10.00: 
Muzică de estradă 10.16: Ctntece pentru 
cei mici 10.30; Simfonia nr. 104 tn re 
major de Haydn 11.05: Scene din opere 
11.35: Folclor din țări socialiste 12.00: 
Tineri Interpreți romtnl: pianistul Ga
briel Amiraș 12.20: în săli și pe stadioane 
12.30: Muzică ușoară romtnească 13.10: 
Sulta din opera „Constanza șl fortezza" 
de Johann Josef Fux; Patru intabulaturi 
pentru luth de Valentinus Greff Bakf ack 
14.00: Muzică ușoară 14.30: Melodlipopu- 
lare romtnești șl ale minorităților națio
nale 15.00: Concert distractiv 15.45: 
Actualitatea literară 16.00: Muzică ușoa
ră 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: 
Orchestra de muzică populară „Flacăra 
Prahovei" din Ploiești 17.10: Fragmente 
din opera „Adrienne Lecouvreur" de 
Cllea — interpretează Renata Tebaldi, 
Marlo del Monaco, Giulietta Slmionato, 
Giulio Floravantl—Orchestra Academiei 
„Santa Cecilia" din Roma, dirijor Franco 
Capuana 17.50: Știința tn slujba păcii 
18.00: Piese Instrumentale de mare 

popularitate 18.20: Program muzical 
pentru fruntași tn producție 19.00: Scri
sori din țară 19.10: Ctntă Bârbel Wa- 
cholz șl Armin Kempf 19.22: Muzică 
de dans 20.15: Ctntă Alexandru Gro- 
zuță 20,30: Muzică de dans 21.15: Din 
viața literară a Uniunii Sovietice 21.25: 
Melodii populare romtnești 22.26: Mu
zică de dans 23.02: Suita simfonică 
„Șeherazada" de Rimski-Korsakov.

Programul II 12.15: Din cintecele tine
retului sovietic 12.35: Fragmente din 
opereta „Frumoasa Elena" de Offenbach 
13.15: Muzică populară romtnească 13.40: 
Orchestre de estradă din țări socialiste 
14.10: Muzică vocală și instrumentală 
de compozitori romtnl 14.30: Potpuriuri 
și uverturi 15.05: Din muzica popoarelor 
15.36: Sulta de dansuri de compozitori 
anonimi din secolul al 17-lea; Concertul 
pentru violă șl orchestră de coarde de 
Georg Philipp Telemann 16.10: Orches
tra de mandoline a Uzinelor de tractoare 
din Brașov 16.30: Piese pentru pian de 
Chabrler, interpretate de Marcelle Meyer 
17.00: Valsuri de concert 17.30: însemnări 
de reporter 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Ctntă Evghenl Kibkalo 
18.35: Sulta a IH-a de Ion Dumitrescu 
19.00: Melodii populare romtnești 19.30: 
Pe teme internaționale 19.40: Muzică 
ușoară de Radu Șerban 20.00: Muzică de 
dans 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică populară romtnească 21.15: 
Muzică de dans 21.45: Agenda teatrală 
22.00: Muzică de dans 22.37: Sonatele 
pentru pian de Beethoven tn interpre
tarea lui Wilhelm Kempf — Sonata 
nr. 32 opus iii tn do minor 23.10: 
Muzică de dans.

în pagina 4:
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CARPAȚI I și II
corespunzătoare tuturor exigențelor. Construite din tablă emai
lată, cu trei ochiuri, cuptor cu geam ți grătar. Modelul 
CARPAȚI li este prevăzut ți cu un ceas avertizor.
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