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După succesul repurtat concertul dat

Iii Descărcarea hidraulică a sfeclei la Fabrica 
de zahăr din Luduș, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Aflată în plină campanie, fabrica pre
lucrează 220-240 vagoane sfeclă de zahăr în 24 
de ore.

O în aceste zile, numeroase blocuri de locuin
țe din Capitală sînt predate beneficiarilor, șl 
constructorii zoresc să termine alte noi complexe 
de locuințe. în fotografie: seface finisarea unui 
bloc din șoseaua Mihai Bravu, care va fi dat în 
curînd în folosință.

în sala „Ceaikovski“ din Moscova, baritonul ro- 
min Dan lordăchescu este asaltat de amatorii 
de autografe.
O Algeria a sărbătorit la 1 noiembrie a 9-a 
aniversare a revoluției. în fotografie: vedere din 
avion a capitalei țării, orașul Alger.
E . O dată cu lucrările de reconstrucție a ora
șului iugoslav Skoplje, se amenajează locuințe 
provizorii pentru populație pe timpul iernii.
UJ O puternică grevă a docherilor a paralizat 
recent activitatea portului Amsterdam (Olanda), 
în fața sediului autorităților portuare, greviștii 
s-au adunat pentru a cere majorarea salariilor. 
E A fost terminată refacerea podului peste 
Sena de la Pecq (departamentul Seine et Oise — 
Franța). Podul, în lungime de 76 m, este de oțel, 
cintărește 930. tone și este tn întregime sudat. 
E Poetul grec Georgos Seferls, căruia 1 s-a atri
buit Premiul Nobel pentru literatură pe anul 1963.

U Una dintre secțiile fruntașe ale Uzinelor de 
pielărie și încălțăminte din Cluj este secția I.L. 
(încălțăminte lipită) pentru bărbați și copii. Pla
nul pe 1964 al acestei secții prevede, printre altele, 
o creștere a producției cu circa 40 la sută și a 
productivității muncii cu circa 15 la sută. în 
fotografie: echipa condusă de muncitorul Eugen 
Palffi, care pe luna octombrie a avut succese im
portante în ce privește obținerea unei producții 
de calitate.
H Casa memorială prof. dr. Gheorghe Marinescu 
a cunoscut în aceste zile, cu prilejul aniversării 
centenarului nașterii savantului romîn, o mare a- 
fluență de vizitatori.
O „Prin Romînia" se numește expoziția recent 
deschisă la Moscova de către artiștii plastici 
E. Guseinov și I. Rainer, care ne-au vizitat țara.

sa Colectiviștii din Șura Mare, raionul Sibiu, 
au obținut de pe 20 de hectare cultivate cu cartofi 
în medie 13.000 kg la hectar.

M în aceste zile, în preajma aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, numeroase 
grupuri de vizitatori parcurg sălile Muzeului 
„Marx-Engels-Lenin“.
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m tn toamna aceasta G.A.C 
din comuna Ileana, raionul Leh 
liu, însămînțează cu grtu pes 
te 700 ha. în prezent se termini 
însămînțărlle pe ultimele tar 
laie.
o în anul 1963 colectivul u 
zinei „Unirea'* din Cluj a pro 
iectat și executat un nou pro 
dus destinat industriei noaste 
textile: mașina de răsucit fin 
3 L cu 400 de fuse. Noua mașl 
nă, realizată la un Înalt nive 
tehnic, este de mare product! 
vltate, iar prin gabaritul e 
redus permite o creștere a spa 
țiului productiv In fabricii 
unde va fi montată. în foto 
grafie: se montează un nou lo 
de mașini 3L.
CB S-a redeschis patinoarul „2: 
August" din Capitală.

Fotocnonica Flacar*ii ♦ Fotoc
m Campionatele europene d 
volei. Fază de la una dintr 
cele mai disputate Intilnirl 
R.P.Romînă—U.R.S.S. (3—2).
CB Aspect de la meciul d 
fotbal dintre selecționatele olin 
pice R.P.Romînă—R.S.F. lugc 
slavia (2—1).
(El La 28 octombrie In Dahome 
puterea a fost preluată de căti 
armată. Iar ulterior a fost cor 
stituit un guvern provizorl 
condus de șeful Statului male 
general al armatei, coloneii 
Christophe Soglo. în îotogri 
fie: aspect din localitatea Ganvi 
— „Veneția Africii de vest" 
cum 1 se spune.
SU Pe străzile din Santo-Do 
mingo (capitala Republicii D< 
minlcane) circulă patrule mii 
tare In echipament de războ 
cu misiunea de a reprima orie 
demonstrații ale maselor popi 
lare împotriva juntei militai 
instaurate la putere.
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EMOȚII

Cu toate că este autorul a numeroase ino
vații, cu toate că o practică îndelungată, îm
pletită cu un studiu teoretic perseverent, 
l-au introdus pe îndelete și în mod temeinic 
în tainele meseriei sale —• maistrul Radu Li- 
țan devine în răstimpul investigațiilor sale 
creatoare unul și același: absent, posac, pradă 
unei emoții permanente, la fel ca un școlar 
aflat în preajma unui examen greu.

Așa mi l-au prezentat numeroșii lui tovarăși 
din secția de filetaj a uzinelor „Republica". 
Tînărul Ion Manta, de pildă, e de părere că:

-— ... Mai bine așa, decît surîzător și „au- 
tomulțumit". Cine a spus, a spus bine: ta
lent înseamnă unu la sută inspirație și 99 la 
sută transpirație.

Și fiind unul dintre „beneficiarii" inovați
ilor realizate de către comunistul Radu Lițan, 
se grăbește să adauge:

— Mașina de filetat mufe, la care lucrez 
și eu, a avut din fabricație o mare hibă: căru
ciorul nu se manevra automat. Gîndiți-vă: la 
140 de capete de mufe, 140 de aplecări... 
Merge pînă ai 20 de ani, dar mai tîrziu... 
mai tîrziu „flotările" astea nu sînt prea co
mode. Prin dispozitivul tovarășului Li
țan, căruciorul se manevrează acum auto
mat.

Strungarul Ion Bercă:
— Eu m-am certat cu tovarășul Lițan o 

singură dată: acum doi ani, pe vremea cînd 
pregătea o inovație destinată să perfecțio
neze mașinile de retezat mufe. Pe urmă 
am devenit din nou prieteni buni. Adică 
după ce inovația tovarășului Lițan a obținut 
aprobarea cabinetului tehnic. Ea a adus în- 
tr-un an economii în valoare de 270.000 lei.

A urmat întrebarea noastră firească:
— Unde îl putem găsi pe tovarășul Lițan?
—- De trei zile în unul și același loc: la ma

șinile automate de tăiat burlane. în ultima 
vreme vibrația care se produce la intrarea 
în filet a burlanului ne rupe bacurile.

