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Ol Cu prilejul vizitei In țara noastră a minis
trului Afacerilor Externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky, la Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne s-a semnat „Acordul privind re
glementarea problemelor financiare in suspensie 
între R. P. Romînă și Republica Austria". A- 
cordul a fost semnat de Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne și 
dr. Bruno Kreisky, ministrul Afacerilor Exter
ne aljAustriei.
B în primul semestru al anului, petroliștii 
de la schela Boldești au realizat la extracția 
de țiței depășiri importante față de plan, 
obținînd totodată și însemnate reduceri la pre
țul de cost.
0 în fiecare zi se îndreaptă spre piețele 
Capitalei camioane cu legume proaspete de 
la G.A.C. șl G.A.S. din regiune. Iată încăr
carea unui camion la G.A.C. din comuna 
Drăgănești, reg. București.
El Examen de stat la Institutul politehnic 
din București. Cei care ies de la examen sînt 
asaltați de colegii lor cu întrebări asupra 
temelor susținute.
El Tinerii noștri planoriști se pregătesc pen
tru concursurile din acest an. Iată-1 urmărind 
evoluțiile aeriene ale unui coleg.
0 a Zile de caniculă. Nenumăratele 
chioșcuri de răcoritoare nu mai pridideau să 
astîmpere setea cetățenilor, iar la ștranduri 
era ocupat aproape fiecare metru pătrat.

Fotocronica Flăcării
0 Măsurile organizatorice luate la fabrica 
„Feroemail" din Ploiești au avut drept rezul
tat Îndeplinirea planului pe primul semestru 
cu 9 zile mai devreme. Totodată s-au realizat 
605.516 lei beneficii peste plan.
0 în holul Teatrului Național de Comedie 
„Solis" din Montevideo (Uruguay) a avut loc 
recent deschiderea expoziției de scenografie 
și artă teatrală romînească. Au participat 
reprezentanți de seamă al vieții artistice, 
oameni de cultură și un numeros public.
CU Oamenii muncii din R.P. Mongolă întîm- 
pină cu succese în producție cea de-a 42-a a- 
niversare a victoriei revoluției populare. în fo
tografie: muncitoarea fruntașă B. Handsuren 
(dreapta), de la combinatul textil „Cioibalsan", 
împărtășește din experiența sa unei colege.
EH Un grup de soldați britanici care au 
încercat să se strecoare pe teritoriul Yeme
nului dinspre Lahej au fost capturați de către 
trupele republicane yemenite. Repetatele ac
țiuni agresive ale trupelor engleze împotriva 
Yemenului au fost condamnate într-o scrisoare 
adresată Consiliului de Securitate de către 
reprezentantul R. A. Yemen la O.N.U.
O în ajunul alegerilor prezidențiale de la 
7 iulie, situația în Argentina se menține încor
dată. Potrivit agenției U.P.I. forțele terestre 
și aeriene „au fost puse în stare de alarmă 
într-o încercare de a descuraja orice rebeliune 
posibilă". în fotografie: militari patrulînd 
pe străzile orașului Buenos Aires.
® A treia aniversare a proclamării inde
pendenței Congoului a găsit poporul congolez 
într-o situație grea, dificultățile economice 
datorîndu-se în bună măsură dominației mo
nopolurilor străine în această țară. Numărul 
șomerilor a crescut simțitor în ultima vreme,' 
în special la Leopoldville (în fotografie).

Conferință de presă la sediul organiza
ției britanice „Comitetul celor 100“ în cadrul 
căreia a fost anunțată o nouă acțiune — un 
marș de protest spre centrul de pregătire a 
armelor bacteriologice de la Porton. A fost 
prezentat totodată ziariștilor un pamflet anti- 
atomic intitulat „Moartea tăcută", care ur
mează să fie distribuit în timpul marșului. 
W La Yokosuka a avut loc un impunător 
miting la care au participat 100.000 de japo
nezi în semn de protest împotriva intenției 
S.U.A. de a amplasa aci o bază de submarine 
atomice. După miting, o delegație condusă de 
prof. Gyozo Abe a înmînat comandantului ad
junct al forțelor navale americane din Japo
nia o moțiune de protest.
SB! New York. O tînără albă dă primul aju
tor unui negru rănit de către polițiști în; cursul 
unei demonstrații antirasiste organizată de Aso
ciația națională pentru propășirea populației de 
culoare.



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ 7 IULIE 8.50: Gim
nastică 9.00: Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar — 
Ursul păcălit de vulpe; Jocuri 
pe malul mării... 10.00: Dreso
rul de animale Durov — trans
misiune de la Moscova 10.40: 
Rețeta gospodinei 11.10: Emi
siune pentru sate 19.00: Jurna
lul televiziunii 19.15: Valea 
Prahovei... 20.00: Filmul „Re
belul" 21.45: Muzică ușoară. 
Cîntă o formație dirijată de Sile 
Dinicu. Soliști: Marina Volca, 
Luigi Ionescu și frații Mentzel. 
în încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

i e r b i n ț

IUNI 8 IULIE 19.00: Jufta- 
lul televiziunii 19.15: Pentru 
pionieri și școlari — în vizită 
la Observatorul astronomic 
popular (1)19.45: Filmul „Inelele 
gloriei" 21.05: Pagini din înce
puturile operei. îșl dau con
cursul: Martha Kessler, Geta 
Marinide, Dan lordăchescu, Ale
xandru Bădulescu, Ion Stoian 
și alții 21.55: Telesport. în 
încheiere: Buletin de știri, bule
tin meteorologic.

MARTI 9 IULIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.15: Cîntec 
șl joc —- program prezentat de 
elevii Casei de copii „A. S. 
Makarenko"-București 19.35: 
Șah 19.45: Incursiuni în arheo
logie (aspecte de Ia Muzeul 
arheologic-Constanța) 20.05: 
Filmul „Frumoasa Lurette" 
21.25: Muzică populară romî- 
nească. Cîntă o formație instru
mentală condusă de Nicu Stă- 
nescu. Soliști: Ana Bălăci, Ana 
Piuaru, Ion Bogza, Grigore Kia- 
zim, Damian Cirlănaru. în înche
iere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

JOI 11 IULIE 19.00: Jurna
lul televiziunii 19.15: Pentru 
copil — Căpitanul Val-Vîrtej 
în drum spre insula Iul Robin
son (I) 19.50: Emisiune închi
nată sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Mongole 
20.20: Sfatul medicului — Tra
tamentul pe litoral, talasote- 
rapie, de prof. dr. Traian Din- 
culescu, directorul Institutului 
de balneologie 20.30: Moment 
literar — Hemingway 20.50: 
Canțonete șl arii din opere și 
operete. Vor interpreta: Teo
dora Lucaciu, Elena Cernei, 
David Ohanezian, Ion Buzea 
21.40: Campionatele mondiale 
de lupte libere. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

VINERI 13 IULIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.15: Pen
tru tineretul școlar — Demon
strație de polo—transmisiune de 
la Ștrandul tineretului 19.50: 
Emisiune de știință — Tranda
firul cu petale de aur 20.05: 
Versuri de dragoste 20.20: Fes
tival Chaplin. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

SlMBĂTĂ 13 IULIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Tre- 
nulețul vacanței 20.05: în fața 
hărții 20.30: Armonie și dans, 
îșl dau concursul: Valentina 
Massini, Simona Ștefănescu, 
Rodica Istrate, Alexa Dumi- 
trache-Mezincescu, Amatto Che- 
ciulescu, Ion Tugearu, George 
Vintilă, Victor Marcu, Bela 
Covaci, lancu Constantin, Ște
fan Ionescu, Mihai Beluri. Co
regrafia: Vasile Marcu și Gheor
ghe Ștefan 21.15: Varietăți — 
transmisiune de la Mamaia. îșl 
vor da concursul: Gigi Marga, 
Constanța Cîmpeanu, Constantin 
Drăghlci, Toni Bulacicl, Ilinca 
Cerbacev, Dem. Rădulescu, Con
stantin Stănescu, Maria Mltrache, 
Victor Vlase, trio Garofița, Ovi- 
dlu Renăe, duo Dumitru, duo 
Bocan șl alții. Conducerea muzi
cală: Jean Ionescu. în încheiere: 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

în paginile 21-23: 

Programul de radio

E toiul verii. Campania agricolă 
se desfășoară din plin. Paralel cu 
muncile de întreținere a culturilor 
prășitoare, tractoriștii, muncitorii de 
la gospodăriile agricole de stat, 
colectiviștii grăbesc recoltatul păioa- 
selor.

în aceste zile fierbinți se muncește 
intens. Cînd recolta va fi în hambare, 
vor veni și zile de răgaz pentru oame
nii muncii de la sate. Pînă atunci însă 
nici un ceas bun de lucru nu trebuie 
pierdut.

II De curînd, folosind mijloace mecanizate, colectiviștii din Caracal au 
terminat recoltarea orzului. Acum ei dau zor pentru a nu pierde nici un bob la 
recoltarea griului.
B Transportul la timp al cerealelor e una din cele mai Importante munci ale 
campaniei de vară. în fotografie: la Gospodăria agricolă de stat din Negoieștl 
— raionul Oltenița — transportul boabelor se face direct de la arie la siloz, 
a Asigurarea hranei animalelor pe timpul iernii se face acum, în toiul verii. 
Fotografia noastră surprinde o asemenea imagine la G.A.S. Petrești, regiunea 
Argeș.
H Au motiv să fie mîndri colectiviștii din Zlmnlcea, regiunea București. 
Sculîndu-se de dimineață, au ajuns departe. La predarea griului contractat cu statul 
au obținut chitanța nr. 1.
El Acolo unde oamenii sînt harnici și buni organizatori, pămîntul dă și două 
recolte pe an. Așa stau lucrurile la G.A.C. din comuna Călugărenl, raionul Giurgiu. 
Terminînd recoltatul păioaselor, colectiviștii au trecut la pregătirea terenului 
pentru însămînțarea cu porumb furajer.



Au dreptate 
plopii

n extremitatea de vest a țării e un orășel: 
Sînnicolaul Mare. Nu-mi plac în genere 
orașele de cîmp. Monotonia și arșițele 
lor mă alungă. Iar Sînnicolaul Mare'este, 
prin excelență, un oraș de cîmp. Și to
tuși nu plictisește. Nu alungă. Dimpo

trivă. Două zile cît mi-a fost gazdă m-a 
făcut să-i simt prietenia, frumusețea, intimi
tatea, spunîndu-mi parcă la plecare: „Mai 
rămîi”! Faptul se datorează aspectului său 
atrăgător, proaspăt, care te face să te simți 
ca într-o stațiune balneoclimaterică.

Deși e vechi — are mai mult de patru 
veacuri — Sînnicolaul a cunoscut semnele 
înnoirii și ale bunei gospodăriri doar în anii 
puterii populare.

Nu se poate vorbi despre noul chip al 
Sînnicolaului dacă nu vorbești despre 50 de 
deputați, 50 de circumscripții electorale, 50 de 
comitete de cetățeni. De fapt cifra de 50 re
prezintă o altă cifră: 10.000. Adică întreaga 
populație a orașului. 10.000 de oameni — 
prinși în întrecerea patriotică, organizată de 
sfatul popular și îndrumată cu grijă de comi
tetul orășenesc de partid — au făcut Sînnico
laul mai frumos, mai atrăgător, mai civili
zat.

Cifra aduce după ea alte cifre: e vorba 
despre sute de mii de flori, despre construcția 
a mii de metri de drumuri și a zeci de poduri 
și podețe, despre nașterea trotuarelor — mii 
și mii de metri de trotuare — despre zeci de 
fîntîni publice, despre un număr important 
de magazine moderne, cu un cuvînt despre 
toate realizările înfăptuite prin întrecerea 
patriotică la care au participat cei 10.000 de 
oameni.

★
în biroul tovarășului Nicolae Foaie, pre

ședintele Sfatului popular orășenesc Sînni- 
colau, am văzut un drapel de mătase roșie 
pe care scrie cu litere de aur: „Oraș fruntaș 
în întrecerea patriotică pe orașe”. Unsprezece 
oameni, unsprezece președinți ai sfaturilor 
populare orășenești din Banat au venit la 
Sînnicolau într-un schimb de experiență 
prilejuit de întrecerea patriotică. Ei au vizi
tat orașul o zi întreagă, s-au întreținut cu 
deputății și cetățenii din circumscripții, au 
pus- numeroase întrebări lui Nicolae Foaie, 
Florian Mag (vicepreședinte) și lui Ștefan 
Seebold (secretar). Iar unul dintre ei, vor
bind în numele tuturor, a spus: „Jos clopul! 
Sînnicolaul strălucește de curățenie ca o 
farmacie".

★
într-o seară cînd mă aflam la Sînnicolau 

am vrut să mă duc la cinema. O ploaie toren-

Rezultatele obținute ptnă acum ti mobi
lizează pe cetățeni în acțiunile de în
frumusețare a orașului. Cu fiecare metru 
de trotuar pavat, cu fiecare pod sau 
podeț nou, el încearcă puternice senti
mente de mtndrie pentru realizările lor 
ți se simt răspunzători în continuare de 

buna lor întreținere.
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Toate realizările înfăptuite în acest oraș au fost mal 
îniîi amănunjit analizate tn discuțiile care aveau loc 

tntre conducerea sfatului (oraș) și deputati.

Parfumul teilor șl străzile 
proaspăt pavate ti tmbie pe 

oameni la plimbare.

<

țială m-a țintuit însă la sfatul popular. 
Vrînd să fie o gazdă bună, președintele mi-a 
făcut invitația: „îți ofer eu o seară de cine
ma". M-a condus în camera deputatului, i-a 
spus ceva la ureche unui tînăr (tînărul era 
operatorul și regizorul amator al cineclubu- 
lui casei raionale de cultură), a stins becul 
și peste cîteva secunde eram la... cinemato
graf.

Rulează un film documentar. Pe ecran 
apare o gară. E gara Sînnicolau. Noroi pînă-n 
genunchi. N-ai motive să-l invidiezi pe cel 
silit să poposească într-o asemenea gară. 
Tractoare, camioane, gredere, roabe, hîrlețe, 
tîrnăcoape. Oameni, foarte mulți oameni: 
țărani, muncitori, doctori, profesori, func
ționari. Imaginile sînt filmate într-o zi dis- 
de-dimineață. Se lucrează de zor deși cerul 
cerne o ploaie măruntă. Oamenii au cizme 
de cauciuc. Se înlocuiește un pod vechi și 
slăbit cu altul trainic, frumos. Oamenii au 
frunțile transpirate. Ochii doctorului, ochii 
profesorului, ochii muncitorului rîd. Pal
mele lor au bășici. Nu-i nimic. Bășicile trec, 
dar podul, gara, trotuarele, plopii piramidali, 
teii, salcîmii roșii și albaștri, trandafirii ur
cători și pitici, marele covor floral ce se-n- 
tinde pe patru hectare — toate acestea vor 
rămîne. Ca o mărturie de dragoste pentru 
orașul în care trăiești și muncești. Ca un do
cument de patriotism fierbinte.

Nicolae Foaie încearcă — nu știu pentru 
ce — să se... dezvinovățească: „Filmul nu-i 
cine știe ce grozav, că noi n-avem nici regizor 
de profesie, nici aparate moderne, nici artiști. 
Am făcut și noi ce-am putut".

Bine că a plouat torențial și am avut pri
lejul să văd acest film.