Noul dispozitiv imaginat de către tovarășul

(Continuare în pag. 6)

Un om de cuvînt: strun
garul Constantin Dumi

trescu.

Creșterea nivelului profesional, împletită cu o atitudine înaintată față de muncă — rod al educației 
comuniste — au ridicat activitatea creatoare la dimensiuni noi. Fiecare om al muncii manifestă 
astăzi o nouă răspundere personală pentru tot ceea ce îl înconjoară și in primul rînd pentru 
munca sa, desfășurată în mijlocul tovarășilor săi de breaslă. De la înțelegerea exactă a rolului 
său pe locul de producție ca o părticică a întregii activități din cadrul întreprinderii și pînă la înțe
legerea bucuriilor și necazurilor colegului său de brigadă sau echipă — răspunderea personală se 
impune ca o trăsătură esențială a conștiinței socialiste. Despre ea ne vorbesc astăzi nenumăratele 
exemple desprinse din viața și munca constructorilor socialismului. Cîteva din ele le veți găsi și in 
paginile de față.



Radu Lițan (fixarea mandrinei printr-un sis
tem de plăci glisante) se pare că va rezolva 
pozitiv și acest neajuns. Comisia de ino
vații a secției de filetaj a aprobat pro
iectul, dar autorul lui nu s-a grăbit să-l 
înainteze cabinetului tehnic. (Conștiința 
profesională, răspunderea personală l-au în
demnat să revadă întreaga lucrare.) A re
făcut de cîteva ori documentația tehnică 
și schița de proiect, iar azi a vizitat de nenu
mărate ori secția mecanică unde urmează să 
se frezeze dispozitivul comandat. Abia în 
fața comisiei cabinetului tehnic se va pro
ceda la montarea și experimentarea lui.

— Așadar, peste două zile se va verifica 
în practică dacă proiectul dv. are sau nu 
sorți de izbîndă? — am întrebat noi, adresîndu- 
ne de data aceasta tovarășului Lițan. (în 
paranteză fie spus, prezența noastră, care 
l-a obligat să-și întrerupă munca, nu i-a 
făcut, după aparențe, prea mare plăcere.)

■— Nu poimîine, ci mîine — ne răspunde el. 
— Dar bine, mîine nu se lucrează.
Tovarășul Lițan surîde jenat:
— Ăsta e și norocul meu. Mîine n-am alte 

treburi și pot să mă ocup pe îndelete de mon
tarea și verificarea instalației.

DOI OAMENI DE AUR

în primăvara acestui an, muncitorii de la 
uzinele textile „Teba" din Arad au avut în
temeiat motiv de bucurie. Pe poarta uzinelor 
lor au intrat 156 de războaie automate tip 
„A". Mașinile acestea perfecționate — operă 
a muncitorilor de la întreprinderea „Unirea" 
din Cluj — veneau să schimbe vechile răz
boaie care și-au trăit traiul. în toată „Teba" 
se discuta aprins despre caracteristicile noilor 
războaie. Dar bucuria cea mai mare o aveau, 
bineînțeles, oamenii de la țesătorie: meșterii, 
firăresele, țesătorii. Francisc Deac, șeful ate
lierului țesătorie, se bucura ca un copil. Are 
mare slăbiciune pentru mașini. Mai erau cîte
va zile pînă la montarea acestor războaie. 
Curiozitatea și dragostea de meserie îl făceau 
însă nerăbdător. Voia, înainte de a fi montate, 
să le cunoască toate tainele. E om tînăr, dar 
e muncitor vechi; umblă printre mașini de 18 
ani și nu se cade, cînd intră noul în uzină, 
să nu-1 cunoști în intimitatea sa. S-a dus la 
conducerea „Tebei" și a cerut să i se dea o 
mașină nouă să o studieze mai îndeaproape. 
Directorul îl cunoștea bine pe Deac, știa că e 
plin de inițiative, că simțul răspunderii per
sonale se evidențiază în întreaga lui activitate, 
dar... I-a spus: „Ia-o, tovarășe, dar ai grijă 
să n-o încurci". Deac, care e zgîrcit la vorbă, 
a spus numai atît: „Răspund cu capul". A dus 
mașina în atelier și a studiat-o zile în șir. A 
încercat-o întîi pe gol; pe urmă i-a montat ma
teria primă, urzeala și bătătura. A pornit-o. 
Sub ochii lui se năștea pînza albă pe care 
urma să se imprime mozaicul desenelor și 
culorilor. îi număra turațiile: 230 pe minut.

Cu 80 mai multe ca la vechiul război. Bună 
mașină. Totuși lui Deac nu-i plăcea un lucru: 
se pierdea prea mult timp la schimbarea ca- 
netei. Și eî, Deac, nu răbda ca un lucru să nu 
fie în regulă. Și-a bătut omul capul și a aflat 
unde trebuie intervenit: la dispozitivul de 
comandă, la pipăitor. L-a redimensionat, 
fapt care a făcut ca schimbarea canetei să 
fie realizată în condiții optime.

★
într-o sală luminoasă am văzut diverse 

grafice, planșe, table. Ni s-a spus că aici își 
ține prelegerile Deac Francisc. El e lectorul 
cursului de calificare la care participă 60 de oa
meni, ajutori de meșteri și țesători care au per
spectiva să se califice și ei meșteri. Mulți din 
ei doresc să devină ca Deac. Și fără îndoială 
că dorința lor, prin studiu și dragoste de 
muncă, se va împlini.

Țesătorul Ion Balint, deși nu trece cu mult 
peste vîrsta majoratului, e ajutor de meșter. 
Conduce un grup de 44 de războaie automa
te. Din aprilie și pînă acum, echipa lui Balint 
a realizat planul, în fiecare lună, în proporție 
de 106-108 la sută. La exigentul examen al 
C.T.C.-ului, pînza lui Balint a obținut no
tele cele mai mari. Calitatea „extra" e pri
mul ei atribut.

Dacă-1 întrebi pe Balint cărui fapt datorează 
succesele muncii sale, el îți răspunde: „Con
dițiilor create în anii puterii populare. Toți 
tovarășii din secția mea au asemenea con
diții. Printre acestea este și faptul că am 
fost crescut de un comunist pe care-1 admiră 
și-l respectă toată țesătoria".

Numele lui l-ați aflat la începutul acestor 
însemnări: Francisc Deac.