N-au să se supere cineaștii amatori din 
Sînnicolau dacă la filmul lor adăugăm un scurt 
documentar necinematografic, privind între
cerea patriotică între cele 50 de circumscrip
ții electorale ale orașului lor. Ne rezumăm 
la un singur an: 1962. Circumscripția nr. 11 
lansează lozinca „Pentru cea mai frumoasă 
circumscripție". 50 de deputați, 50 de comi
tete de cetățeni caută soluții, fac propuneri. 
Ce și cum trebuie muncit. Care sînt resursele 
locale care trebuie folosite din plin, pen
tru a se face treabă bună, frumoasă, ieftină 
și — lucru esențial — pentru a se face eco
nomii la buget. Gheorghe Lupu, brigadier 
în gospodăria agricolă colectivă, deputat în 
circumscripția nr. 30, convoacă o scurtă șe
dință a comitetului de cetățeni. Ordinea de



Drumul spre gara Sînnicolau ața cum arată el 
axl ți (în medalion) cum arăta ptnă acum elfi va ani.

zi: propuneri pentru lucrările care trebuie 
făcute în circumscripție. Oamenii nu gîndesc 
mult asupra acestui lucru. Sînt la ei acasă 
și știu ce au de făcut. Se propune: construirea 
unui trotuar, pavat cu cărămidă, pe o supra
față de 518 m p și a două podețe în strada 
Aprodul Purice. Cineva a întrebat: „Cine dă 
cărămida?, că de muncă nu e nevoie de nici 
un fel de lămurire". Sfatul — a răspuns 
Gheorghe Lupu — sfatul dă și cărămizile 
și îndrumarea tehnică necesară.

în circumscripția nr. 3 (deputat Ioan Bi- 
bolar) sînt și mai multe de făcut: 14 trecători, 
4 podețe în strada Mărășești, plantarea a 
120 borne pentru apărarea străzii, transpor
tul nisipului pentru pavaj. Lui Ioan Stanco- 
vici (circumscripția nr. 50) alegătorii îi spun 
că sînt gata în orice clipă ca prin muncă vo
luntară (săparea gropilor, confecționarea și 
plantarea stîlpilor) să contribuie la racorda
rea cartierului Sighet la rețeaua de 220 de 
volți. Patru circumscripții spun că nu mai 
vor să trăiască fără o piață agroalimentară 
ca lumea, întrucît cea actuală e plină de hîr- 
toape. Toate se angajează ca un singur om: 
vor transporta pămîntul necesar pentru nive
larea noii piețe. Lucrarea de amenajare a 
drumului de acces la gara mare costă după 
deviz cam mult: 250.000 lei. Dar oamenii 
își iau un angajament: o să modificăm noi 
devizul acesta.

întrecerea a pornit. între 50 de circum
scripții. S-a muncit după ce oamenii au venit 
de la cîmp, după ce au ieșit din birouri, din 
ateliere; s-a muncit pînă seara tîrziu; s-a 
muncit și duminica. Lucrarea de la gară n-a 
fost realizată cu 250.000 (cît prevedea devi
zul), ci cu 120.000 lei.

N-a rămas o singură circumscripție în care 
devizele de lucrări să nu fie modificate, adică 
scăzute. în 1962 la Sînnicolaul Mare s-au 
efectuat 1.003.700 ore muncă patriotică și 
s-au realizat economii de 3.343.500 lei.

încă o cifră semnificativă: 336. Ea repre
zintă propunerile făcute de cetățenii orașului 
în cadrul întrecerii patriotice din cursul 
anului 1962. Pînă la ora actuală 269 de pro
puneri au fost materializate, restul urmînd 
să capete viață în acest an. Un comentariu 
la aceste realizări? Două cuvinte pe care le-a 
spus un oaspete: „Jos dopul!"

★
Dacă ești străin și se întîmplă să fii călător 

prin Sînnicolau trebuie să te comporți con
form obiceiului de aici. E riscant să arunci 
pe trotuar un muc de țigară. Dacă nu te 
face atent milițianul, te pedepsește altcine
va: ochiul opiniei publice. Nu scapi de el. 
E bine așa.

în numeroase orașe din țară, în parcuri 
și pe alei există table pe care e scris următo
rul text: „Nu rupeți florile" sau „Nu căleați 
pe iarbă!" Tablele acestea dovedesc, de bună 
seamă, grija gospodarilor respectivi pentru 
orașul lor, pentru parcurile și aleile lor. 
La Sînnicolau asemenea table nu există. 
M-a nemulțumit acest lucru și i-am spus 
președintelui: „în tot Sînnicolaul nu există 
o singură tablă de acest fel". Omul a rîs și 
mi-a spus cu seninătate: „Nici nu va fi. Nu-i 
nevoie. Din cele 500.000 de flori nimeni nu 
rupe o petală măcar. Iarba de mătase din 
zonele verzi nu e atinsă decît de sărutul vîn- 
tului". Comentariul îl lăsăm pe seama ci
titorului.

Foarte recent s-au deschis la Sînnicolau 
două localuri noi, moderne: o cofetărie și o 
cafenea. Vin colectiviștii să bea o cafea fil
tru și să mănînce o prăjitură. Vin și elevii 
din clasele mari ale școlii medii construită 
anul trecut. Vin și muncitorii din cooperație.

Plec la gară și ascult euritmia plopilor. 
Ea îmi spune cît s-a schimbat viața Sînnico- 
laului Mare. Ea îmi spune că în ultima vre
me oamenii de aici și-au făcut orașul grădină.

Au dreptate plopii.
Georg* CIUDAN 

Fotografii de Elena GHERA
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n antipictor zugrăvește un antita- 
blou pe care-1 expune la o anti- 
expoziție... Joc de cuvinte? Exer
cițiu pueril de plasare a unei 
particule în capul cîtorva substan
tive? Nu, terminologie curentă în 

lumea artistică... pardon, antiartistică a 
Occidentului.

„Personalitățile" care ilustrează aceas
tă tendință se întrec în a găsi mijloacele, 
procedeele și materialele cele mai bizare 
pentru a crea ceea ce ei numesc — cu o 
incontestabilă antimodestie — „nemuri
toare capodopere de avangardă".

Iată, de pildă, un automobil strivit în 
sens longitudinal, transversal și vertical, 
ca și cum un groaznic accident de circu
lație ar fi făcut ca simultan un camion 
să-l izbească din stingă, un autobuz să-1 
ciocnească din față și un avion să i se 
prăbușească pe capotă. în ciuda aparen
țelor, nu este o ilustrație la cunoscuta 
expresie „Șoferi, respectați viteza legală!“, 
ci lucrarea unui sculptor*)francez,  care 
semnează simplu Cesar, ca și omonimul 
său roman din secolul I î.e.n. Cezarul 
de azi achiziționează mașini la fier vechi, 
le supune (la presă), le expune (în saloane) 
și le propune (spre vînzare). După pro
pria sa expresie, el se adresează „iubito
rilor de viteză care vor să-și desăvîrșească 
pe această cale cucerirea lumii". Este o 
cale comprimată, în cel mai concret sens 
al cuvîntului.

*) Pentru a nu îngreuna munca linotlplștllor, 
renunțăm să mal punem ghilimele, lăsind citi
torilor latitudinea să le așeze — moralmente — 
oricit de des cred el de cuviință.

Jean Tinguely lucrează și el cu fiare 
vechi, dar în alt mod. Spre exemplu, el 
ia trei sferturi de trotinetă și îi atașează 
la mijloc o roată pe care o leagă printr-o 
curea de transmisie cu un motoraș, insta- 
lînd toată această combinație pe un pos
tament găurit. Mecanismul astfel obținut 
nu funcționează decît în calitate de obiect 
de artă.

Iris Clert și Arman operează... ba nu, 
capodoperează cu gunoaie. Dar, atenție! 
între stilurile lor e o mare diferență. Iris 
Clert, care e probabil mai comodă, se 
mărginește să golească lăzile cu deșeuri 
menajere și să le prezinte ca atare publi
cului. Arman își dă mai multă osteneală: 
el toarnă gunoaiele în recipiente de sticlă, 
le topește (atît gunoaiele cît și recipien
tele) și realizează astfel altoreliefuri. 
Rezultă cu destulă claritate că, în compa
rație cu lucrările lui Clert, cele ale lui 
Arman trebuie să fie mai suportabile, 
măcar dintr-un punct de vedere — cel 
olfactiv.

în domeniul picturii, Y. Klein este un 
monocromatic. Asta n-ar fi chiar atît de 
senzațional: cu o singură culoare se pot 
realiza multe lucruri. Klein însă lucrează 
cu o culoare și fără nici un desen. Mai 
precis, el acoperă panouri întregi cu un 
strat uniform de albastru pe bază de pig
ment industrial. Dacă ar folosi minuscula 

pensulă a pictorului obișnuit, treaba 
aceasta i-ar cere o mare investiție de efor
turi. Dar Klein se servește de un rulou 
de tipul celor pe care Ie utilizează zugravii 
pentru a colora pereții caselor. Ceea ce 
dovedește că, asemenea d-lui Jourdain 
care făcea proză fără să știe, sute de mii 
de umili spoitori din lumea întreagă ha
bar nu au că de fapt sînt confrați cu Klein 
pe tărfmul atît de delicat al picturii 
monocromatice.

O altă școală este cea a „sfîșietorilor de 
afișe". Rotella și Villeglă jupoaie zidu
rile orașelor de afișele lipite pe ele și re- 
aranjează fragmentele căpătate, depunînd 
o grijă deosebită ca nu cumva să se înțe
leagă ceva din juxtapunerea lor. Tablou
rile produse de ei oferă nu numai o mare 
bogăție de culori, ci și o sută de inscripții, 
care alcătuiesc fraze de o logică perfectă, 
de genul: „Beți săpun denicotinizat la 
casa de bilete".

Dar nu numai artele plastice se pot 
lăuda cu asemenea inovații viguroase și 
pline de prospețime. Lumea sunetelor 
nu se lasă nici ea mai prejos. La recentul 
festival de muzică contemporană de la 
Veneția s-a executat „Strategie pentru 
două orchestre" de lanis Xenakis. Com
pozitorul însuși a lămurit, pe înțelesul 
tuturor, că „urmărește prin lucrarea sa 
să introducă în muzică teoria matematică 
a jocurilor de noroc, atribuind fiecărui 
ansamblu instrumental un anumit număr 
de structuri deschise față de o serie prac
tic infinită de probabilități, realizate la 
rîndul lor conform unor reguli meticuloase 
de joc". Cine nu e în stare să priceapă 
această, mai mult decît limpede, expli
cație demonstrează că nu știe nici ce e 
muzica, nici ce e matematica, nici ce e 
jocul de noroc. La Veneția, cei doi diri
jori ai celor două orchestre au mînuit o 
bucată de vreme baghetele respective, 
după care însă s-au lăsat păgubași la 
mijlocul concertului.

...Antipictură, antisculptură, anti- 
muzică, antiteatru, antiroman. Un ade
vărat asalt concentric al „anti“-lor împo
triva minunatului tărîm al frumosului. 
E o modă — și nici măcar recentă. Cu 
aproape cinci decenii în urmă, la expozi
ția independenților din New York, Mar
cel Duchamp prezenta două lucrări: un 
suport de sticle (care i-a fost acceptat) și 
un W.C. pentru o persoană (care i-a fost 
respins, organizatorii temîndu-se proba
bil că vizitatorii îl vor folosi). Un dicton 
de mare circulație printre croitori spune: 
„Nimic nu e atît de demodat ca moda de 
ieri". Cesar, Tinguely, Xenakis et Co. 
reprezintă de fapt ariergarda unei avan
gărzi a cărei armată propriu-zisă nu a 
existat niciodată. Poetul francez Jean 
Cocteau, care nu poate fi bănuit de con
servatorism în artă, i-a definit pe toți 
acești deliranți pseudoinovatori ca „fina- 
liștii unui lung concurs de strîmbături".

Nicolae MINEI

n Pe altarul artei abstracte sînt sacrificate vehicule nevinovate. 
” Trotineta retezată a Iul Tinguely...

8 ... și automobilul presat al Iul Cesar.

g „Sfîșletorul de afișe' la lucru.
n La rubrica sa -Fotografii neobișnuite', săptămînalul britanic -lllus- 
“ trated London News' publică una intitulată -Arta abstractă așa 

cum se face'. în fotografie: Niki de Sainte Phalle în timp ce 
pictează (pictează!) cu... carabina. Un exemplu concret de ab
stractionism, în care anticreajia = distrugere prin împușcare.



DE LA 321.000
LA 6.000.000

Am cunoscut într-un sat din Bărăgan 
un colectivist care vreme de un an a avut 
dese certuri cu nevastă-sa. Pentru bani. în 
fiecare lună, omul „sustrăgea" 80 de lei 
și-i depunea la C.E.C. fără știrea consoartei. 
Toată operația cu C.E.C.-ul s-a petrecut 
într-un mare secret. Nevasta intrase la bă
nuială. în 16 ani de căsnicie nu s-a întîm- 
plat niciodată ca în familie să fie discuții 
aprinse, certuri chiar, pe chestiunile buge
tare ale menajului. Și, dintr-o dată, lunar, 
omul ei „frustra" acest buget cu 80 de lei. 
La întrebarea repetată a soției „pentru cine 
dai acești bani?", soțul răspundea invaria
bil: „Pentru visul tău, pentru tine". Acest 
„pentru tine" a căpătat contururi definitive 
la sfîrșitul anului, cînd, într-o bună zi, pe 
nepusă masă, omul i-a adus de la magazinul 
universal un vis gospodăresc pe care soția 
de mult voia să-1 vadă cu ochii: un aragaz.

Faptul acesta petrecut în taină sau pe față 
— pentru diverse lucruri gospodărești — îl 
săvîrșește azi o treime din populația țării 
noastre prin intermediul unei instituții de 
stat: Casa de Economii și Consemnațiuni. 
E o instituție veche al cărei proiect de 
înființare a fost întocmit de Costache Băl- 
cescu, fratele marelui Nicolae, sufletul 
revoluției de la 1848. înființată ceva mai 
tîrziu (1864), Casa de Economii a fost înca
drată din primele zile ale nașterii sale în 
sistemul bancar burghezo-moșieresc. Bănuții 
stropiți cu sînge și sudoare ai muncitorilor 
și țăranilor erau dați sub formă de împru
muturi celor care-și lărgeau moșiile și fabri
cile. Așa că, ideea pe care o preconizase 
Costache Bălcescu, Casa de Economii să fie 
pentru cei ce muncesc „un loc sigur și pro
ducător pentru economiile lor" a fost dată 
peste bord din capul locului. în 74 de 
ani (1864-1938) numărul total al depună
torilor la Casa de Economii a ajuns la 
321.000, din care doar 25.000 erau munci
tori și țărani.

De la 321.000 la peste 6.000.000 (numărul 
depunătorilor astăzi) e o diferență care nu se 
cere comentată.

în condițiile socialismului, omul nostru 
nu e nici Hagi Tudose, dar nici fiul risipitor. 
E stăpînul propriei sale munci. Exigențele 
sale, tot mai crescînde, materiale și spiri
tuale, îi cer o bună gospodărire a banului. 
Spiritul de economie, cumpătare, nu are ni
mic cu mîncatul de sub unghie. După cum 
o petrecere în familie sau o excursie pe Du
năre nu pot fi socotite ca expresii ale risipei. 
Cîteodată însă, ispitele sînt mari și ușor 
poți să devii mînă spartă. C.E.C.-ul, nefiind 
o simplă casă de păstrare, ci și o instituție 
de educație, te ajută să aduni pentru ca 
într-un viitor apropiat să fii posesorul sumei 
totale, necesară — după expresia colectivis
tului din Bărăgan — la împlinirea unei do
rințe gospodărești.

La ora actuală C.E.C.-ul are diverse instru
mente și forme de economisire: libretul de 
economii cu dobîndă, libretul de economii 
cu cîștiguri, libretul de economii cu dobîndă 
șicîștiguri, obligațiunile C.E.C., contul curent 
personal la C.E.C., libretul de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme. Toate 
înlesnesc traiul tău. Toate folosesc în același 
timp statului în treburile sale gospodărești.

G. SÎMBÂT6NI
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■ îțiva colectiviști din co
muna Șepreuș (regiunea 

■ Crișana) au asaltat pe
profesorul de romînă Ion 
Lucai cu o seamă de între
bări: „Cînd a apărut cine

matografia? Care sînt actorii cei 
mai buni din lumea ecranului? 
Cînd s-a născut primul film romî- 
nesc? Cum se face un film?" Din 
ce-a știut el, din ce-a aflat de la 
alții, profesorul a înjghebat într-o 
bună zi un cerc de prieteni ai fil
mului.

Deci, întîi a fost curiozitatea. 
Apoi interesul; acestuia i s-a adăugat 
entuziasmul. Oamenii veneau de la 
cîmp, îmbucau ceva și apoi mergeau 
la „casa de filme". După ce au aflat 
o parte din secretele celei de-a 
șaptea arte, colectiviști, învățători 
și profesori au hotărît să înscrie 
printre preocupările lor mînuirea 
aparatului de luat vederi, deprin
derea meșteșugului de operator, 
regizor ori actor.

Așa s-a născut, într-un sat de pe 
Criș — la Șepreuș — primul cine- 
club sătesc din țară. La puțină 
vreme, dorința colectiviștilor de a 

face film, la ei acasă, a prins puter
nice rădăcini. Nici studioul cineas
tului amator, nici aparatele, nici 
experiența nu erau de invidiat. 
Toate erau modeste. Numai entu
ziasmul era de invidiat. El a consti
tuit materia primă, inepuizabilă, 
la realizarea primelor filme turnate 
pe platoul din Șepreuș. Pelicula nu 
a scăpat, bineînțeles, nici unul 
dintre evenimentele de seamă ale 
satului. Ea a insistat însă cu precă
dere asupra trăsăturilor semnifica
tive care urmăresc să înnoiască și 
mai mult satul nostru socialist, 
în sensul acesta trebuie amintit 
evenimentul petrecut, nu demult, 
la Șepreuș: unificarea celor două 
gospodării agricole colective într-o 
singură unitate socialistă. Cineaștii 
din sat au hotărît să-l imortalizeze 
pe ecran. S-a alcătuit echipa de fil
mare: Ion Teslaru, regizor și ope
rator de imagine (în activitatea de 
toate zilele profesor de istorie); 
Ion Stana, director de film (colec
tivist), Adam Bucatoș, redactor 
(secretar al comitetului comunal de 
partid). Stana Drăgoi, machior și 

secretar de platou (directoarea că
minului cultural). Mașiniștii: colec
tiviști. Interpreții: colectiviști, trac
toriști, învățători.

La premieră a venit tot satul. 
După film, la regizor s-au prezentat 
să facă „probă" numeroși preten- 
denți la arta ecranului: lucrători 
în cîmpul mare, ciobani, crescători 
de vite. Brigada artistică de agita
ție s-a mutat în studioul cineastu
lui amator.

Primăvara acestui an și-a oglindit 
frumusețile și efervescența muncilor 
agricole în documentarul nr. 2. La 
ora actuală, studioul cineastului 
amator din Șepreuș pregătește do
cumentarul nr. 3, care va înregistra 
pe peliculă diverse aspecte din 
viața satului în aceste zile de vară.

Cei mai mulți cinefili din Șe
preuș rămîn, atît în studioul cineas
tului amator, cît și pe platoul de 
filmare, ceea ce sînt: colectiviști. 
De aceea, cînd face film, Todor 
Stana e tot cioban (chiar dacă n-are 
fluier și bundă întoarsă), Ion Cioa- 
nea — tot tractorist.

Activitatea acestor oameni pe 
plan cinematografic nu se oprește

Platou! de filmare: ogoarele gospodă
riei agricole colective.

Raluca, oale eu lînă fină, vrea să fie 
țl ea -eroină' într-un film.



la realizarea de documentare. Acum, 
după ce primii pași au fost făcuți, 
se gîndesc la o comedie inspirată 
din viața satului nostru.

Cu seriozitate și entuziasm, cineaș
tii amatori din Șepreuș caută în 
jurul lor faptele cele mai semnifi
cative pentru a transpune pe peli
culă o cronică vie a satului socialist.

Dar entuziasmul, chiar dacă arde 
la cea mai înaltă tensiune, se cere 
sprijinit, îndrumat. Nu ne îndoim 
că amatorii cineaști se vor bucura 
de sprijinul organelor locale. E de 
datoria acestora să le acorde spri
jinul necesar. Casa de cultură raio
nală are un cuvînt greu de spus în a- 
ceastă privință. Șepreușul, deocam
dată, n-are posibilitatea să facă 
un schimb de experiență cu alt 
cineclub sătesc. Există însă nume
roase cinecluburi muncitorești care 
au o experiență destul de bogată. 
Cel din Timișoara, de pildă. Sîntem 
convinși că solicitarea unui ajutor 
de la cineaștii amatori cu „stagiu" 
ar fi primită cu bucurie și înțelegere, 
în felul acesta cineaștii din Șepreuș 
au posibilitatea să pătrundă și mai 
adînc în tainele celei de-a șaptea 
arte.

G. MINIȘAN fl M. LEONTE

UZIC

O MĂRTURIE 
▲ TINEREȚII 
SPIRITUALE

Ion Teslaru — sufletul echipei de filmare — dorește să obțină o Imagine convin
gătoare. Fapt pentru care lucrează tn .plonjon macara*.

La Înnoirea uimitoare pe 
care, de cîțiva ani, o cunoaște 
muzica romtnească, își aduc 
contribuția lor, împreună cu 
pleiada strălucită de tineri 
compozitori, unii maeștri de 
seamă ai generațiilor vtrst- 
nice. Sustrăgtndu-se parcă 
acțiunii erozive a timpului, 
aceștia au izbutit să-și păs
treze trează dorința de con
tinuă regenerare artistică. 
Ei par a avea necontenit in 
fața privirilor memorabilele 
cuvinte ale lui Enescu: 
„Tinerețea nu este o perioadă 
a vieții, e o stare de spirit, 
o calitate a imaginației, o 
intensitate emotivă. Nu îm- 
bătrînești din pricina anilor, 
ci pentru că dezertezi de la 
Idealul tău; anii iți brăz
dează fața, dar renunțarea 
la ideal tți brăzdează sufle- 
tul“. Printre cei cu sufletul 
nebrăzdat, un loc de prim 
plan il ocupă Ludovic Feld
man.

A tnceput a compune rela
tiv ttrziu — spre 50 de ani 
— dar in schimb a făcut-o 
sub semnul deplinei maturi
tăți de gindire.

Stilistic vorbind, nu atlt 
cu muzica enesciană, cit cu 
cea a lui Bartok vădește 
Ludovic Feldman afinități. 
Prin tinerețea spirituală pe 
care o manifestă ne amin
tește insă de Enescu, al 
cărui spirit căutător vîrsta 
Înaintată nu izbutise să-l 
slăbească. Concertul pentru 
două orchestre de coarde, 
pian, celestă și percuție, 
prezentat nu demult la 
Filarmonică sub bagheta 
lui N. Boboc, ni-1 arată 
pe Feldman in plină și 
hotărită strădanie de a 
ține pasul cu dezvoltarea 
generală a muzicii, de a-și 
lărgi albia stilistică. Pro

■u

MUZĂ, MUZICĂ, 
MUZEU

& ■

Seri» STAU

Asemănarea dintre cuvin
tele muză, muzeu și muzică 
l-a făcut poate pe unii din
tre cititorii noștri să se 
întrebe ^dacă potrivirea e 
inttmplătoare sau se Înte
meiază pe o legătură de 
tnțeles. Al doilea răspuns 
e cel adevărat, «ar, firește, 
legătura nu trebuie căutată 
în sensul actual al acestor 
trei cuvinte ci tn vremea, 
foarte îndepărtată, a naște
rii lor.

Muzele erau pentru vechii 
greci fiicele lui Zeus, părin
tele zeilor, șl li se atribuia 
rolul de protectoare ale 
științelor și artelor. De la 
muza (numele grecesc al 
celor nouă fiice ale lut Zeus) 
s-a format musiM, ca denu
mire a artelor tn general și 
apoi, prin restringerea Înțe
lesului, a unei singure arte, 
muzica. 

cedeele caracteristice tehni
cii moderne sint trecute de 
compozitor prin dublul fil
tru al unei construcții cla
sice solide și al unui mesaj 
personal, ceea ce asigură 
organlcitatea asimilării lor.

Tinerețea spirituală a ve
nerabilului maestru se des
prinde insă nu numai din 
ușurința adaptării la noile 
cerințe ale tehnicii compo
nistice, ci și din vigoarea 
simțirii sale: străină oricărui 
sentiment de oboseală sufle
tească, muzica acestui con
cert — ca și celelalte lucrări 
anterioare de altfel—emană 
o cuceritoare energie, forță și 
dinamism. Ea nu are tot
odată nimic din dulcegăria 
bucolică sau pseudo-optimis- 
mul muzicii lipsite de pro
bleme și procese de conști
ință. Optimismul viziunii 
lui Feldman este rezultanta 
sau subtextul unei acțiuni 
muzicale de o acută tensiu
ne. Partea lentă, Îndeosebi, 
cu frazele ei meditative, 
avalanșele amenințătoare, 
contrastele dintre sonorită
țile celeste șl cele explozive, 
izbucnirile din adtncuri, sus
pensiile misterioase — ne 
cufundă într-o lume de mari 
frămintări. Vigoarea părți
lor (I și III) ce Încadrează 
mișcarea gravă aduce un 
ecou al acestor profunzimi de 
simțire, ferind robustețea 
expresiei de superficialitatea 
proprie adesea mișcărilor 
dansante și scherzande. Se
riozitatea conținutului aces
tei muzici este tncă o dată și 
hotăritor confirmată de fina
lul concertului. Doritor să 
evite orice convenționalism 
și impresie de happy-end, 
Feldman aduce tocmai aici 
conflictul dramatic in toată 
plenitudinea sa. Expresia se 
desfășoară trepidant, cu ac
cente dureroase chiar. învin
gerea crizei este marcată nu 
prin declarații festive, ci 
printr-o impresionantă creș
tere a fluxului de energie, 
viril și răspicat.

O capacitate de progres 
artistic ca aceea de care dă 
dovadă Feldman stirnește 
admirație.

George BĂLAN

Urmașul lui Alexandra 
Macedon, Ptolemeu I (360- 
283) a înălțat la Alexan
dria, tn Egipt, un palat 
tn care se afla o faimoasă 
bibliotecă șl un centru de 
studii științifice, căruia 1 
s-a dat denumirea de „tem
plu al muzelor" — pe gre
cește museion. în amintirea 
acestei Instituții a antichi
tății, cuvlntul a fost folosit 
șl pentru alte Instituții 
consacrate cultivării știin
țelor șl artelor, ulterior 
numai artelor. în felul acesta 
au primit numele de muse- 
ion, musaeum (tn latinește), 
musie (in franțuzește) clădi
rile tn care sint adăpostite 
colecții de obiecte intere
sante din punct de vedere 
istoric, tehnic, științific, dar 
mal ales artistic, tn vederea 
conservării tn bune condiții 
și a prezentării lor In public. 
Primul muzeu, tn înțelesul 
actual al cuvtntului, se 
pare că a fost galeria de 
tablouri (pinacoteca, termen 
derivat de la grecescul pinax 
= tablou) de la Propylee, 
portic clădit la Atena de 
Perlele.

7/
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biocurenților
e vă supără?

ți-am

Vasi-

mai 
doar 
dați

mara! Ce bandă 
spus să aduci?

— A donatorului 
liev.

— Și ce mi-ai adus?
— Ce mi-ați cerut.

puțin. Ce vă spe- 
riați așa? Vă cresc dinții l

A-a-a-a-a!
Zgomotos pacient 
sînteți! V-am spus 
că trebuie să răb-

Surprizele

Deson de E. ARNO

PLUG CU SONDĂ

Să vedem. 
Vă lipsesc doi incisivi. 
Ce fel de dinți doriți?

— Albi, obișnuiți.
— Nu asta v-am între

bat. Vreți dinți de lapte 
sau definitivi?

— Iertați-mă, nu în
țeleg.

— Noi nu punem pro
teze; „creștem" alți dinți. 
Cea mai nouă metodă. 
Direct pe gingie se aplică 
biocurenți imprimați pe 
bandă de magnetofon și 
proveniți de la un dona
tor căruia îi cresc dinții. 
Cei de lapte apar într-o 
singură ședință, dar pen
tru ceilalți, la gingiile 
dumneavoastră, va fi ne
voie de trei ședințe. Dacă 
nu sînteți foarte grăbit, 
v-aș sfătui să nu vă 
puneți, totuși, dinți de 
lapte. E drept că operația 
este ceva mai dureroasă, 
în schimb veți putea 
mînca orice.

— Bine, bine, atunci 
puneți-mi dinți defini
tivi.

— Minunat! Să alegem 
banda. Așa, doi incisivi 
de sus. Am găsit. Dona
tor Vasiliev, șase ani. 
Tamara, adu-mi te rog 
banda. Gura mare... Așa. 
Acum fixăm borna pe 
gingii. Ridicați puțin 
capul. Ai găsit banda?

— lat-o.
— Introdu-o în mag

netofon. Contact. Gata?
- Da.
— Acum stați liniștit, 

începem.
Zzzzzzzzzzzzz!
— Cum vă simțiți? 

Doare?
— înțeapă al naibii!
— înțeapă? Nu-i ni

mic. Trebuie să răbdați 
puțin, dar merită. Ca 
să fii frumos trebuie să 
suferi — așa spune pro

verbul. Acum cîțiva ani 
nici nu visam să putem 
„crește" dinți noi. în 
prezent, intensificînd bio
curenții, putem accele
ra procesul de o mie de 
ori.

In fața plugului, la suprafața 
pămîntului, lunecă o sondă. 
Inregistrînd toate neregularită- 
țile solului, ea dă — cu ajuto
rul unui mecanism hidraulic — 
comanda de a se mări sau mic
șora adincimea arăturii. Rezul
tatul este că, indiferent de re
lieful local, stratul arat are 
mereu aceeași grosime. în plus, 
se micșorează mult consumul 
de combustibil și se îmbunătă
țește calitatea arăturii.

Acest aparat simplu, dar in
genios a fost creat în R.P. Un
gară.

— O-o-o-o-o-o!
— Ne scoateți peri albi. 

Tamara, pune-i contac
tele la tîmple. Ca să vă 
liniștiți, vă vom aplica 
acum biocurenții unui do
nator care asistă la un 
spectacol de comedie. Ta
mara, adu-mi te rog 
un anestezic complet cu 
Charlie Chaplin.

— A-a-a-a-a-a-a!
— Oprește magnetofo

nul! De ce țipați? Ta-

ClT UN MĂR

— Atunci de ce pacien
tului îi crește în gură păr 
în loc de dinți?

— N-am nici o vină. 
Iar s-au încurcat lucrurile 
la bandotecă. Sînt o mul
țime de Vasilievi și se 
vede treaba că mi s-a 
dat o bandă cu biocurenți 
pentru creșterea bărbii, 
o bandă care se între
buințează în cosmetică 
împotriva cheliei.