... Șl UNUL OPUS LOR
Iosif Chirai lucrează tot la țesătorie. Are 

aceeași calificare ca și Ion Balint: ajutor de 
meșter. Lucrează cu aceleași mașini perfec
ționate ca și Balint. Și totuși în nu puține 
rînduri brigada artistică de agitație î-a în
țepat ; și tot în atîtea rînduri a fost săpunit 
în ședințele de producție. în ultimele luni 
Chirai a realizat planul în proporție de 95- 
96 la sută, iar la pînza „extra" C.T.C.-ul se cam 
încruntă și-i dă calificative mici. Chirai se 
supără. Spune că n-are nici ovină. Că-s vino
vate mașinile și oamenii din echipa sa. Nu
mai că lucrurile stau cu totul altfel. Subsec- 
ția lui Chirai (un ajutor meșter doi, o firăreasă 
și patru țesători) e nemulțumită. Și pe bună 
dreptate. Nu realizează planul, nici cantita
tiv, nici calitativ. Și—un fapt de loc lipsit 
de importanță — cîștigă mai puțin. Pentru 
că șeful ei, tovarășul Chirai, nu pune la 
inimă întotdeauna nici interesele sale, nici 
ale celorlalți muncitori, nici ale uzinei. 
Chirai — așa cum afirmă mulți muncitori— 
e certat cu simțul răspunderii personale. 
Și ceea ce nu-și pretinde lui nu cere, bine
înțeles, nici altuia. Se întîmplă, în 
destule rînduri, ca muncitorii care intră 
în schimb după Chirai să-și înceapă lucrul 
cu' oftaturi. Pentru că șeful fostului

Elena Doinea în mijlocul brigăzii sale.



schimb, Chirai, lasă mașinile dereglate. 
Oamenii pierd timp pînă le reglează. Și mai 
spun cîte o vorbă: „Eh, șefule, șefule, trebuie 
să spunem artiștilor din brigadă să te bage 
din nou în seamă".

Poate că acum, cînd va citi aceste însem
nări, Iosif Chirai, ajutor meșter unu, seva su
păra și pe presă. Ah, dacă s-ar supăra bine 
ar fi. Dar nu pe alții, pe dumnealui. Poate 
i-ar crește simțul răspunderii personale.

UN -CAZ” REZOLVAT

Are ochii vii, inteligenți. Ascultîndu-i is
torisirile, logica argumentelor și pasiunea 
care transpare din tot ce spune, îmi dau seama 
că femeia aceasta între două vîrste păstrează 
încă elanul tinereții nu demult trecute și 
însumează în același timp echilibrul și bunul 
simț ale unei vîrste pe care n-a atins-o 
încă.

E unul dintre acei oameni care, ajunși în- 
tr-un loc, reușesc să schimbe caracterele slabe, 
să imprime un alt ritm muncii. Poate energia, 
poate tenacitatea, poate puterea de convin
gere sau toate la un loc sînt armele ei. Se 
distinsese mai demult, de-a lungul anilor, și 
cînd la „confecții ciorapi" a fost nevoie de 
un nou responsabil de brigadă, conducerea 
secției a fost de acord că ea, Doinea, ar 
putea da un nou impuls în munca brigăzii 
de la repansat.

48 de femei sînt tot atîtea temperamente și 
caractere. Nu poți aștepta ca toate, de la bun 
început, să aibă încredere în tine. Oare n-o 
să fie la fel ca fosta șefă de brigadă?... Cealal
tă le lăsase unora amintiri nu prea plăcute 
prin felul ei de a părtini, prin felul rigid 
de a împărți, în mod definitiv, lucrătoarele 
în bune și rele. Pentru ea, Doinea Elena, n-a 
existat de la început această despărțire ca o 
prăpastie de netrecut. Ea a aruncat puntea în
crederii, a căutat să le înțeleagă, să le re
zolve cerințele și, totodată, să combată cu 
fermitate neajunsurile și atitudinile nejuste. 
Brigada a început s-o iubească.

— Trebuie să ai încredere în oameni — îmi 
explică Doinea. E un adevăr pe care îl cunoaș
tem cu toții, dar care nu este suficient să-l 
aprobăm verbal. Implică și o anumită răspun-

Dol dintre eroii noțtrl: Ion Ballnt, ajutor 
meșter unu (dreapta), fl Tranche Deac, șeful 

atelierului fesătorie.

dere personală, un risc, dacă vreți. S-ar putea 
ca după multe eforturi să culegi pînă la urmă 
dezamăgirea. Dar, de cele mai multe ori... 
Și mi-o dă de exemplu pe Cristina.

Radovici Cristina a fost și este una din cele 
mai bune muncitoare de la secția confecții 
ciorapi. Prea impulsivă și, cîteodată, din 
cale afară de irascibilă, ea a stîrnit împotriva 
ei protestele tovarășilor de muncă. Atmosfera 
era încărcată și toată lumea se desolidariza 
de tînăra care brusca pe oricine-i făcea o ob
servație. Tensiunea creștea și, în fața presi
unii opiniei din atelier, șeful secției a hotărît 
mutarea ei în alt loc de muncă. Singura care 
n-a împărtășit această părere a fost Doinea.

— Cine garantează că va avea o altă pur
tare dacă o ținem aici? — a întrebat maistrul.

— O iau la mine în brigadă. Pe răspunderea 
mea !

Tact și răbdare, iată cele două elemente pe 
care le-a folosit în lunga și persistenta trans
formare a Cristinei. Totul trebuia aranjat 
cu discernămînt. S-a gîndit la ambianță și 
a plasat-o pe Cristina lîngă cele mai vechi și 
mai harnice muncitoare. Părul alb impune 
respect și o comportare model poate servi ca 
exemplu. La rîndul lor, conversațiile priete
nești, răbdătoare, descoperă orizonturi noi. 
Conversațiile acestea neplanificate se succe
dau din timp în timp. Și chiar dacă uneori 
n-au fost ferite de remarcile malițioase ale 
Cristinei, se observa, o dată cu scurgerea 
timpului, că răbufnirile sînt din ce în ce 
mai rare, că fata aceasta, care păruse ne
adaptabilă și violentă, se transformă, a- 
dăugînd la hărnicia ei în producție valori 
noi, umane.

— Și azi? Ce face Cristina?
— Nu mai e la noi în brigadă. S-a întors 

la vechiul loc de muncă...
... Mai tîrziu, cînd m-am interesat de Cris

tina Radovici, am aflat că e una din munci
toarele evidențiate ale fabricii „Adesgo“. Și 
m-am gîndit cît de profund se poate transforma 
un om, atunci cînd are alături de dînsul un 
altul căruia nu-i este indiferent tovarășul lui 
de muncă.

SCHIȚĂ DE PORTRET

Era la sfîrșitul anului 1962. în secția „uzi- 
' naj 1" a uzinelor „1 Mai" din Ploiești se dis
cutau sarcinile de plan pentru anul care avea 
să vină. Oamenii analizau pe rînd posibili
tățile de sporire a producției și productivi
tății muncii, făceau propuneri de ridicare 
a calității. Strungarul Constantin Dumi
trescu nu-și spusese încă părerea. Dar ma
joritatea celor de față așteptau cu interes 
cuvîntul lui, cunoscîndu-i seriozitatea cu 
care analiza fiecare amănunt înainte de a 
face o propunere. Cînd a cerut cuvîntul, în 
sală s-a așternut liniștea.

— Eu cred — a spus el — că planul nostru pe 
anul viitor e perfect realizabil, iar în privința 
pieselor pentru pompa triplex avem posibi
lități de îndeplinire a planului în proporție 
de cel puțin 110-115%.

Argumentele lui erau clare. Cu toate că 
piesele amintite cer multă pricepere din par
tea celui care le lucrează, fiind foarte pre
tențioase, procentul poate fi atins dacă se 
va acorda atenția cuvenită organizării locului 
de muncă și se va folosi fiecare minut din 
cele 480 ale unui schimb. Toți cei de față 
au fost de acord cu acest lucru. Oamenii 
știau că în ultimii ani strungarul Dumitrescu 
n-a îndeplinit niciodată planul numai în 
proporție de 100%, ci l-a depășit cu regulari
tate. Mai știu că nu se joacă cu vorbele cînd 
își ia un angajament. Și că un lucru o dată spus 
este pentru el o datorie de nestrămutat. Ur- 
mîndu-i exemplul, unii dintre strungarii din 
secție s-au angajat și ei să mărească procentul 
de realizare a planului. Printre ei se aflau 
Victor Pîrlogea, Gheorghe Călăvie, mais
trul Zamfir Colțeanu și alții.

Au trecut de atunci vreo 10 luni. Nu de
mult l-am vizitat pe strungarul Constantin 
Dumitrescu la locul său de muncă. Era ocu
pat cu strunjirea unei piese pentru reduc- 
torul turbinei de foraj. Ne-a spus că pînă 
acum și-a îndeplinit angajamentul lunar.

— Nu numai el, dar întreaga secție a re
alizat planul lunar cu mai mult de 100% 
— ne-a spus maistrul Zamfir Colțeanu. Oa
menii n-au vrut să rămînă mai prejos. Exem
plul lui Dumitrescu i-a stimulat.

Strungarul Constantin Dumitrescu e bine 
cunoscut în secția uzinaj 1. Pentru seriozita
tea cu care muncește, pentru faptul că ori 
de cîte ori își ia un angajament se străduiește 
să-1 respecte întocmai, oamenii îl iubesc și-l 
stimează. Un bun exemplu de înțelegere 
a răspunderii ce-i revine.

MĂRTURISIREA LUI MIHAI TIMAR

Oamenii din brigada a 4-a de întreținere 
de la întreprinderea „Feronajul" din Oradea, 
condusă de Mihai Timar, nu încep niciodată 
lucrul pînă nu țin o scurtă consfătuire. A- 
tunci se hotărăște precis conturul noii zile 
de muncă; tot atunci celui care asistă la o 
astfel de ședință operativă i se dezvăluie 
multe din trăsăturile care fac din brigadă nu 
o sumă de individualități, ci o celulă gata 
oricînd să acționeze ca un singur om.

Invitat la o discuție despre răspunderea 
personală, Mihai Timar a venit cu argumente
le puse zilnic la îndemînă de viața brigăzii:

— Faptul că în fiecare zi înainte de înce
perea lucrului putem fi găsiți aici vorbește 
într-un fel și despre răspunderea personală. 
Eu, unul, o înțeleg nu ca pe o simplă îndepli
nire a sarcinilor ce-mi revin, și anume de 
a asigura împreună cu brigada întreținerea 
și reparațiile necesare în patru ateliere ale 
fabricii. Munca noastră are un aspect, aș 
zice, creator, pentru că de multe ori o 
reparație necesită inițiativă și chiar o mică 
inovație. M-am străduit întotdeauna să-i ajut 
pe cei cinci tovarăși de brigadă să-și dez
volte acest spirit creator, iar cînd au găsit 
soluții proprii, să le aplice în producție. Dar 
mai bine să vorbească faptele. Cînd Ia secția 
de șlefuire s-a defectat ventilatorul căruia îi 
lipsea un sac de protecție, muncitorului 
Ion Ziman, cel care răspundea de reparațiile 
din acest sector, fiind nou venit în brigada 
noastră, i-a fost mai greu să găsească imediat 
soluția cea mai potrivită. Am făcut atunci 
brigăzii propunerea de a realiza împreună 
un sac din tablă care, primind impuritățile, 
protejează ventilatorul.

Răspunderea personală se împletește atît 
de strîns cu ajutorul reciproc, încît și atunci 
cînd după mai multe căutări îmi propun să 
fac vreun dispozitiv care să ușureze munca 
în secție, nu pornesc la înfăptuirea lui înainte 
de a mă sfătui cu tovarășii din brigadă. Bu
năoară, aspiratorul de gaze de deasupra vanei 
stabile de Ia secția nichelaj, la care m-am 
gîndit mai multă vreme, s-a născut aici, în 
mîinile noastre, după ce am stat de vorbă 
cu Mezei, cu Baloi și cu ceilalți.

Atît eu cît și tovarășii mei de muncă soco
tim că spiritul de răspundere se manifestă 
cu tărie atunci cînd intervine colaborarea 
tovărășească, element viu care ne stimu
lează în muncă, îmbogățindu-ne activitatea 
de zi cu zi și pe noi înșine, ca oameni.

C. BOZBICI, G. CIUDAN, 
I. MURGU fl N. RĂDULESCU

Fotografii do Elena GHERA *1 S. STEINER
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a utr-una din puținele zile înso- 
■ rite ale acestui octombrie, pe 
H cind rătăceam pe străzile Mos- 
■ eevei, prin fereastra deschisă a 
■ unei case vechi de pe strada 
JB Bazin am auzit-o cîntînd pe 
Margareta Pîslaru. Două fete cîrne 
își alăturaseră căpșoarele aurii pe 
pervaz și ascultau transportate 
cum vibrează calda melodie ro- 
mînească în aerul molcom al 
după-amiezii. La capătul străzii, 
într-o piațetă, m-a întîinpinat un 
panou care anunța filmul „Po
veste sentimentală11. Pe stîlpul de 
afișaj, programul teatrelor mos
covite vestea premiera piesei „Fe
bre" de Horia Lovinescu la Tea
trul „Pușkin". Iar în numărul 
proaspăt apărut al revistei „Inos- 
trannaia literatura" se afla un 
mare articol al lui Corneliu Baba 
„Omul — temă veșnică", însoțit 
de vreo douăzeci de reproduceri 
după tablourile artistului.

Călătorind prin Uniunea Sovie
tică ne-am întîlnit în felurite îm
prejurări și destul de des cu ase
menea „prezențe romînești", ates- 
tînd interesul viu al unor mase largi 
de cititori, spectatori, auditori 
față de cultura țării noastre. Cea 
mai vie și recentă mărturie în a- 
cest sens a constituit-o primirea 
făcută turneului întreprins în luna 
octombrie de Teatrul de Comedie 

din București la Moscova și Lenin
grad. 16 spectacole cu piesele 
.Prietena mea Pix" de V. Em.Ga
lan, „Svejk în al doilea război 
mondial" de Brecht și „Umbra" 
de Evgheni Șvarț au făcut cunos
cută spectatorilor sovietici arta 
acestui remarcabil teatru tînăr. 
Era al treilea colectiv de teatru 
dramatic romînesc care vizita .Mos
cova și primul care juca la Lenin
grad.