— Dar tu ce ai păzit? 
Condu bolnavul la secția 
de cosmetică și spune-le 
că este nevoie de o depi- 
lare urgentă a mucoasei 
cavității bucale. Ai grijă 
să iei o bandă cu biocu
renți de la un donator 
care chelește rapid, și 
nu vreuna pentru extir
parea negilor.

I. VARȘAVSKI

Savanții sovietici au realizat 
un aparat roentgen de mărimea 
unui măr. Sursa de radiații este 
un fragment d intr-un izotop ra
dioactiv al unui pămint rar —• 
tul iul. Aparatul nu are nevoie 
să fie conectat la rețeaua elec
trică. El începe să funcționeze 
la simpla apăsare a unei manete, 
iar o instalație fotoelectrică spe
cială asigură obținerea unor ima
gini cu contraste puternice. 
Aparatul poate fi folosit pentru 
diagnosticul timpuriu al tumo
rilor maligne, precum și în in
dustrie ca defectoscop.

Noile aparate roentgen au 
intrat în fabricație la Uzina 
de aparatură roentgen din Mos
cova.

A FOST SCURTAT...
Ctnd măsori In înălțime 2,28 m 

— și victima unei asemenea 
staturi a fost pînă nu demult 
un cetățean suedez — ești lip
sit de o serie de comodități și 
satisfacții. Mersul cu o mașină 
sau un troleibuz era de pildă 
pentru dînsul o adevărată pro
blemă. Nu putea frecventa nici 
cinematografele sau teatrele, căci 
îl incomoda pe ceilalți specta
tori. Adesea se lovea de pragul 
de sus al ușilor. Pină la urmă 
s-a adresat medicilor.

Profesorul Gunnar Viborg l-a 
operat, îndepărtîndu-i cîte o 
parte a gambelor și coapselor și 
fixlnd apoi restul, așa cum se 
procedează la fracturi. „Scurta
rea" pacientului s-a făcut cu 
deplin succes.
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Grotele Kurdistanului Irakian constituie adă
posturi inexpugnabile ale partizanilor kurzi.



KURZII ÎN LUPTĂ

Comunicate de război transmise din Irak relatează despre 
reizbucnirea stngeroasă a asa-numitel .probleme kurde*. Pentru 
a cita oară tn decursul îndelungatei si mult frimtntatel istorii a 
acestui popor de munteni?...

PE PLATOURILE ÎNALTE 
$i In văile pierdute

Oricărui kurd i-ai adresa între
barea: „care-ți este patria?" îți 
va răspunde invariabil: „Kurdis- 
tanul". Și, deși o asemenea țară 
nu există pe hărți, iar cei apro
ximativ 8 milioane de kurzi sînt 
răspîndiți din punct de vedere 
politic în mai multe țări, în acest 
răspuns este un miez de adevăr. Ma
joritatea kurzilor sînt concentrați 
într-o regiune muntoasă ce înca
lecă frontierele Irakului, Iranu
lui, Turciei și Siriei și care poar
tă denumirea mai sus-amin- 
tită. Iar în toate aceste locuri 
limba, moravurile, tradițiile Ie 
sînt comune. în majoritate mu
sulmani suniți (doar o mică parte 
sînt șiiți sau aparțin unor secte 
aparte), ei vorbesc diferitele dia
lecte ale limbii kurde ce aparține 
ramurii vestice a limbilor irani- 
ce. împărțiți în triburi, unii sînt 
sedentari și se ocupă cu agricul
tura — al cărei caracter primitiv 
reiese limpede din faptul că sin
gura lor unealtă este soha, un 
plug rudimentar din lemn cu brăz- 
dar de fier — iar alții sînt nomazi 
sau seminomazi, mergînd vara 
cu turmele lor de oi și capre pe 
pășunile din munți, iar iarna în 
văi. Și fie în Irak, fie în Turcia, 
fie în Iran — oriunde îi poți re
cunoaște după portul lor: băr
bații cu șalvari, cămașă, haină 
fără mîneci, caftan și nelipsitul 
brîu lung (uneori de 30 m!) în care 
își țin pumnalul, revolverul, pipa 
și punga de tutun; femeile poartă 
văl pe față, iar rochia lungă, lar
gă în partea de jos, le este încinsă 
de asemenea peste mijloc de un 
brîu lat. Cît privește faptul că 
pînă astăzi kurzii și-au păstrat 
elemente ale organizării gentilico- 
tribale, paralel cu cele feudale 
— se explică prin izolarea lor 
pe platourile înalte și în văile 
pierdute — acolo unde, așa cum 
se spune, „încremenește" civili
zația. Cui se datorește această 
izolare? Vicisitudinilor istoriei 
lor...

DE 2500 DE ANI

Istoria kurzilor începe în urmi 
cu aproximativ două milenii și 
jumătate. Potrivit afirmațiilor 

unor cercetători, kurzii sînt amin
tiți — sub denumirea de „kurti" 
sau „gurti" — încă în unele iz
voare babiloniene și asiriene vechi 
(mileniul II î.e.n.). Iar istoricul 
grec Xenofon, în lucrarea sa „Ana
basis", vorbește despre prezența 
kurzilor în regiunea în care se 
află și astăzi.

în formarea poporului kurd au 
jucat un rol important o serie de 
triburi iraniene nomade, împinse 
de ahemenizi și de cei ce le-au 
urmat spre granițele de vest ale 
Iranului, precum și triburile ara
be din Mesopotamia. S-au păstrat 
date despre o serie de principate 
kurde independente în perioada 
partă și despre mai multe dinas
tii kurde de tip feudal în timpul 
sasanizilor. După împărțirea — 
în secolul al XVI-lea — a regiu
nilor locuite de kurzi între Impe
riul Otoman și statul persan, 
principatele feudale kurde au 
fost transformate, trei veacuri 
mai tîrziu, în provincii persane 
și turcești. în acest fapt își au 
obîrșia diferitele teorii potrivit 
cărora kurzii erau socotiți „perși 
din munți" sau „turci din munți", 
teorii cu ajutorul cărora puterile 
imperialiste au încercat să-și 
justifice politica de înrobire a 
kurzilor și de împiedicare a dez
voltării lor naționale indepen
dente. Căci întreaga lor istorie 
este marcată de lupte pentru li
bertate și independență împotriva 
cotropitorilor greci, romani, mon
goli, perși, turci... Acestei teme 
îi este consacrat și cel mai vechi 
monument al literaturii kurde — 
un poem din secolul VII, în scrie
re arameică, ale cărui fragmente 
pe bucăți de pergament au fost 
descoperite în Suleimania (Irak). 
De altfel trebuie spus că și stră
vechea și bogata cultură kurdă a 
avut de luptat împotriva perico
lului asimilării, ca și poporul 
care a făurit-o.

Căderea Imperiului Otoman a 
stîmit speranțe în rîndurile 
kurzilor. Prin tratatul semnat în 
1920 la castelul Sevres (Ver
sailles) a fost recunoscut dreptul 
națiunii kurde la independență. 
Dar trei ani mai tîrziu, tratatul 
de la Lausanne consacra împăr
țirea Kurdistanului mult visat 

între Turcia, Iran și Irak. Per
spectivele petrolifere în această 
regiune au făcut ca puterile im
perialiste să considere că este în 
avantajul lor o asemenea divi
zare în Orțentul Mijlociu. Circa un 
milion și jumătate de kurzi — 
situați pe teritoriul viitoarelor 
zone petrolifere de la Kirkuk și 
Mosul au fost înglobați regatului 
irakian. Astfel începe o nouă filă 
din istoria plină de suferințe a 
poporului kurd...

PROMISIUNILE...

Diferitele guverne care s-au pe
rindat în următoarele decenii la 
conducerea Irakului nu s-au în
grijit cîtuși de puțin să amelioreze 
condițiile mizere de trai ale kurzi
lor. Dimpotrivă, cu fiecare an 
oprimarea și exploatarea aces
tora s-a intensificat. Iată de ce 
kurzii s-au ridicat în nenumărate 
rînduri împreună cu frații lor 
arabi împotriva monarhiei hași- 
mite, lupta lor culminînd cu ma
rea răscoală din 1943 organizată 
de Mustafa Barzani și care n-a 
putut fi înfrîntă de trupele re
gale irakiene, sprijinite de colo
nialiști, decît după doi ani — 
cînd partizanii kurzi au reușit 
printr-un marș eroic să ajungă 
în Iranul de nord și de aci în 
Uniunea Sovietică, unde au căpă
tat azil politic. Kurzii au spri
jinit de asemenea în mod activ re
voluția din 1958 care a dus la 
răsturnarea monarhiei — sperînd 
că noul regim republican va aduce 
cu sine împlinirea aspirațiilor 
lor legitime. Și așa se părea, 
într-adevăr, cînd în articolul 3 al 
Constituției promulgate la 27 iu
lie 1958 se putea citi că „-Arabii 
și kurzii sînt asociați în această 
națiune. Constituția garantează 
drepturile lor naționale în sînul 
entității irakiene". N-a trecut 
însă mult și, în loc de a pune în 
practică aceste principii, în loc 
de a răspunde chemării Partidu
lui democrat kurd condus de 
Barzani — întors în țară după 
14 iulie 1958 — la întărirea fră
ției arabo-kurde, guvernul Kas- 
sem nu numai că nu a ținut 
seamă de nevoile social-economi- 
ce ale kurzilor (reforma agrară, 
de pildă, nici n-a fost înfăptuită 
în regiunile locuite de ei), ci a 
pornit o prigoană aprigă împo
triva populației kurde și a con
ducătorilor săi, culminînd cu re

luarea operațiunilor militare. 
Acestora le-a pus capăt, în primă
vara acestui an, răsturnarea gu
vernului Kassem, provocată prin
tre altele și de acest război 
fratricid, extrem de nepopular în 
țară. Noul guvern instaurat după 
lovitura de stat de la 8 februarie 
și-a afirmat la început intenția 
de a pune în practică promisiunile 
pe care le făcuseră kurzilor ba- 
asiștii încă înainte de a se instala 
la putere, adică de a le rezolva 
în mod pozitiv revendicările. Dar 
n-a trecut multă vreme și carac
terul reacționar al politicii ba- 
asiștilor s-a afirmat și în problema 
kurdă. După ce au tergiversat cît 
au putut tratativele cu reprezen
tanții kurzilor, conducătorii ba- 
asiști au instituit mai întîi o 
blocadă împotriva regiunilor lo
cuite de kurzi, iar apoi au recurs 
fățiș la forța armelor. în aceste 
zile, cșa mai mare parte a arma
tei irakiene desfășoară cu tancuri 
și avioane un adevărat război de 
exterminare împotriva populației 
kurde. Satele kurde sînt rase de 
pe suprafața pămîntului, așa- 
numitele „gărzi naționale" — cre
ate după modelul batalioanelor 
SS — masacrează femeile și co
piii, prizonierii sînt împușcați pe 
loc...

.O ACȚIUNE FĂRĂ SPERANȚE*

Mișcarea de eliberare a kurzilor, 
care a luat un mare avînt după 
al doilea război mondial, cuprin
de în prezent masele cele mai 
largi. în fruntea ei se află Parti
dul democrat kurd, al cărui con
ducător — Mullah Mustafa Bar
zani — și-a consacrat mai bine 
de patru din cele șase decenii de 
viață luptei pentru împlinirea 
năzuințelor poporului său. Popu- 

• lația kurdă este acum din nou 
nevoită să lupte cu arma în mină 
pentru apărarea revendicărilor 
sale — care nu sînt opuse cîtuși 
de puțin intereselor poporului 
irakian și ale celorlalte popoare 
arabe: acordarea autonomiei na
ționale în cadrul Irakului, par
ticiparea la conducerea țării, re
cunoașterea limbii kurde ca lim
bă oficială și dreptul copiilor 
kurzi de a învăța limba maternă, 
repartizarea justă a veniturilor 
de pe urma exploatării petrolului 
în scopul satisfacerii nevoilor so- 
cial-economice și culturale ale 
kurzilor. Dar se pare că tocmai



0 Regiunile lo
cuite de kurzi bo
gate în petrol sînt 
sărace în apă. A- 
ceasta e scoasă la 
suprafață prin foraje 
primitive.

a Partizan kurd 
într-o misiune de 
cercetare.

O Generalul Mul
lah Mustafa Barzani 
(primul din sfînga) cu 
un grup de luptători.

SI Dansatoare kurdă.

această din urmă cerere îi supără 
cel mai mult pe guvernanții de 
la Bagdad. într-un articol redac
țional din ziarul „Alger Republi
cam" se spune: „Aref apără inte
rese precise, acelea ale trusturilor 
americane care l-au ajutat să se 
instaleze la putere. Războiul din 
Irak nu este nimic altceva decît 
războiul petrolului, iar aurul 
negru se află în nordul țării, 
locuit de kurzi. Aceștia cer, pe 
bună dreptate, partea care le re
vine, dar nici Aref, nici ameri
canii nu sînt dispuși să le dea 
satisfacție".

Lansînd operațiile militare de 
mare amploare împotriva kurzi
lor, bombardînd și mitraliind 
satele și aplicînd tactica pămîn- 
tului pîrjolit, autoritățile irakie
ne scontau pare-se pe o victorie

„zdrobitoare" rapidă — care să-i 
silească pe kurzi să renunțe la 
revendicările lor juste. Dar de 
pe acum comunicatele irakiene 
sînt nevoite să recunoască faptul 
că trupele întîmpină „o foarte 
puternică rezistență" din partea 
partizanilor kurzi, care au ajuns 
să acționeze pînă și în capitală, 
unde au aruncat în aer un depozit 
de muniții. E semnificativă în 
această privință aprecierea zia
rului britanic „Guardian" că gu
vernul irakian „s-a angajat într-o 
acțiune fără speranțe" subliniind 
totodată că, dacă războiul dus de 
Kassem împotriva kurzilor a con
tribuit la propria lui prăbușire, 
e greu de înțeles cum urmașii lui 
pot spera la o soartă mai bună.

I. CIOARĂ

Q La distante de 
o noapte de călăto
rie cu trenul de la 
Bagdad se află Kir- 
kukul cu marile In- 
stalafit petroliere 
ale lul .Irak Petro
leum Co". Kirkukul 
este totodată punc
tul de unde pomejte 
cel mai mare pipe
line (1.850 km) care 
străbate întregul de- 
gert al Siriei pentru 
a duce petrolul la 
Tripoli.

-



num $i mm ui an
Am vorbit („Flacăra" nr. 26 

din 28 Iunie) despre reumatismul 
Bouillard-Socolschi, frecvent la 
copii. Alte boli reumatismale 
se prezintă sub forma de artrite 
de natură Intecțioasă, datorită 
unor Infecții de focar, gripă, scar- 
latlnă, dizenterie, răceală etc. 
Tratate la timp, aceste artrite 
se pot vindeca. Poliartrita cro
nica evolutivă (P.C.E.) este tot 
o boală de natură infecțioasă 
și se manifestă mai frecvent la 
femei, la vîrsta înaintată — la 
premenopauză sau menopauză 
(uneori boala apare și la vîrsta 
pubertății). Este o boală cronică, 
însoțită de puseuri (semn de evo
luție a bolii) și prinde articula
țiile pumnilor, genunchilor, glez
nelor, coatelor, umerilor, mai 
puțin coloana vertebrală. Pum
nii și degetele apar tumefiați 
(umflați), pielea întinsă, lucie, 
moale, extrem de dureroasă, 
degetele se prezintă tn așa-zisa 
formă de fus; viteza de sedimen
tare a sîngelui (pe scurt: V.S.H.) 
este mult mărită. De asemenea o 
serie de examene de laborator 
dau rezultate pozitive.

O altă boală tot de natură 
Infecțioasă, de data aceasta afec- 
tînd bărbații tineri, este spon- 
dilita anchilopoetică. Ea tncepe 
cu dureri la nivelul bazinului 
și în articulațiile acestuia ca 
mai tîrziu să se urce pe coloana 
vertebrală tnțepenind-o și dîn- 
du-i așa-zisul aspect de bambus; 
apoi prinde și alte articulații. 
Spatele înțepenește și bolnavul 
devine un invalid. ȘI aci V.S.H. 
este mărit, iar puseurile ne arată 
evoluția și agravarea bolii.

Mai amintim spondiloza și ar
trozele datorate fenomenului de 
îmbătrînire șl uzură. în cazul 
acestor boli, pe radiografii a- 
Î>ar osteoflte (ciocuri) la co- 
oană sau în alte articulații. 

E bine să se știe că nu ciocurile 
dor, ci iritațlile produse la ni
velul nervilor, mușchilor și altor 
învelișuri. Aceste boii se Intîl- 
nesc la ambele sexe după vîrsta

CU... CHEI 

ORIZONTAL: 1) Poartă chel —Fiară. 2) Rîu In Brazilia — 
Meșteri de chei. 3) Cheie (flg.) — Se deschide cu cheia. 4) Cheia 
lui Aladin — Nota redacției. 5) Șahist sovietic, fost campion mon
dial— Fractură.' 6) Cheile lui sînt unele din cele mai frumoase 
din țară. 7) 1963 — Așezare omenească provizorie — Chel... între 
munți (sing.). 8) Clar — Cap de vulpe! — Miezul enigmei. 9) Un
soare (nu pentru chei) — Violonist romîn — Onomatopee a zboru
lui păsărilor. 10) încuietoare — Atribuit. 11) Tentație. 12) Armate 
— Mașină care curăță semințele de impurități. 13) „Bărbatul este 
cheia casei" și „Nu da cheia pe mina altuia" — Curelușe.

VERTICAL: 1) „Cheia" dansului (pl.) — „Cheia și lacătul" în 
morala burgheză — închide sticla. 2) 24 într-o zi! — Dețin cheile 
viitorului — Sere! 3) Bagajul exeursionistului — Opunere. 4) Zi 
liberă la teatru — Intrăm în vară! — La capătul ivărulul! 5) Se
lecționat— Incuiere. 6) Chei în Munții Bucegi — Rînd. 7) Pană 
— A da formă plastică unui obiect — Condiționează bunăstarea 
picioarelor Intr-un cunoscut proverb. 8) Izbește în chei — Caseta 
cu economii (pl.). 9) Mătușă — Localitate în Franța. 10) Obiect 
— Stau cu undița la chei. 11) Cu chele — Iapă roșcovană — Are! 
12) Legendară prezicătoare — Se închid cu chei.

Dezlegarea Jocului de ctwinte încrucișate .CMW, apărat in 
numărul trecut

ORIZONTAL: 1) Cocoșul de aur. 2) Ușor — Creasta. 3) Cocoși — 
A — I — R. 4) Ușori — Plantă. 5) R — SI — Co — Ci — U. 6) Ire — 
Pavat — Al. 7) Găină — Esop — U. 8) Ud — Isis — Roți. 9) Iaca — 
Tz — Ra. 10) Toplrceanu — A. 11) Ușa—Aa—Comun. 12) Ri — 
Proverb — I.

de 40 de ant, nu au urmări grave 
șl produc dureri numai tn cazuri 
rare. Spondiloza și artrozele se 
activează după infecții de focar, 
gripe, răceli, frig, umezeală, 
tulburări digestive și mai ales 
tulburări circulatorii și nervoa
se. La această formă reumatis
mală V.S.H. apare normal.

O altă categorie de suferințe 
se manifestă datorită localizării 
bolit pe nervi. Dintre acestea 
amintim: nevralgiile cervico-bra- 
chiale (brațe), lombosciatica, mi- 
algiile, tendinitele etc.

„Secretul" opririi evoluției 
sau al vindecării tn variatele 
forme ale bolii reumatismale este 
Îngrijirea competentă, aplicarea 
tratamentelor la timp. Specia
listul reumatolog este singurul 
tn măsură să eticheteze corect 
boala și să aplice un tratament 
corespunzător, inlăturtnd fac
torii favorizanți și determinanțt. 
Prevenirea bolii se face lupttnd 
Împotriva factorilor externi și 
interni despre care am vorbit, 
iar tn caz de declarare a bolii, 
pretnttmpintndu-se agravarea șl 
recidivele. O condiție gene
rală In profilaxia bolilor reuma
tismale este întărirea rezisten
ței organice Încă de la virata co
pilăriei și mai tîrziu, prin viața 
în aer liber, soare, sport, ali
mentație rațională bogată In 
vitamine, cură de odihnă, evi
tarea surmenajului, evitarea 
unor poziții vicioase (greșite) 
în muncă. Trebuie combătute 
infecțiile amigdaliene, dentare, 
sinuzitele, guturaiul, răcelile, 
bolile digestive etc., cu un cu- 
vint toți factorii externi și in
terni enumeraț i.

Reumatismul este o boală tra
tabilă și deseori vindecabilă prin 
mijloacele complexe ce le pose
dăm astăzi, cu o singură condi
ție: bolnavul să nu se trateze 
„după ureche", ci să se adreseze 
cu încredere specialistului.

Dr, loan Gh. MATACHE 
reumatolog

Algele 
atacă 
pictura

in toatâ lume

OPERAȚIA A REUȘIT...
Revista noastră relata 

anul trecut cazul băiatului 
Everett Knowles căruia, în 
urma unui accident de cale 
ferată, 1 s-a făcut într-un 
spital din Boston o operație 
unică în felul ei: brațul 
drept i-a fost lipit exact tn 
locul unde fusese tăiat, efec- 
tuîndu-se suturarea venelor 
și arterelor, prinderea oase
lor printr-o clamă de oțel 
și reconectarea nervilor. Du
pă numai 10 luni de la 
operație Knowles, care are 
azi 13 ani, poate mișca toate 
cele cinci degete, iar înche
ietura mtinii devine pe zi 
ce trece mai mobilă.

Herghelii de cai sălbatici, elant cu coarne ramifi
cate care își caută hrana în straturile de zăpadă, bizoni 
puternici cu trupul gros — o faună întreagă încremenită 
în calcar pe pereții diformi ai cavernelor — acestea sînt 
puținele imagini pictate, care încredințate peșterilor de omul 
primitiv au ajuns pînă la noi din îndepărtatul paleolitic. 
Imaginile acestea reprezintă începutul picturii. Ele înfăți
șează animalele în mărime naturală. Cum au fost lucrate și 
cu ce mijloace? Specialiștii susțin că artiștii primitivi dese
nau mai întîl contururile, apoi aplicau culorile simple de 
pămînt — ocru, minereu de fier și cărbune. Ascunse în grote 
adinei, departe de lumină, frescele parietale au fost descope
rite din întîmplare: In 1879 arheologul Santuola descoperă 
pe cele de la Altamira (Spania), iar la 12 septembrie 1940, 
niște copii — pe cele de la Lascaux, la Montignac-sur-Văzăre 
(Franța).

Picturile de la Lascaux reprezintă cal și bol. Ele datează, 
probabil, din așa-numita perioadă a magdalenianului, ca și 
cele de la Altamira, Font-de-Gaume etc.

Conservate timp de milenii de întunericul grotelor, departe 
de ochii și curiozitatea oamenilor, azi frescele parietale de la 
Lascaux sînt în pericol să dispară. Pereții pictați se fisu
rează, se umflă șl calcarul amenință să se transforme în 
pudră.

CORIDA
prepelițelor...

Așa cum tn unele țări sînt 
foarte apreciate luptele de 
tauri și de cocoși, în Pakistan 
slnt foarte răspîndite luptele 
de prepelițe.

Dintre prepelițele captu
rate de vinători, cele mai ară
toase sînt puse, după o pe
rioadă de hrănire substanțială, 
să lupte In arene prevăzute 

cu covoare pentru ca comba
tantele să nu-și tocească 
ghearele. Lupta nu durează 
mai mult de «două minute, 
dar este aprigă. Cu ciocurile 
și cu ghearele, păsările se 
lovesc pînă cind una din ele 
se „declară" învinsă și se 
retrage inspăimlntată. în fo
tografie: Înainte de luptă 
prepelițele slnt purtate In
tr-un fel de colivii de ață.

CÎT O VALIZĂ...

Nu e mai mare dectt o 
valiză și poate fi transportat 
cu avionul, mașina sau auto
buzul. Acest microscuter a 
fost construit in Franța de 
un specialist care ne și de
monstrează, cu ajutorul celor 
două imagini alăturate, cit 
de practic e.



Care să fie cauza?, se întreabă geologii, hidrologii, biologii și arheologii.
Răul cel mai vizibil pare a fi „pericolul verde", niște mi

nuscule alge din coloniile de chlorella vulgaris. Coloniile de 
chlorella au crescut vertiginos In ultimii ani și se întind ca 
o pecingine înghițind minunatele desene. De această proli
ferare rapidă nu este străin iluminatul grotei, căci se știe că 
algele găsesc un bun mediu de dezvoltare și la lumină, avlnd 
clorofilă. De altfel algele și-au dezvoltat coloniile în punc
tele cele mai luminoase.

Și vizitatorii se bănuiește că ar fi contribuit la deteriorări, 
prin schimbarea umidității aerului, prin introducerea diver
șilor microbi, a gazului carbonic șl a vaporilor. Aerul era 
viciat în așa măsură și lipsit de oxigen, încît nu se aprindea 
nici un chibrit.

Vor dispărea frescele de la Lascaux? Deocamdată algele 
atacă pictura... în cursul acestui an — după sezonul turistic 
— grotele vor fi închise, iar specialiștii vor încerca diverse 
metode de distrugere a algelor. Pereții de calcar vor forma 
obiectul unor studii geologice, petrografice și de temperatură 
pentru a se constata evoluția degradărilor. Aerul la rîndul 
lui va fi supus analizelor. Iar pentru conservarea acestor 
mărturii a celei mai străvechi picturi — ca o măsură sigură 
— capodoperele de artă parietală vor fi din nou... foto
grafiate... I

C.B.

LUMINEAZĂ 
SUB APĂ

Pentru ușurarea operației 
de fotografiere sub apă, între
prinderile americane au pus 
la punct lampa electrică nu
mită Sealedbeam (raza etan
șă). Ea are o putere de 650 
wați, iar durata de funcțio
nare este de 84 de ore.

SALĂ GIGANT

internaționale, ședințe fes
tive, conferințe, vizionări, 
concerte- și diverse specta
cole.

FLUCTUAT
NEC MERGITUR...

Acest vechi adagiu latin 
— Plutește, nu se scufundă— 
s-ar potrivi, credem, foarte 
bine francezului L6on Avron, 
care e cunoscut pentru cei 
130 de oameni pe care i-a 
salvat de la înec, de cind se 
ocupă de această nobilă trea
bă. Cu ocazia primirii celei 
de-a 40-a medalii pentru „cu
raj neobișnuit", el a făcut 
la posturile de radio o pre
cizare stupefiantă: „Nu știu 
să înot, dau din mîini și 
astfel mă mențin la suprafa
ță. Dar, credeți-mă, îmi ajun
ge..."

La Leningrad a început 
construcția uneia din cele 
mai mari săli de concerte 
și cinematograf ale Uniunii 
Sovietice, avlnd o capacitate 
de 4.000 locuri. Pe ecranul 
ei, cu o suprafață de 500 
metri pătrați, se vor proiecta 
filme pe ecran lat, pano
ramice șl poliecranice. Tot 
aici se vor tine si întruniri



soare
■■SIaer liber

Vă prezentăm clteva finale de plajă create 
de .Caca de modă* care, finind seama da 
tendințele actuale ale model, preconizează 
ta special costume de bale gea rochiță, ca 
bretele mal late ți decolteu adine ta spate.

O siluetă mal plină este avantajată de cro
iala acostai costam negru din poplin (foto 1), 
care se poartă cu un halat scurt din pichet 
ta dungi multicolore.

tn drum spre plaja, fetele tinere poartă 
peste costumul ta două piese fie o fustă ți o 
bluză din bumbac Imprimat, fie pantaloni fi 
un bolero cu franjuri (foto 2).

lată ți un costam caracteristic pentru actua
lul sezon prin linia sa de ajuns de „îmbrăcată* 
ți prin dungile albe care marchează țoldul 
(foto 3).
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PROGRAMUL DE RADIO
RADIOJURNALE, BULETINE DE ȘTIRI, BULETINE METEOROLOGICE, 

SPORT, ULTIMELE ȘTIRI

PROGRAMUL I PROGRAMUL II PROGRAMUL III
DUMINICA 7.00, 13.00, 22.00, 

23.50-23.55
ÎN CURSUL 5.00, 6.00, 7.00,11.00 
SĂPTĂMlNH (afară de miercuri), 

18.00, 17.00, 20.00 
(afară de joi), 22.00 
(joi 22.80), 23.50- 
23.55

7.50, 14.00, 20.00, 
23.00, 0.50-0.55
10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00,
23.00, 0.50-0.55 
(sîmbătă 1.50-1.55)

22.00

21.00
(vineri 21.80)

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM: Duminică: 8.30,13.05 (Progr.I), 7.30 (Progr.II). 
în cursul săptămînli: 6.30, 13.05 (Progr. I), 10.05, 14.30 (Progr. II).

COTELE APELOR DUNĂRII: Zilnic —13.40 (Progr. I).
SUMARUL PRESEI CENTRALE: Zilnic — 8.00 (Progr. I).

CARNET

„Portretul" în repetiție

Cînd am citit în revis
ta „Teatru" noua piesă 
a lui Al. Voitln intitu
lată voit simplu „Por
tretul", m-a impresionat 
plăcut numărul extrem 
derestrîns al personajelor. 
Acestea sînt trei, adică 
numai cu unul în plus 
peste dialog. Cum e vor
ba de doi bărbați șl o 
femeie, am bănuit încă 
de dinaintea lecturii că 
autorul are buna inten
ție de-a substitui desue
tului triunghi senti
mental al lui „el, ea și 
celălalt", o piesă de pro
bleme majore, un tea
tru cu miez. Șl așa este.

Actorul Grigore, pic
torul Pavel și profesoa
ra Lucia aduc în piesa 
„Portretul" dezbaterea 
unor principii de etică 
socialistă. Etica este, 
aici, cetățenească șl pro
fesională. Este și etica 
unei iubiri noi și a unei 
nobile prietenii. Scena, 
șevaletul și catedra de
vin tribune de educație, 
iar reprezentanții lor 
trec, dincolo de chenare
le profesionale, în lu
mea pasionantă a marilor 
idei.