Situația fiecărei reprezentații a 
fost diferită de a celorlalte: lucra
rea originală — piesa lui Galan — 
fusese tradusă în limba rusă și 
tipărită în revista lunară „Teatr", 
dar piesa brechtiană era mai puțin 
cunoscută; în schimb basmul sce
nic scris de Evgheni Șvarț le era 
familiar moscoviților și figura în 
repertoriul curent al Teatrului de 
Comedie din Leningrad. Și sălile 
de spectacole au oferit condiții 
diferite: la Moscova s-a jucat în 
sala mică a Teatrului din Kremlin 
(mică e, firește, un fel de a spune, 
căci acest lăcaș renovat, în care 
lambriurile de lemn și tapetele 
de un verde odihnitor se armoni
zează cu mult gust, are 1.100 foto
lii; foaierul principal, în ferestrele 
căruia se desenează crenelurile ce
lebrului zid al Kremlinului, e o 
alee cu coloane masive pe care n-o 
poți străbate de două ori de la un
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it* de a intra la repetiții, 
tatral din Kremlin, un grup 
rtlțtl ramîni fac cunoștință 
lața Roșie. Radu BeTIgan 
ărut aici pentru prima oară 
>stura de cineast amator...

leită prin Leningrad, tntr*o 
i soare puțin, dar cu multe 

satisfacții turistic*.

capăt la altul în timpul unui sin
gur antract). Aici publicul a avut 
la dispoziție căști și a privit spec
tacolul ascultîndu-1 în limba ma
ternă. Sala Teatrului de Comedie 
din Leningrad avea alte dimen
siuni, circa 600 de scaune dispuse 
astfel încît să concentreze întreaga 
atenție a privitorilor spre scenă, un 
podium relativ redus și nici o 
instalație de retransmitere. Dar da
că condițiile au fost diferite, suc
cesul a fost unitar. Și într-un o- 
raș, și în celălalt spectatorii au 
făcut o caldă primire piesei ro- 
mînești, au urmărit cu deosebită 
atenție reprezentația brechtiană și 
au aplaudat cu foarte • multă în
suflețire piesa sovietică pe care 
o regăseau într-o montare ori
ginală, îndrăzneață, novatoare. 
Multe spectacole au avut parte 
de aplauze la scenă deschisă, iar 
la unele reprezentații artiștii au 
fost aclamați și rechemați de nu
meroase ori de către public. Mi 
s-a părut interesant faptul că, deși 
nu cunoșteau limba, spectatorii 
reacționau cam la aceleași momen
te la care vibrează și publicul bucu- 
reștean.

Opinia publică teatrală a pu
tut constata limpede că tînărul 
colectiv s-a consacrat chiar de la 
începutul activității sale contem
poraneității—atît prin selecția re
pertoriului, cît și prin modalită
țile expresive cu care sînt valorifi
cate temele ; că tinerețea sa se ma
nifestă în spiritul creator cu care 
cercetează mereu noi teritorii de 
artă și în promovarea de scriitori 
și artiști talentați, care subscriu 
la orientarea sa cultural-artistică. 
Au atestat această recunoaștere 
mărturiile publice ale unor per
sonalități teatrale, dramaturgi re- 
putați ca A. Arbuzov, Al. Stein, 
regizori cu o îndelungată activitate 
ca I. A. Zavadski sau N.P. Aki
mov, actori venerați ca V. Topor
kov, Mihail Jarov, Sofia Ghiațin- 
tova, teatrologi de seamă ca P. Mar
kov sau Evgheni Surkov. înalți 
demnitari — ministrul Culturii al 
U.R.S.S., Ekaterina Furțeva, mi
nistrul Culturii al R.S.F.S.R., 
A. Popov, președintele Comitetu
lui pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, S. K. Romanovski 
—• și-au exprimat prețuirea față 
de calitatea artei interpretative 
romînești și speranța că vor avea 
un prilej cît mai apropiat de a re
vedea asemenea spectacole. Presa, 
cotidienele „Pravda", „Izvestia", 
„Moskovskaia Pravda", „Leningrad- 
skaia Pravda",„Vecerneaia Moskva", 
„Krasnaia Zvezda", „Moskovski 
Komsomoleț", „Leninskoe Znamia", 
„Trud", revistele „Literaturnaia 
Gazeta", „Sovietskaia Kultura" și 
alte publicații au informat asupra 
spectacolelor romînești și le-au co
mentat amplu, elogios, subliniind 
reușitele regizorale, actoricești, sce
nografice, reliefînd orientarea 
pozitivă a teatrului și interesantul 
profil pe care tinde să și-l consti
tuie, valoarea contemporană a pre
ocupărilor creatoare, semnificația 
cultural-politică a turneului.

Făcînd o spirituală legătură între 
însușirile directorului teatrului și 
ale colectivului pe care îl conduce, 
istoricul teatral Grigori Boiadjiev 
a spus că „e greu să vii la Moscova 
din altă țară și să-l cucerești pe 
spectatorul sovietic cu rolul lui 
Hlestakov. Totuși Radu Beligan 
l-a jucat pe Hlestakov așa cum 
nici un actor sovietic n-a știut să-l 

interpreteze în ultimii zece ani... 
Și iată că inteligența și spiritul, 
ritmul și tinerețea sa sini caracte
ristice și teatrului de care răspun
de". Tovarășul A. N. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului Cul
turii al U.R.S.S., și-a exprimat 
printre altele satisfacția că turne
ul romînesc a debutat cu „Prie
tena mea Pix", a cărei temă e con
temporană și care ridică o proble
mă atît de însemnată ca aceea 
a raporturilor actuale între gene
rații. Vorbind despre acest specta
col, domnia-sa a elogiat ideea ar
tistică a lucrării, calitatea remar
cabilă și stilul laconic ale regiei 
și scenografiei, realismul robust, 
lipsit de orice înclinație formalistă, 
valoarea interpretativă a întregu
lui ansamblu, reușita deosebită a 
rolului jucat de Ștefan Ciubotă- 
rașu. „în intermezzo-urile reali
zate subtil și precis de către regi
zorul Lucian Giurchescu — a scris 
«Literaturnaia Gazeta» despre 
Svejk — sînt redate sarcasmul, ura 
și amărăciunea lui Brecht, necru- 
țătoarea demascare a fascismului. 
Personajul Svejk se urmărește cu 
interes... în fiecare situație, chiar 
și în cele mai neașteptate și mai 
grotești, pe artist nu-1 părăsește 
simțul adevărului, perceperea jus
tă a vitalității personajului". După 
premiera „Unjbrei", la Leningrad 
a avut loc o întîlnire interesantă 
între interpreții spectacolului ro
mînesc și ai celui sovietic. „N-aș 
fi crezut niciodată că piesa lui 
Șvarț poate fi interpretată atît 
de original și modern cum ați 
făcut-o dumneavoastră — i-a spus 
G. Voropaiev colegului său de rol 
(învățătorul) Iurie Darie. Persona
jul pe care l-ai creat are mult su
flet și lumină, poezie și adevăr, și 
aparține timpuîui nostru". „Gheor
ghe Dinică e un artist excepțional 
— a declarat L.A. Milinder, inter
pret admirabil din «Umbra» în 
spectacolul leningrădean. Am ur
mărit cu cea mai încordată atenție 
mișcările sufletești ale eroului 
său, am simțit pe deplin forța ideii 
și m-am desfătat, cum rar mi s-a 
mai întîmplat, de virtuozitatea 
tehnică neobișnuită a artistului". 
„Amîndoi l-am jucat cu dezgust pe 
descompusul ministru de finanțe 
— i-a spus A. Veniaminov lui 
Florin Scărlătescu —• dar mi-a fă
cut o mare plăcere să întîînesc la 
dumneata idei și detalii noi, pu
tere comică și minunată stăpînire 
a tainelor meseriei".