Premiera pe țară a pie

sei a avut loc la Craiova, 
în regia lui Vlad Mugur. 
Același regizor inspirat 
va iscăli regia piesei la 
Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra", teatru în care 
piesa se bucură de o dis
tribuție consacrată: Ilea
na Predescu, Lazăr Vra
bie, Octavian Cotescu. 
Am asistat la o repetiție 
într-una din aceste după- 
amieze șl am încercat 
să surprind, atît cit se 
poate surprinde în cîte- 
va ore laborioase, spiri
tul viitorului spectacol. 
Din cele auzite șl văzute 
se întrezărește un spec
tacol de virtuozitate regi
zorală șl actoricească, 
simplu, cu nerv, lumi
nos, alcătuit ca o inti
mitate între scenă șl 
sală. Va fi ca o reprezen
tație a teatrului „de bu
zunar" în care tonul de 
discuție a problemelor 
ia forma cotidianului și 
parcă solicită spectato
rul la dezbatere. Actorii 
repetau la această piesă, 
ai zice într-o modalitate 
aparte, ca la un colocviu 
etic și sentimental al 
scrutării propriului lor 
suflet. Larma și nervo
zitatea obișnuitelor repe

tiții, parcă lăsate cu tra
diție, s-au transformat 
aici într-o atmosferă de 
calm și căldură. Piesa 
n-are figurație. N-are te
lefoane. Nimic din arse
nalul vechilor convenții, 
devenite azi cel puțin 
incomode, nu-1 aparține. 
Duioșia și stăruința 
Luciei (Ileana Predescu), 
prestanța și pitorescul 
lui Pavel (Lazăr Vrabie) 
și zbuciumul cu ușoară 
tentă de cabotlnaj al 
lui Grigore (Octavian 
Cotescu) trebuie să o- 
cupe, pe parcursul a 
trei acte, întreaga scenă, 
în așa fel încît, în trini
tatea lor, publicul să 
simtă o lume întreagă. 
Aici se cere măiestrie 
multă. Țlnînd însă sea
ma de virtuțile artistice 
ale regizorului și acto
rilor, cum și de calita
tea repetițiilor, îmi în
gădui să vestesc puh'icu- 
ui bucureștean, )ncă 
le pe acum, un specta- 
:ol de calitate cu care 
teatrul își va încheia 
stagiunea.

Și, obișnuitul succes!
Al. ANDR1ȚOIU

DUMINICĂ 7 IULIE Programul I 6.00: 
Cîntece și jocuri populare 6.35: 
Muzică ușoară 7.10: Concert de dimi
neață 8.06: Cîntece 8.30: Clubul voio
șiei 8.50: Melodii populare 9.20: Ciclul 
„Compozitorii clntă natura" — Florile 
10.00: Piese de estradă 10.40: Dansuri 
din operete 11.00: Muzică populară 
11.30: Vorbește Moscova! 12.00: Cîntece 
pionierești de excursie 12.20: Interpreți 
de muzică ușoară 13.10: De toate pen
tru toți 14.00: Concert de prînz 15.00: 
Din viața satelor patriei 15.40: Program 
muzical dedicat fruntașilor de pe ogoare 
16.10: Instrumentiști romîni de muzică 
ușoară 16.30: Piese simfonice 17.00: 
Valsuri vocale de estradă 17.30: Muzi
că populară 18.00: „întîlnlre cu ope
reta". Prezintă Silvia Chicoș, Constanța 
Cîmpeanu și Ion Dichiseanu 18.45: 
Transmisiune sportivă 19.40: Muzică 
ușoară 20.00: Teatru la microfon — 
„Mult zgomot pentru nimic" de 
W. Shakespeare 21.32: Muzică instru
mentală 21.45: Canțonete interpretate 
de Valentin Teodorian 22.25: Muzică 
de dans 23.12: „Mișcare simfonică" de 
Liviu Glodeanu; Simfonia I „in me- 
moriam" de Mihai Walter Klepper.

Programul II 7.00: Fanfara reprezen
tativă a Armatei 7.35: Jocuri populare 
8.00: „Scenă pastorală pentru flaut și 
orchestră" de Petre Elinescu; „Opt cîn- 
tece populare ruse" de Liadov 8.30: 
Muzică ușoară 8.45: Anunțuri, muzică 
9.00: Melodii de estradă 9.30: Cîntece 
din folclorul nou și jocuri populare 
10.00: Muzică din,opere 10.30: Revista 
presei străine 10.38: Muzică distractivă 
11.00: Corul Radioteleviziunii 11.15: 
Emisiunea „Cinema" 11.30: Muzică 
populară 11.54: Recital Sviatoslav Ri
chter 13.00: Cîntă Constantin Dră- 
ghici 13.15: Program muzical pen
tru oamenii muncii aflați la odihnă 
14.05: Rapsodia ungară nr. 13 de Liszt 
— la pian Samson Francois 14.15: Cine 
știe, cîștigă! 15.00: Muzică ușoară 
15.30: Fragmente din operete 16.00: 
Oameni și fapte 16.08: Muzică de pro
menadă 16.30: Din folclorul muzical 
al popoarelor 17.00: Recital Nicolae Se- 
căreanu 17.7.5: O carte inspirată din viața 
marinarilor—„Drumuri albastre" de Dio- 
nlsie Șincan 17.25: Arii și scene din opera 
„Carmen" de Bizet, cu Aurora Buades 
și Aureliano Pertile 18.00: Teatru la 
microfon pentru copii 19.00: Melodii... 
melodii... 19.30: Cîntă Ioana Radu și 
Traian Lăscuț-Făgărășanu 20.05: Mu
zică de dans 21.45: File de istorie lite
rară 22.00 Romanțe 22.29: Gavota și 
Passacaglia de Couperin (clavecinistul 
Fritz Neumeyer); Introducere și varia- 
țiuni pentru flaut și pian de Schubert 
(Alexandr Korneev și Emil Ghilels) 
23.10: Muzică de dans.

Programul III 19.00: Pagini alese din 
muzica de operetă 20.00: La hanul 
Ancuței — citind din opera lui Mihail 
Sadoveanu 20.15: „Parabole pentru or
chestră" de Bohuslav Martinu 20.40: 
Mari interpreți ai muzicii de operă — 
Florica Cristoforeanu, Lotte Lehmann, 
Lilli Pons, Toti dal Monte, Maria Cani- 
glia, Enrico Caruso, Feodor Șaliapin, 
Ricardo Stracclari, Benjamino Gigli 
21.15: Muzică de dans 22.10—22.59: 
Medalion Serghel Prokofiev.

LUHI 8 IULIE Programul I 5.0ȘJ 
Fanfară 5.20: Emisiunea pentru sate 
5.30: Cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare 6.07: Polci 6.20: Gimnastică 
6.35: Muzică instrumentală 7.10: Pre
lucrări corale 7.30: Sfatul medicului — 
Ce factori nutritivi conțin legumele șl 
fructele 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Salut voios de pionier! 8.06: Muzică 
populară 8.30: Muzică din opere de 
compozitori sovietici 9.00: Tinerețea 
ne e dragă! 9.20: Cîntece 9.33: Două 
schițe simfonice și variațluni simfonice 
pe teme romlnești de Theodor Lupu 
10.00: Estrada instrumentelor 10.27: 
Muzică de cameră 11.05: Duete din 
opera „Lucia di Lammermoor" de Doni
zetti — clntă Joan Sutherland, Renato 
Cloni, Maria Callas și Tito Gobbi 11.31: 
Muzică ușoară 12.00: Muzică populară 
12.30: Muzică din operete 13.10: Ta
bloul muzical opus 5 de Rimski-Korsa
kov; „Vals clasic" de Ion Hartulary- 
DarclCe 14.00: Concert de prînz 15.00: 

Muzică ușoară 15.30: Melodii populare 
din Banat 16.00: Sonata în sol minor 
„Trilul diavolului" de Tartini (Mihai 
Constantinescu șl Mariana Kabdebo) 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Mu
zică ușoară de Petre Firulescu 17.10: 
Dansuri simfonice 17.30: Prietenii Iui 
Do-Re-Mi 17.50: Din muzica popoarelor 
18.30: Lecția de limba rusă (începători) 
18.40: Cîntă Elisabeta Neculce-Cartiș 
și Cornel Stavru 19.00: Revista econo
mică radio 19.20: „Folclorul din Vran- 
cea“ (montaj) 19.45: Cîntă orchestra 
Karel Vlach 20.15: Mic recital Vasile 
Jianu 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică ușoară 21.15: Tribuna radio 
21.25: Muzică de operetă 22.25: Frag
mente din baletul „Spartacus" de Ha- 
ciaturian 23.10: Muzică de dans.

Programul II 10.10: Corul petroliș
tilor de la schela Moreni 10.30: Muzică 
populară 11.00: Lieduri interpretate de 
Anton Dermota 11:15: Să citim împre
ună din volumul „Mlndra Spanie" de 
Constancia de la Mora 11.30: Concertul 
în do major pentru vioară șl orchestră 
de Joseph Haydn — solist Isaac Stern 
12.05: Dansuri din opere 12.30: Melodii 
populare 13.00: Muzică ușoară 13.30: 
însemnări de reporter 13.37: Orchestre 
de mandoline 14.10: Suite de dansuri 
de compozitori anonimi din secolul al 
XVII-lea 14.35: Clntă Maria Sereea și 
Mircea Nemens 15.00: Muzică din ope
rele lui Cilea și Catalani 15.30: Tinere 
talente 16.10: Muzică populară 16.30: 
Poem concertant pentru violoncel și 
orchestră de Dumitru Bughici (Vladi
mir Orlov) 17.00: Muzică ușoară 17.30: 
Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anun
țuri, reclame, muzică 18.05: Muzică 
corală în interpretarea Ansamblului 
Armatei Sovietice 18.30: Din comoara 
folclorului nostru 18.55: Simfonia I de 
Sigismund Toduță 19.30: Din activi
tatea sfaturilor populare 19.40: Muzică 
din opereta „Văduva veselă" de Lehar 
(corul și orchestra Philarmonia din 
Londra, dirijor Otto Ackermann—so
liști Elisabeth Schwarzkopf, Emmy 
Loose, Nicolai Gedda și Erich Kunz) 
20.25: Interpretul săptătnîniî — David 
Olstrah 21.15: Taraful pămlnulul cul
tural din Nîcolina-Iași 21.30: Aspecte 
de la recitalul „George Coșbuc" (II) 
22.00: Trio în la minor de Maurice 
Ravel (Yehudi Menuhin la vioară, 
Gaspar Cassado Ia violoncel și Louis 
Kentner la plan) 22.23: Cîntece lirice 
23.10: Concert Richard Strauss 0.02: 
Muzică de dans

Programul III 21.15: Cantata „Car- 
mina burana" de Carl Orff 22.25—22.59: 
Concert de estradă.

MARTI 9 IULIE Programul I 5.07: 
Orchestra de muzică populară „Orzi- 
șorul" a Sfatului popular din Roșiorii 
de Vede 5.20: Emisiunea pentru sate 
5.30: Dansuri de estradă 6.07: Piese 
instrumentale 6.20: Gimnastică 6.35: 
Cîntece 6.45: Muzică ușoară 7.10: 
Jocuri populare 7.30: Sfatul medicului 
— Prevenirea accidentelor vasculare 
cerebrale 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Salut voios de pionier! 8.06: Muzică 
distractivă 8.30: Scene din operete 
9.00: Concerto grosso nr. 3 și nr. 4 
de G.F. Haendel 9.23: Din muzica 
popoarelor 10.00: Cvartetul nr. 2 de 
Tudor Ciortea 10.26: Muzică ușoară 
11.05: Mic recital Andres Segovia — 
în program piese de Bach 11.20: Muzică 
din opere 11.45: Radio prichindel 12.00: 
Lucrări de compozitori romîni înaintași 
12.30: Răspundem ascultătorilor 12.40: 
Cîntece despre oțelarl și tractoriști 
13.10: Muzică populară 14.00: Concert 
de prînz 15.00: Scene din opera „Ale
xandru Lăpușneanu" de Alexandru 
Zirra 15.30: Valsuri șl tangouri 16.01: 
Fantezia în fa minor de Chopin (Valen
tin Gheorghiu) 16.15: Vorbește Mos
cova! 16.45: în ajutorul corurilor de 
amatori — cîntecul „Tara mea e țară 
dragă" de Doru Popovici 17.10: Melo
dii populare 17.30: Radioracheta pio
nierilor 17.55: Selecțluni din opereta 
„Sărutul Cianitei" de Miliutin 18.15: 
Cu microfonul printre sportivi 18.25: 
Program muzical pentru fruntași în 
producție 19.00: Limba noastră — vor-

(Contlnuar* în pag. 22-23)
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TN CENTRUL COMUNEI

în Biertan, o veche așeza
re din raionul Mediaș, nurnă- 
rînd azi cîteva sute de fami
lii de colectiviști, cetățenii 
mobilizați de organizația co
munală de partid, au Între
prins acțiilnl de muncă pa
triotică menite a duce la 
înfrumusețarea comunei. 
Printre cele mai de seamă 
realizări se află șl amena
jarea spațiului verde din 
centrul comunei. E vorba de 
un scuar, care a schimbat în
fățișarea veche și mohorîtă 
a centrului așezării, devenind 
în același timp un loc plă
cut de recreere pentru biertă- 
neni.

Dan VINTILA 
funcționar, Mediaș

ANOMALII 
In perceperea 
CULORILOR

„Ce anomalii există în per
ceperea culorilor ?“

Carmen Viorica BURTEA 
Adj ud

Răspunde conf. dr. MIRON 
S. MIRON, directorul Spitalu
lui de ochi. București.

Newton a arătat că lumi
na poate fi descompusă cu 
ajutorul unor prisme în 7 
culori de bază — care consti
tuie spectrul solar, așa cum 
este văzut în natură, după 
ploaie, curcubeul — și se 
deosebesc între ele în raport 
cu lungimea de undă. Culo

rile sînt: violet, indigo, al
bastru, verde, galben, por
tocaliu și roșu. Violetul co
respunde celei mai scurte 
lungimi de undă (400 mili- 
mlcroni), iar roșul corespun
de celei mai lungi (800 mili- 
mlcronl).

Totuși, ochiul omenesc 
poate percepe un număr cu 
mult mai mare de culori și 
anume aproximativ 17.000 
de tonuri. Aceste culori re
zultă din amestecul în dife
rite proporții a culorilor de 
bază, care la rîndul lor pot 
varia ca nuanță, luminozita
te și saturație.

Nu toți oamenii percep 
însă culorile la fel. Anoma
lia în perceperea culorilor 
poate fi înnăscută ori poate 
reprezenta o manifestare de 
boală a ochiului, a creieru
lui sau de alterare a stării 
generale (Icter, intoxicație 
etc.) care se modifică o dată 
cu îmbunătățirea stării gene
rale. Anomaliile înnăscute nu 
pot fi modificate prin nici 
un tratament, iar în multe 
cazuri persoanele respective 
nici nu au cunoștință de ele.

Oamenii sănătoși văd trei 
culori din spectru: sînt tri- 
cromați. Acei ce nu percep 
nici un fel de culoare sînt 
acromați; ei văd lumea nu
mai în nuanțe de alb, gri 
și negru. Dicromații nu văd 
decît două culori din spectru. 
Daltoniștii sînt dicromați. 
Pentru ei spectrul se reduce 
numai la galben și albastru, 
iar culorile verde și roșu le 
apar ca cenușii. Dicromații 
de tip Nagel văd în cenușiu 
roșul și purpuriul (amestec 
de roșu cu violet). ■

Pictorii știu de multe se
cole că pot obține tonuri șl 
nuanțe de culori foarte varia
te pornind de la cîteva culori, 
numite culori de bază. încă 
în 1519 Leonardo da Vinci 
în „Trattato de la pittura" 
a admis existența a patru 
culori fundamentale. Din 
cercetările lui Lomonosov 
(1757) și mai tîrziu ale lui 
Young (1802) și Helmholtz 
(1856) s-a putut demonstra 
că există trei culori de bază 
— roșu, verde și indigo — 

din amestecul cărora, In pro
porții deosebite, se poate re
produce totalitatea culorilor 
pe care le vedem. Astfel din 
amestecul de roșu cu verde 
rezultă culoarea galbenă, ca
re se găsește de asemenea în 
spectru.