Asemenea întîlniri de creație 
și reuniuni prietenești au avut loc 
destul de des și au ocazionat nu o 
dată fertile schimburi de opinii 
și informații de specialitate, într-o 
atmosferă degajată, colegială, pli
nă de cordialitate. La masa dată 
de dramaturgii și criticii din Mos
cova în cinstea conducerii turneu
lui s-a vorbit mult despre reperto
riul teatral general și despre diver
sele tendințe actuale din teatrul 
universal. La întîlnirea de la 
Ministerul Culturii al R.S.F.S.R. 
s-au luat în discuție probleme ale 
reprezentării autorilor contempo
rani pe scenele din ambele țări. 
La Casa cinematografiei din Lenin
grad, într-o întîlnire prezidată de 
artistul poporului N. Cerkasov, 
care a prezentat oaspeților ultimul 
său film, s-au trecut în revistă 
aspecte ale prezenței actorului de 

teatru pe platoul cinematografic. 
Și, bineînțeles, au fost programe 
distractive comune — pregătite ori 
improvizate cu haz — întîlniri la 
repetiții, vizite ale micului grup 
de ziariști care însoțeau turneul la 
redacțiile ziarelor și revistelor și 
alte manifestări asemănătoare. Cu 
prilejul recepției de la ambasada 
noastră din Moscova — o minu
nată alăturare de cristal, marmură 
și metal într-o foarte modernă con
cepție arhitecturală a interiorului 
— tovarășii Nicolae Guină, amba
sadorul romîn, și V. Kuznețov au 
toastat împreună pentru artiștii 
care duc cu ei un mesaj de prietenie 
și colaborare și pentru succesele 
lor viitoare. La recepția dată de 
ministrul Culturii al U.R.S.S. în 
ultima zi a turneului, în saloanele 
hotelului „Ucraina", Ekaterina A- 
lexeevna Furțeva a apreciat în 
mod deosebit spectacolele romî
nești și a invitat colectivul să 
revină în Uniunea Sovietică.

Timpul liber artiștii romîni și 
l-au petrecut cel mai adesea cu 
folos, stăruind prin sălile tăcute ale 
caselor memoriale și marilor muzee, 
vizionînd spectacole ale teatrelor 
dramatice și muzicale, făcînd 
excursii care, și la Moscova, și 
la Leningrad, îți dezvăluie mereu 
frumuseți inedite. Alocuțiunile ne
protocolare, foarte spirituale, tot
deauna substanțiale, rostite de 
Radu Beligan în diverse împreju
rări, interviurile din presă, expu
nerile făcute la radio Moscova, la 
televiziune ori în fața ziariștilor 
de conducătorul turneului și de 
alți membri ai colectivului au con
tribuit nu numai la mai buna cu
noaștere a țelurilor Teatrului de 
Comedie, ci și la o mai largă infor
mare a publicului sovietic asupra 
bogatei vieți teatrale din țara noas
tră.

Pe unul din pereții vastelor foaie
re ale Teatrului de Comedie din 
Leningrad se află zugrăvită „masa 
rotundă" a dramaturgilor jucați în 
acest teatru de peste treizeci de 
ani încoace. Am privit îndelung 
și cu emoție chipul cu trăsături 
energice, cu ochi limpezi și tăioși, 
al lui Caragiale alăturat, cum se cu
vine, lui Shakespeare, Lope de 
Vega, Moliere, Cehov, Shaw. în 
antractul primului spectacol ro
mînesc m-am apropiat de un grup 
de adolescenți care priveau mon
tajul mural și m-am interesat cu 
falsă neștiință de identitatea scri
itorului. „E cel mai mare drama- 
turg romîn — mi s-a răspuns cu 
vădit regret pentru ignoranța de 
care dădeam dovadă — se poate 
oare să nu fi văzut «Scrisoarea 
pierdută»?" Și tinerii m-au mai 
informat numaidecît că Teatrul 
de Comedie prezent acolo în acea 
seară este continuatorul tradițiilor 
Teatrului Național ce poartă nu
mele lui Caragiale... Chiar și o ase
menea măruntă împrejurare parti
culară vădește că ponderea nobilei 
arte a teatrului în lărgirea cunoaș
terii reciproce între popoare nu e 
de loc neînsemnată. în acest sens 
se poate spune că succesul Teatru
lui de Comedie din București s-a 
înscris ca un fapt de cultură de 
prim rang în ansamblul relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări, 
relații a căror statornicie o sărbă
torim acum, în Luna prieteniei ro- 
mîno-sovietice.
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O ANNIE G1RARDOT ÎN 
AFARA LEGII? Nu e vorba 
de scoaterea în afara legii 
a talentatei actrițe franceze, 
ci de noul ei rol într-unul 
din episoadele filmului ita
lian „Ifuorilegge del matri- 
monio" (într-o traducere cam 
improprie: „Cei din afara 
legii căsătoriei"). Este vorba 
de un .film-scheei în care 
trei tineri regizori, frații 
Paolo și Vittorio Taviani 
și Valentino Orsini, atacă 
tema anomaliilor din legis
lația italiană asupra căsăto
riei. Imposibilitatea desfa
cerii căsătoriei, impusă de 
această legislație cu caracter 
clerical, are urmări tragice 
ta viața multor italieni. 
Expunînd cîteva asemenea 
cazuri în filmul „I fuorilegge 
del matrlmonio", autorii se 
încadrează în curajoasa cam
panie întreprinsă de oamenii 
de artă și cultură italieni 
pentru însănătoșirea legisla
ției căsătoriei, campanie în 
care se înscria și filmul 
„Divorț italian".