Tulburările de percepere 
a culorilor sînt întîlnite mai 
des la bărbați (aproximativ 
4%) și mult mai rar la femei 
(0,4%). Controlul simțu
lui cromatic e important 
mai ales pentru conducătorii 
de vehicule.

DANSURI CU TRADIȚIE

Comitetul raional pentru 
cultură și artă Muscel, re
giunea Argeș, a inițiat prin 
căminele culturale descope
rirea și punerea în valoare 

Fotografiile pe care vi le . 
trimit reprezintă două piese, 
interesante pe care le-am 
xăzut expuse în muzeul de

a unor dansuri care oglin
desc străvechi tradiții fol
clorice ale poporului nostru.

în legătură cu aceasta vă 
trimit o fotografie care redă 
un dans interpretat de echipa 
Căminului cultural din co
muna Văleni-Muscel. Acest 
dans, de care numai bătrînii 
localnici își mal amintesc 
se numește „Mărunțica" și, 
prin mișcările lui, evocă o 
serie de activități cotidiene 
ca: strînsul finului, culesul 
fructelor, dărăcitul linii etc.

Conducerea căminului cul
tural și-a propus să prezinte 
la cel de-al 7-lea concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori o întreagă sultă de 
asemenea dansuri ce fac să 
reînvie pitorești 
folclorice.

I.
elemente

dobrescu
Ctmpulung- Muscel

O LUMINARE DIN 1631 
Șl UN CANDELABRU 
DIN 1769

pictată în 1631 de mitro
politul Anastasie al Mol
dovei. Cealaltă este un can
delabra de cristal pe care 
Ecaterina a Il-a, împărătea
sa Rusiei, l-a oferit mănăstirii 
în anul 1769.

S. SONNTAG 
tehnician. Suceava

IN TURNEU 
PRIN MOLDOVA

Mii de prieteni ai muzi
cii din diferite orașe ale 
Moldovei au făcut de curînd 
cunoștință cu o nouă formație 
artistică. Este vorba de an
samblul Școlii de muzică din 
Bacău care numără 140 de 
coriști și instrumentiști. Ple
cați în turneu, micii artiști 
au concertat în localitățile 
Roman, Piatra Neamț, Tg. 
Ocna, Slănic, Tg. Neamț, 
unde în fața unor săli arhi
pline au prezentat cu succes 
un program alcătuit din 
muzică populară ’ romîneas- 
că, cîntece de masă și selec- 
țiuni din opere și operete.

Prof. V. BOGDANEI
Bacâu

pe lîngă străvechea mănăs
tire de la Mitocu Drago- 
mirnei (Suceava). Una din 
piese este o luminare din 
ceară albită la soare șiDIALOG CU CITITORII • DIALOG CU CITITORII

PROGRAMUL DE RADIO
bește acad. prof. Al. Graur despre 
„Construcții greșite" 19.10: Sonata a 
IV-a pentru violoncel și pian de Beetho
ven (Gregor Piatigorski și Solomon) 
19.30: Scrisori din țară 19.45: Cîntă 
Caterina Valente și Silvio Francesco 
20.15: Orchestra de muzică populară a 
Casei de cultură din Făget, regiunea 
Banat 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Melodii de dragoste 21.15: Cine știe, 
cîștigă (reluare) 22.25.- Muzică de dans 
23.08: Fragmente din simfonia drama
tică „Romeo și Julietta" de Berlioz.

Programul II 10.10: Muzică din fil
me 10.30: „Rast Mugam", simfonie de 
Niazi 11.00: Corul Școlii de 8 ani din 
comuna Poenari, regiunea București 
11.15: Emisiune literară 11.35: Mica 
suită de Borodin (pianistul Aldo Cicco- 
lini) 12.05: Duete din operete contem
porane 12.30: Din muzica populară a 
țărilor socialiste 12.55: Uverturi 13.30: 
Din schițele scriitorilor sovietici 13.45: 
Cîntece 14.10: Soliști de muzică popu
lară 14.35: Muzică de estradă 15.00: 
Cîntece și jocuri 15.25: Simfonia a IH-a 
„Reconstrucția" de Alfred Mendelsohn 
16.10: Piese vocale și instrumentale de 
mare popularitate 16.30: Cîntă Ana 
Tălmăceanu și Mircea Buclu 11.00: 
Muzică ușoară 17.30: Sfatul medicului 
(reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Suita veche de Johann 
Halvorsen 18.30: Muzică ușoară de 
Theodor Sibiceanu 18.45: Emisiune 
culturală 19.00: Muzică populară 19.30: 
Lecția de limba franceză (avansați) 
19.40: Duete din operele lui Mozart 
20.15: „întoarcerea acasă" — povestire 
de scriitorul american Filip Bonosky 
20.35: Prelucrări corale 21.15: Concert 
de muzică populară 21.45: Scriitori la 
microfon 22.00: Muzică din operete 
22.27: Muzică de cameră 23.10: Concert 
de noapte 24.00; Muzică de dans.

Programul ill 21.15: Seară de operă 
— „Tannhauser" de Wagner, actul I 
22.16—22.59: Muzică de cameră.

MIERCURI IO IULIE Programul I 
5.07: Piese de estradă 5.20: Emisiunea 

pentru sate 5.30: Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare 6.07: Muzică 
ușoară 6.20: Gimnastică 6.35: Cîntece 
de muncă 7.10: Scene pitorești de Masse
net 7.30: Sfatul medicului — Trata
mentul hldromineral al bolilor de piele 
în anotimpul călduros 7.35: Anunțuri, 
muzică 7.45: Salut voios de pionier! 
8.06: Piese vocale și instrumentale de 
Rahmanlnov 8.30: Melodii populare 
9.03: Suita tinerească de Mircea Chiriac; 
Rapsodia I de Marțian Negrea 9.30: 
Muzică din operete 10.00: Teatru la 
microfon — „Se caută un vinovat", 
după o piesă de Marcel Aymd 11.10: 
Simfonia a VIII-a de Glazunov 12.00: 
Muzică populară din Ardeal 12.28: 
Pagini orchestrale și arii din opera 
„FreischCtz" de Weber 13.10: Muzică 
ușoară 14.00: Concert de prlnz 15.00: 
Din folclorul muzical al popoarelor 
15.30: Simfonia în re major de Giu
seppe Tartlni; Concertul în re major 
pentru trompetă și orchestră de coarde 
de Georg Philipp Teleman 16.00: 
„în ajutorai corurilor de amatori" 
(reluare) 16.15: Vorbește Moscova! 
16.45: Cîntă violoncelistul Alfons Capi- 
tanovici 17.10: Cîntă Minodora Nemeș 
șl Ion Lăceanu 17.30: Prietena noastră 
cartea — maeștrii fabulei (Esop, La 
Fontaine, Krilov, Gr.. Alexandrescu) 
18.00: Melodii... melodii... (reluare) 
18.30: Lecția de limba engleză 18.40: 
Tineri soliști ai Operei de stat din 
Cluj 19.00: Jurnal de întrecere 19.15: 
Program muzical pentru evidențiații 
în întrecerea socialistă 20.15: Cîntece 
șl prelucrări corale de Alexandru Paș- 
canu 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Orchestra de muzică ușoară condusă de 
Jean Ionescu 20.59: Variațiuni și fugă 
de Mihail Jora pe o temă de Schumann 
(pianistul Constantin lonescu-Vovu) 
21.15: Jurnalul satelor 21.40: Cîntă 
Grigoraș Dinicu 22.25: Concertul pen
tru două orchestre de coarde, pian, 
celestă și percuție de Ludovic Feldman 
22.55: Muzică de dans.

Programul II 10.10: Prelucrări de 
folclor de Constantin Arvlnte 10.30: 

Concertul în la minor pentru vioară și 
orchestră de Dvorak — solist Iosif Suk 
11.03: Cîntece pentru cei mici 11.15: 
Muzică instrumentală 11.30: Formații 
de coarde 12.05: Cîntă Ion Dacian, 
Lotte Rysanek, Karl Terkal, Peter 
Anders, Liliane Berton 12.30: Medalion 
— „Rasul Gamzatov" 12.45: Ciclul 
„George Enescu —compozitor": Sonata 
opus 26 pentru violoncel și pian 13.30: 
însemnări de reporter 13.40: Cîntă 
Viktoria Ivanova și Mark Bernes 14.10: 
Suita de balet „La giara" de Alfredo 
Casella — solist Ion Piso 14.35: Fanfară 
15.00: Arii din opere 15.30: Muzică 
populară 16.10: Piese vocale și instru
mentale 16.30: Muzică ușoară 16.58: 
Flautista Victoria Roman acompaniată 
la pian de Alexandru Hrisanide și vio
loncelistul Petre Baciu din Cluj acom
paniat la plan de Olga Pinczes 17.30: 
Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anun
țuri, reclame, muzică 18.05: Muzică 
de Ion Dumitrescu la filmul documentar 
„Muntele Retezat" 18.25: Cîntece popu
lare 18.45: Ciclul „Ce știm despre cărți" 
(X) — „Colecții ale editurilor din 
R.P.R." 19.00: Muzică ușoară romî- 
nească 19.30: Lecția de limba rusă 
(avansați) 19.40: „Scene din pădure" de 
Robert Schumann (Sviatoslav Richter) 
20.01: Cîntă la taragot Ion Murgu 
20.15: Școala și viața 20.35: Muzică 
din opera „Mefistofele" de Boito 21.15: 
Taraful Căminului cultural din FSurei, 
regiunea Galați 21.30: Pe teme inter
naționale 21.40: Interpreți de muzică 
ușoară (reluare) 22.20: Muzică din ope
rete 23.10: Simfonia I de Vainiunas; 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Giinther Kochan — solist Dieter Zech- 
lin 0.05: Concert de noapte.

Programul III 21.15: Seară de operă 
— „Tannhăuser" de Richard Wagner 
(actul II) 22.28—22.59: Orchestre de 
coarde

JOI 11 IULIE Programul I 5.07: 
Cîntece de seceriș și jocuri populare 
5.20: Emisiunea pentru sate 5.30: 
Cîntece și jocuri 6.07: Muzică distrac
tivă 6.20: Gimnastică 6.35: Marșuri 
patriotice 6.45: Muzică ușoară 7.10: 
Jocuri populare 7.30: Sfatul medicului 
— Complicațiile cariilor dentare 7.35: 
Anunțuri, muzică 7.45: Salut voios de 
pionier! 8.06: Muzică vocală și instru
mentală romînească 8.30: Muzică ușoa

ră 9.00: Vreau să știu! 9.25: Suita 
pentru flaut șl orchestră de Mircea Hoi- 
nic—solist Alexandru Nicolae; Frag
mente din baletul „Visul" de Evgheni 
Glebov ' 10.00: Pagini orchestrale din 
opere 10.30: Muzică populară 11.05: 
Sonata nr. 3 de Johannes Brahms 
(Mihail Vaiman și Maria Karandașova) 
11.28: Pe aripile valsului 12.00: An
sambluri artistice de la sate 12.30: 
Muzică ușoară 13.10: Arii și duete din 
operete 14.00: Concert de prînz 15.00: 
Muzică populară din țări socialiste 
15.30: Poemul simfonic „Marsyas" de 
Alfonso Castaldi 16.00: Lieduri inter
pretate de baritonul Gărard Souzay 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Muzică 
corală de Nicolae Oancea și Tudor Jarda 
17.10: Muzică din opera „Samson și 
Dalila" de Saint-Sa6ns 17.45: Cu scri
itorii noștri pe dramuri de excursie — 
„în Munții Apuseni" 18.00: Muzică 
ușoară 18.30: Lecția de limba franceză 
(începători) 18.40: Cîntăreți romîni de 
operă interpretînd muzică de operetă 
19.00: Melodii populare 19.30: Muzică 
instrumentală 19.45: Opera „Tîrgul din 
Sorocinsk" de Modest Petrovici Musorg- 
ski — montaj muzical-literar 21.15: 
Capodopere ale literaturii universale — 
„Oedip rege" de Sofocle 21.30: Muzică 
ușoară interpretată de Anica Zubovic 
21.45: Simfonia în do major de Mihail 
Jora; „Capriciu romînesc" de Marcel 
Mihalovici 22.55: Muzică de dans.

Programul II 10.10: Cîntece de luptă 
ale popoarelor pentru pace și libertate 
10.30: Muzică din opereta „Liliacul" 
de Johann Strauss 11.00: Muzică ușoară 
11.15: Pagini din literatura R. P. Mon
gole 11.30: Poemul simfonic „Hasba- 
tor“ de compozitorul mongol Bilîgtiin 
Daminsuren 12.05: Muzică populară 
din Muntenia 12.30: Arii din operele 
compozitorilor noștri 13.00: Program 
interpretat de violonistul Octav Sa- 
vițchi, pianista Stela Mohr și de 
basul Pompei Hărăstășanu acompa
niat la pian de Martha Joja. înre
gistrări din concert 13.30: Cronică 
literară — Noi lucrări de istorie 
literară 13.40: Potpuriuri de estradă 
14.10: Melodii populare 14.35: Lieduri 
de Mircea Bîrsan; „Din lumea copiilor" 
— 20 de miniaturi de Anatol Vieru 
15.02: Scene cu cor din operete 15.30: 
Muzică ușoară 16.10: Fanfară 16.30:
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TURNUL EIFFEL

Turnul Eiffel. în medalion: 
inginerul Alexandre Gustave 

Eiffel.

Răspundem cererii citito
rului Gh. Malacu, mecanic 
la întreprinderea „Izolatorul" 
din București, publlcîud une
le amănunte in legătură cu 
turnul Eiffel șl împrejurările 
în care a tost construit.

Din cele 700 de proiecte 
prezentate la concursul orga
nizat în preajma Expoziției 
mondiale de la Paris din 
1889 pentru înălțarea unui 
turn care să simbolizeze 
măreția revoluției franceze 
și în același timp cuceririle 
tehnicii noi, a fost ales 
proiectul inginerului Alexan
dre Gustave Eiffel (1832- 
1923). După cele 5.000 de 
foi cu desene au fost execu

tate 15.000 de piese diferite. 
Unele ansambluri ale turnu
lui au fost mai întti montate 
la sol și apoi ridicate. Este 
uimitoare nu numai preci
zia planurilor, ci și a execu
ției pieselor. Bunăoară, cînd 
s-a montat platforma care 
trebuia să unească picioa
rele turnului, s-a constatat 
că toate orificiile pentru 
buloanele din platformă și 
suporturi au coincis perfect. 
Este remarcabil și faptul că 
turnul cîntărește doar 9.000 
tone, în timp ce numai 
vopseaua ce i se aplică la 
fiecare șapte ani cîntărește 
35 tone.

Turnul rezistă cu succes 
la rafalele vîntului. Eiffel 
admisese în calcule o devia
ție de 30 cm, dar în cei 74 
de ani de existență a turnu
lui, deviația maximă a fost 
doar de 15 cm. Construcția 
turnului e atît de perfectă 
încît pînă azi n-a fost nece
sară nici o reparație cît de 
cît serioasă, fapt caracteris
tic și celorlalte construcții 
monumentale ce poartă sem
nătura inginerului Eiffel, 
printre care schelăria meta
lică a Statuii Libertății, 
dăruită de francezi Statelor 
Unite în 1886.

în fiecare an, două mili
oane de vizitatori admiră 
Parisul și panglica albastră 
a. Senei de la înălțimea celor 
trei sute de metri ai turnului 
Eiffel. L-au cunoscut aproa
pe toate celebritățile seco
lului. E drept că au fost și 
excepții: cu prilejul vizitei 
lui Hitler, .în 1942, liftul 
s-a... „încăpățînat" să nu 
funcționeze.

Timp de 40 de ani turnul 
Eiffel a fost cel mai înalt 
din lume. Apoi l-au întrecut 
zgîrie-norli americani. După 
război au apărut în Japonia, 
S.U.A. și Iugoslavia turnuri 
de televiziune care au de
pășit zgîrie-norli. Recent 
s-a înălțat ca o săgeată 
turnul de televiziune de dea
supra Leningradului. Noua 
„minune a lumii" este cu-15 
metri mai înaltă decît turnul 
Eiffel și de opt ori mai 
ușoară 1

-PREMIERĂ" PE VAS

Fotografia pe care v-o tri
mit consemnează un eveni
ment deosebit în viața mari
narilor de pe nava romînească 
„Victoria": primul concert- 
spectacol al formației artiș
tilor amatori de pe vas. 
„Premiera" a avut loc într-o 
frumoasă și calmă după-amia- 
ză, în timp ce vasul naviga 
pe Marea Mediterană în drum 
spre patrie. Instrumentiștii 
amatori de pe „Victoria" 
sînt: Tudor Petrescu la man
dolină, Florea Enuță la acor
deon, Aii Mustafa la baterie 
și Ion Fătu la chitară.

A. CONSTANTINESCU 
Constanța

CITITORII 
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc 
să corespondeze: Constanța 
Vîlcea, muncitoare la Uzi
nele textile Cisnădie, unita
tea I, rn. Sibiu: literatură, 
cinema, ilustrate; Marcel 
Manta, student, Căminul stu
dențesc Petroșani, reg. Hu
nedoara: muzică, sport, lite
ratură, ilustrate; Virginia 
Goia, elevă, Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, str. Plopului nr. 
4: Ilustrate; LIII Cojooaru, 
învățătoare, corn. Mlndrești, 
rn. Tecuci: muzică, sport, 
geografie; ilustrate; Ioan 
Polosena, elev, Lupeni, str. 
V. Alecsandrt nr. 2 B, reg. 
Hunedoara: cinema, filate
lie, ilustrate; Ioan Gazso,

Salonta, str. Horla nr. 12, 
reg. Crișana: ilustrate; Lo
rina Lungs, elevă. Brăila, 
str. Plevnei nr. 178: ilus
trate ; Alexandrina Gheor
ghe, elevă. București, str. 
Comarnic nr. 62, rn. 1 Mai: 
ilustrate; Gheorghe Vlntllft, 
elev. Școala de maiștri hor
ticoli, Tg. Jiu: literatură, 
ilustrate; Victoria Angelescu 
și Silvia Bolcn, eleve, Școala 
medie „Mihai Viteazu , Pă- 
tîrlagele, rn. Cislău, reg. 
Ploiești: ilustrate; Elena 
Dldă, elevă, Deva, str. 
F. Sîrbu nr. 6, ap. 6: ilustrate; 
Florina Spiridon, studentă,

DE LA CORESPONDENTI

în Delta: pregătim borșul pescăresc! (M. Gheraslm, waticUcr, 
Tulcea)

Noul club al uzinelor „Oțelul ro$u“. (G. Negoescu, București)
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București, str. Academiei 
nr. 7, rn. 30 Decembrie: 
ilustrate; Florin Crăciunolu, 
pedagog, Băilești, str. Tîr- 
gului nr. 14, reg. Oltenia: 
teme diverse; Heinz Schiiller, 
elev, Cisnădie, str. 1 Mal 
nr. 13, rn. Sibiu: cinema, 
ilustrate; Gh. V. Pîrvu, 
sudor, Ploiești, str. Cerne! 
nr. 20: ilustrate; Janette 
Olaru, studentă, Iași, Com
plexul Copou, bloc B, str. 
Stoicescunr. 1: sport, muzică, 
biologie, ilustrate; Marlcela 
Lupu, elevă, Galați, str. 
Plugari nr. 28 A: literatură, 
teatru, muzică, ilustrate.
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Serenada în mi minor pentru orchestră 
de coarde de Elgar; Suita „Colțul copi
ilor" de Debussy 17.01: Din cîntecele șl 
dansurile popoarelor 17.30: Sfatul me
dicului (reluare) 17.35: Anunțuri, recla
me, muzică 18.05: Ciclul „George Enes- 
cu—interpret" (piese pentru vioară și 
pian) 18.30: Soliști de muzică ușoară 
19.00: Tinerețea ne e dragă! 19.30: 
Ou opereta în jurul lumii 20.00: Scrisori 
din țară 20.10: Muzică populară inter
pretată de Vlad Dionisie și Fănică Stă- 
nescu-Romînești 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.10: Formația de muzică ușoară 
condusă de Adalbert Winkler 21.15: 
Corul ansamblului artistic de stat „Ni
colae Bălcescu" din Craiova 21.45: 
Părinți și copii 22.00: Seară de dans cu 
Horla Șerbănescu și Radu Zaharescu 
(reluare) 23.10: Muzică din opera „Or- 
feu“ de Monteverdi 24.00: Muzică de 
dans.

Programul III 21.15: Teatru la micro
fon — „Mult zgomot penttn nimic" de 
W. Shakespeare.

VINERI 12 IULIE Programul I 5.07: 
Cîntece 5.20: Emisiunea pentru sate 
5.30: Cîntece și jocuri populare 6.07: 
Mici piese de estradă 6.20: Gimnastică 
6.35: Piese instrumentale 6.15: Fanfară 
7.10: Muzică orchestrală din operete 
7.30: Sfatul medicului — Alergia "la 
copii 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Salut voios de pionier! 8.06: Muzică 
ușoară 8.30: Cvintetul în la major 
pentru clarinet și coarde de Mozart 
9.02: Muzică din opera „Puterea desti
nului" de Verdi (Maria Callas) 9.32: 
Melodii populare 10.00: Tablouri sim
fonice de Victor lusceanu; Trei dansuri 
romînești de Achim Stoia 10.28: Mu
zică de estradă 11.05: Muzică vocală și 
instrumentală 11.30: Coruri din opere 
11.52: Reportaj 12.00: Soliști și for
mații artistice de muzică populară 
12.30: Muzică ușoară romînească 13.10: 
Concertul în re minor pentru vioară și 
orchestră de Schumann (Yehudi Me
nuhin) 14.00: Concert de prînz 15.00: 
Cîntă Livia Brătulescu și Gheorghe 
Răpcău 15.15: Preambul, intermezzo șl 
marș de Zeno Vancea; Poemul simfonic 
„Pinii din Roma" de Respighi 15.45: 
Orchestra de muzică populară a Filar
monicii de stat din Cluj 16.15: Vorbește 
Moscova! 16.45: Fragmente din opere

tele „Fetele din Murfatlar" și „Colomba" 
•de Elly Roman 17.10: Trio orchestral 
de Jan Vaclav Stamitz 17.30: în slujba 
patriei 18.00: Muzică ușoară 18.30: 
Lecția de limbaengleză 18.40: Muzică 
populară rusă 19.00: Din creația com
pozitorului. Paul Constantinescu 19.30: 
Jocuri populare 19.45: Muzică de es
tradă 20.15: Muzică corală clasică 
20.30: Noapte bună, copiii 20.40: Con
cert din muzica popoarelor 21.15: Jur
nalul satelor 21.40: Arii din opere in
terpretate de Leonie Rysariek 22.25: 
Muzică de dans 23.18: Simfonia nr. 2 
de Henri Dutilleux.

Programul II 10.10: Cîntă Ilie Bul- 
garu și Victor Bulzan 10.30: Muzică de 
cameră 11.00: Muzică populară mongolă 
11.16: Valsuri Simfonice 11.30: Muzică 
ușoară 12.05: Partidul călăuză spre vic
torii (montaj de cîntece și versuri) 
12.30: Fragmente din suita pentru or
chestră „Mitrea Cocor" de Sabin Drăgoi 
12:56: Melodii populare 13.30: Limba 
noastră (reluare) 13.40: Cîntă Zenaida 
Pally 14.10: Piese vocale și instrumen
tale de compozitori romîni înaintași 
14.35: Melodii distractive 15.00: Ac
tualitatea în țările socialiste 15.25: 
Muzică din opereta „Boccaccio" de Suppă 
16.10: Din cele mai cunoscute lieduri 
16.30: Cîntece și jocuri populare 17.00: 
Melodii de estradă 17.30: Sfatul medi
cului (reluare) 17.35: Anunțuri, recla
me, muzică 18.05: Cvartetul în re 
minor de Eduard Mirzoian 18.30: în 
ajutorul corurilor de amatori (reluare) 
18.45: Versuri închinate păcii 19.00: Mu
zică populară 19.30: Teatru Ia microfon 
— „O noapte furtunoasă", „Conu Leo
nida față cu reacțiunea" de I.L. Cara- 
giale 21.06: Muzică de dans 22.30: 
Moment poetic — „Marea" 22.35: Ci
clul „Sonate pentru violoncel și plan 
de Beethoven" — Sonata a V-a (Gregor 
Piatigorskl și Solomon) 23.10: Opera 
„Privighetoarea" de Stravinski — co
rul șl orchestra națională a Radiodifu
ziunii franceze, dirijor Andră Cluytens 
24.00: Muzică de dans.

Programul III 21.45: Seară de operă 
„Tannhăuser" de Wagner (actul III) 
22.41—22.59: Din valsurile lui Wald- 
teufel.

S1MBĂTĂ 13 IULIE Programul I 
5.07: Taraful G.A.C. din comuna Jila

vele, regiunea București 5.20: Emi
siunea pentru sate 5.30: Muzică ușoară 
6.07: Fanfară 6.20: Gimnastică 6.35: 
Mici piese instrumentale 6.45: Dansuri 
de estradă 7.10: Jocuri interpretate la 
fluier și acordeon 7.30: Sfatul medicului 
— Insolația 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Salut voios de pionier! 8.06: 
Cîntece și piese corale de Mircea Neagu 
8.30: Concert-serenadă pentru harpă și 
orchestră de Joaquin Rodrigo 9.00: 
Roza vînturilor 9.25: Muzică populară 
romînească și a minorităților națio
nale 10.00: Scene din opere 10.30: 
Muzică ușoară 11.05: Patru cîntece de 
Pascal Bentolu — interpretează Martha 
Kessler; Coral și fugă de Valentin 
Gheorghiu — la orgă Helmuth Plat- 
tner 11.30: Cîntece și jocuri populare 
din Moldova 12.00: Muzică din operete 
interpretate de soliști ai Teatrului mu
zical din Brașov 12.20: în săli șl pe 
stadioane 12.30: Muzică ușoară 13.10: 
Preludiu și horă de Tiberiu Brediceanu; 
Suita a IH-a de dansuri romînești de 
luliu Mureșlanu 14.00: Concert de prînz 
15.00: Prelucrări de folclor de compozi
tori din țări socialiste 15.30: Fanfară 
15.45: Noutăți editoriale 16.00: Recital 
de pian —Nicolae Brînduș 16.15: Vor
bește Moscova! 16.45: Valsuri 17.10: 
Cîntă Gigi Marga și Luigi Ionescu 17.30: 
Simfonia a VH-a de Beethoven (orches
tra Filarmonica din New York, dirijor 
Bruno Walter) 18.05: Program muzibal 
pentru fruntași în producție 18.30: 
Cu microfonul în mijlocul formațiilor 
artistice de amatori 19.00: în pas cu 
știința 19.20: Fragmente din opera 
„Manon" de Massenet (Victoria de Los 
Angeles, Henri Legay, Michel Dens) 
20.10: Seară de dans cu Horla. Șerbă
nescu și Radu Zaharescu 21.00: Muzică 
populară suedeză 21.15: Carnet plastic 
21.25: Muzică populară 22.25: Muzică 
de dans.

Programul II 10.10: Soliști de muzică 
ușoară 10.29: Concertul în re minor 
pentru vioară și orchestră de Sibelius 
— solist Valeri Klimov 11.00: Corul 
Palatului pionierilor din Capitală 11.15: 
Jocuri populare 11.29: Sonata pentru 
pian opus 53 de Schubert (Friedrich 
Wilhrer) 12.05: Muzică ușoară de Pavel 
Aedonițki șl Arno Babadjanian 12.30: 

Poemul simfonic „Cîntarea Romîniei" 
de Matei Socor 13.00: Muzică populară 
13.30: Muzică ușoară 14.10: Arii din 
opere interpretate de artiști amatori 
14.35: Muzică de estradă 15.00: Frag
mente din „Ofranda muzicală" de 
J.S. Bach 15.30: Din cîntecele și dan
surile popoarelor 16.10: Muzică din 
opereta „Andaluzia" de Lopez 16.30: 
Știința în slujba păcii 16.40: Orchestra 
de mandoline a Ministerului Transpor
turilor șl Telecomunicațiilor 17.00: 
Cîntă Teodora Lucaciu și Octav Eni- 
gărescu 17.30: însemnări de reporter 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Sonata în sol minor pentru pian și 
vioară de Dimitrie Cuclln 18.37: Muzică 
ușoară 18.58: Concertul pentru violon
cel șl orchestră de Marin Goleminov 
(Radu Aldulescu) 19.30: Pe teme in
ternaționale 19.40: Muzică ușoară de 
Aurel Giroveanu 20.00: Folclorul din 
Vrancea (reluare) 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Cvartete din operete 21.10: 
Muzică de dans 21.45: Agenda teatrală 
22.00: Romanțe 22.30: Muzică din opera 
„Cavaleria rusticană" de Mascagni 
(Giulietta Simlonato, Mario del Mo
naco, Ana Raquel Satre) 23.10: Bale
tul „Lacul lebedelor" de Ceaikovski — 
montaj muzical-literar. 23.55: Muzică 
de dans.

Programul III 21.10: Concert simfo
nic 22.15—22.59: „Interpretul săptă- 
mînii — David Oistrah" (reluare).

în pagina 4: 
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„Casa Scînteii*, 
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Doriți sâ aveți dinți fi sănătoși?
folosiți noile periuțe de dinți din fir® sintetice tip

„AURORA"
fabricat* d • i. i. C h a I e llfschitz — Oradaa

ESTRADA, ESTRADA
O producție a studiourilor sovietice 
Scenariul șl regia: luri Timoșenko fi Efim Berezin 

Imaginea: N. Sluțkl
în rolurile principale: comicii luri Timofenko 
(T a r a p u n k a) fi Efim Berezin (Stepsel)

Un tren ca o jucărie, un co
lectiv de talentați artiști de es
tradă, bagajele pline cu recuzita 
obligatorie — hazul și voia bună 
— iar drept călăuze renumitul 
cuplu comic, Stepsel și Tara- 
punka, iată ingredientele savu
roasei comedii muzicale sovieti

ce „Estrada, estrada11. Numerele 
de dans acrobatic alternează cu. 
momentele satirice, cele de jon
glerie cu momentele muzicale 
într-un cadru plin de fantezie 
la care participă deopotrivă 
fastul decorurilor și elemente 
de desen animat.

A0T0M0 SILIȘTI $1 M 0 T 0 GIC11 $ TI!
La toate stațiunile de desfacere a produselor petrolifere s-a pus 

în vînzare

GHIDUL STAȚIUNILOR PECO 
* trasee principale *