în fotografie: Annie Girar- 
dot repetă sub îndrumarea 
celor trei regizori un episod 
al filmului „I fuorilegge del 
matrimonio".

HSUB TITLUL „RĂZBU
NAREA DOAMNEI", cunos
cuta piesă a lui Friedrich 

Diirrenmatt „Vizita bătrînei 
doamne" (lucrare dramatică 
care, după cum se știe, con
tinuă să obțină un succes 
remarcabil pe multe scene 
ale lumii) a început a fi 
transpusă pe ecran la Roma, 
în rolul principal feminin 
va apare marea actriță sue
deză Ingrid Bergman, parte
nerul ei fiind Anthony Quinn 
(cunoscut din filmele „Van 
Gogh", „Umbre albe", „Ulti
mul tren din Gun Hill").

Fotografia îi înfățișează pe 
cei doi actori principali ai 
filmului pe platoul de fil
mare din Roma.

IE DE AJUNS SĂ SE 
IVEASCĂ PISICA CEA 
FERMECATĂ, sub a cărei 

privire fiecare om se colorea
ză în funcție de însușirile e- 
sențiale ale firii sale, pentru 
ca adevărul să iasă Ia supra
față. Și iată că intră în pa
nică toți fățarnicii, egoiștii, 
nepăsătorii, cei fără suflet 
și fără dragoste, într-un cu- 
vînt... neoamenii.

Acesta e pretextul de la ca
re a pornit regizorul Vojtech 
Jasny în poemul său cinema
tografic „A fost odată o pi- 
sică“

Premiat la ultimul Festi
val cinematografic de la 
Cannes și remarcat, în afara 
concursului, la Festivalul 
de la Moscova, ultimul film 
al tînărului regizor ceh poa
te fi numărat printre cele 
mai bune realizări ale anu
lui cinematografic. De aceea 
trebuie salutată programa
rea în actuala stagiune — 
o promptitudine cu care nu 
prea ne-a deprins D .R .C.D-F. 
— a acestui basm contem
poran, destinat să încînte 
pe cei mari, ca și pe cel mici.

în fotografie: privirea pi
sicii, primejdioasă pentru ne
oameni, trebuie uneori as
cunsă după ochelari.

GDI 
din Vad

Pe timpul secetei, în a- 
nu!1946,se întorcea în 
cătunul Vadul Vechi, 
venind din Iași, îmbogăți

tul de război losub Prisă- 
caru, poreclit odinioară de 
consătenii lui Prisac.

Venirea lui Prisac în 
sat (însoțit fiind de arga
tul său Ion) ia propor
țiile unui eveniment, mai 
ales că el își etalează 
în ochii cîtorva naivi bă
netul și lucrurile aduse. 
Această împrejurare face 
să se nască în mintea u- 
nora ideea că Prisac e stă- 
pînul unei comori ascun
se. Iar goana pentru gă
sirea ei capătă dimensiu
nile unei psihoze colec
tive, situație speculată cu 
abilitate de Prisac.

Stăpînit de ambiția 
oarbă de a domina satul, 
el alimentează iluzia co
morii, dar totodată conști
ent de valoarea ce ar pu
tea s-o aibă recolta sa 
în condițiile secetei, el 
își ară ogorul cu eforturi 
supraomenești, împreună 
cu argatul său Ion.

Truda lor se dovedește 
însă inutilă, căci în pă- 
mîntul împietrit sămînța 
se usucă. Prisac nu dispe
ră, continuă să-și mențină 
„prestigiul" dînd ici și 
colo cîte o mînă de mălai, 
speculînd prin diferite 
tertipuri urmările ne
faste ale secetei. Ticălo
șiilor lui Prisac i se opu
ne ura mocnită a lui 
Ion, care se îndrăgosteș
te sie Anița, o fată jin
duită de Prisac.

Pe baza acestui con
flict ce izbucnește în
tre Prisac și Ion se desfă
șoară acțiunea filmului 
romînesc în pregătire „Co
moara din Vadul Vechi",

adaptare cinematogra 
fică de regizorul Vi< 
tor Iliu după nuvela „L 
Răzeși" de V.Em. Galar 
Bineînțeles, filmul n 
se limitează numai la re 
latarea conflictului din 
tre stăpîn și argat, c 
abordează sensul socis 
al acestui conflict, re 
levînd ciocnirea vechiu 
lui cu noul, așa cum s 
găseau ele față în faț 
în epoca evocată.

★
Povestea petrecută c 

ani în urmă în Moldova ; 
devenit în vara aceast 
realitate cinematografic 
în comuna Pietroase 
le din regiunea Ploiești 
unde echipa de filmat 
și-a stabilit cartierul ge 
neral. Satul Pietroasele 
celebru prin podgoriil 
sale ale căror vinuri ai 
fost de atîtea ori premia 
te peste hotare, a deve 
nit pentru cineaștii noș 
tri un vast platou de fii 
mare.

„Ogorul lui Prisac" 
„Casa Aniței", „Casa lu 
Prisac", „Sălciile turcu 
lui" etc. sînt decorur 
pe viu în care se vor des 
fășura dramaticele mo
mente ale acțiunii.

Coasta ce se înalță dea
supra satului a deveni) 
„Ogorul lui Prisac". Ima
ginea proiectată de regi
zor în scenariu se trans 
formă aici în realitate, ș 
într-o dimineață arză 
toare de vară la Pietroa 
sele (și de primăvară us 
cată de vînturi în Mol
dova filmului) Ion ș: 
Prisac încep aratul p< 
ogor. Scena este una dii 
cele mai zguduitoare. Bul

ROMEO Șl JULIETA 
ÎN LUMEA DOCURILOR

Povestea e de eînd lumea 
„Un băiat Iubea o fată...1

Transpusă liber după mo
tivele tragediei lui Shakes
peare, „Povestea din Cartleru 
de Vest" — spectacolul new 
yorkez pus in dans de core 
graful Jerome Robbins p< 
muzlea scrisă de compozi
torul Leonard Bernstein — s<

(î)Scena balconului în deco
rul umil al scării de incendii 
(Richard Beymer și Nathalie 
Wood în „West Side Story")

® Străzi autentice ale New 
Yorhului au servit drep 
fundal dansurilor din film.



louă imagini de la pri
mele filmări ale „Comorii 

din Vadul Vechi*.

ara 
echi

irii de pămînt împie- 
iți sînt sparți cu mă- 
uci de lemn, ca apoi 
lugul să intre în pă- 
lîntul uscat.

Regizorul Victor Iliu, 
>alizatorul filmelor „în 
it la noi“, „Mitrea Co- 
>r“, „Moara cu noroc“, 
rmărește cu grijă îm- 
reună cu întreaga echi- 
ă pe care o conduce re- 
efarea cinematografică, 
rin fiecare amănunt ar- 
stic, a ideii scenariu- 
li. Rolul îmbogățitu
ri de război Prisac îlde- 
ine actorul Ștefan Mi- 
ăilescu-Brăila care, prin 
rta sa viguroasă, de a- 
itea ori verificată, ca
tă a reda trăsăturile de 
aracter ale unui repre- 
entant al celor care s-au 
pus din răsputeri vic- 
ariei forțelor sociale ale 
oului.
Studenta Mariana Po- 

ir interpretează rolul 
miței, tînăra eroină a 
ilmului stăpînită al- 
ernativ de violență și 
uioșie, dragoste și ură, 
ar studentul Ion Cara- 
litru se străduiește să 
ranspună pe peliculă cît 
lai veridic imaginea 
inui Ion dîrz și cu sete de 
treptate. Actorii Corina 
lonstantinescu, Eugenia 
Josînceanu, Dorina Nilă, 
ulian Necșulescu, Gheor- 
he Soare, Emil Bozdo- 
;escu întregesc seria de 
nterpreți ai filmului „Co- 
aoara din Vadul Vechi“, 
i cărui imagine este sem- 
iată de operatorul Gh. 
’ischer.

Cecil la RĂDULESCU

ucadrează in manifestările 
ele mai populare ale artei a- 
aericane, așa-numltul „mu- 
ieal show". Prin aducerea 
al pe ecran de către regizorul 
tobert Wise, rezonanța con- 
emporană a acestui „balet 
ragio“ a fost amplificată șl 
ocalizată la realitățile Ame- 
ieil de azi. Prezentat in afara 
oncursului la Festivalul de 
a Moscova din vara aceasta, 
llmul „West Side Story“ a 
usc it at un viu Interes.
Tragedia se desfășoară pe un 

undai aproape „neorealist". 
'erona a devenit aici cartle- 
ul docurllor din New-York, 
Vest Slde-ul cel sărac șl 
deocheat". Dușmăniei dintre 
'apuleți șl Montague îi cores

punde rivalitatea intre două 
bande de adolescenți — pe 
de o parte yankeii de baștină, 
porecliți Jets, iar pe de alta 
portorlcanli proaspăt imigrați, 
așa-numiți 1 Sharks. Ciocnirile 
dintre ei, alimentate cu abilă 
Ipocrizie de notabilitățile car
tierului in frunte cu comisa
rul, tșl trag sursa din clima
tul de neîncredere, ură de rasă 
șl violență ta care l-a „educat" 
marele oraș.

Un bal do periferie le dă 
celor două grupe prilejul de 
a se Înfrunta o dată mal mult. 
Printr-un dans plin de Ironie 
și sfidare, portorlcanli zugră
vesc un tablou satiric al 
modulul de viață american, 
cu conformismul, fățărnicia 

șl naivitățile sale. Tot aici 
se tattlnesc șl Încearcă primii 
flori ai dragostei un tinăr 
Jet pe nume Tony (interpretat 
de actorul Richard Beymer) 
și portorlcana Marla (Nathalie 
Wood), sora lui Bernardo, 
căpetenia bandei Sharks. Bal
conul Julietei e o umilă 
seară de incendiu de pe 
zidul afumat al unei case de 
raport, dar după opinia criticii 
internaționale duetul de dra
goste are accente emoționante 
ce amintesc modelul shakes
pearian. Pe fundalul auten
tic al cheiurilor și docurllor, 
al străzilor ou o circulație 
frenetică și al oaselor supra
populate ale metropolei ame
ricane, viitoarea ciocnirilor 

dintre elanurile rivale atinge 
curînd dimensiuni tragice, 
într-o ciocnire violentă eu 
Sharks-il, Riff, șeful bandei 
Jets, e nets șl Iul Tony ii 
revine misiunea de a-1 răz
buna, uclgtadu-1 pe Bernardo, 
fratele Măriei. Astfel se de
clanșează șlrnl evenimente
lor Ireparabile. Ceea ce duce 
acțiunea spre deznodămtatul 
el tragic nu este însă vreun 
„destin Implacabil". Filmul 
arată șl cauzele violenței, 
ale delincventei juvenile și 
ale urli de rasă, conferind 
astfel sensuri actuale acestei 
originale parafraze a eternei 
tragedii a lui Romeo șl a 
Julietei.

Subliniind profunzimea și 

înalta ținută artistică a fil
mului „West Side Story", 
presa de specialitate recu
noaște că nimic nu a fost 
lăsat de o parte din ceea ce-i 
putea da forța de atracție 
a spectacolului popular: o 
sărbătoare a ritmului șl culo
rii, căreia accentele tragice 
îl îmbogățesc conținutul, un 
mecanism coregrafic bine 
pus la punct, in oare dansul 
stilizat pe ritmuri moderne 
de jaz Izbutește să exprime 
sentimente ce păreau piuă 
acum de domeniul exclusiv 
al „operei seria", un amestec 
de tandrețe și violență, de 
Ironie șl pasiune.

A. R.
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Cu avionul, 
imensa distanță 
de la Moscova 
la Irkutsk se 
parcurge numai 

în 5 ore.

la Irkutsk Note de drum de V. NICOROVICI

Noua și moderna rafinărie de petrol din Angarsk, oraș răsărit de curtnd pe Angara în vecină
tatea Irkutskului.



Irkutsk. Vedere spre podul ce leagă cele două 
maluri ale Angarei, pe care s-a întins orașul 

siberian.

e la Moscova la Irkutsk plea
că zilnic în cursă regulată 
mai multe avioane. Dar, cu 
oricare din ele ai merge, se 
întîmplă același lucru: pierzi 
5 ore pe drum. Dacă pleci, 

să zicem, de la Moscova cu „reisul“ 
de douăsprezece, la amiază — deși 
călătorești numai cîteva ore — cînd 
ajungi la Irkutsk e plină noapte, 
ora 11. Și, cu toate că ți-ai potri
vit ceasul după meridianul local, 
cu toate că la trecerea prin oraș 
vezi străzile pustii, accepți această 
schimbare, deocamdată mai mult 
teoretic, fiindcă subiectiv ți-ar pă
rea mai firesc să fie abia seară, să 
vezi multă lume în fața vitrinelor 
și, în loc să trebuie să te înca
drezi în programul irkutskienilor 
culcîndu-te imediat, simți mai de
grabă dorința să ieși la plimbare 
sau să mergi la un cinematograf. 
Există un ritm al organismului 
care se adaptează mai încet decît 
rațiunea la timpul indicat de ora 
locală. Cînd faci același drum cu 
transsiberianul, trei zile și trei 
nopți, schimbarea este mai puțin 
evidentă. Vrînd-nevrînd m-am su
pus împrejurărilor și, deși în inima 
mea era abia seară... m-am culcat. 

Dimineața, cînd m-am trezit, 
ningea lin, cu fulgi scînteietori. 
înainte de toate, cu ajutorul hăr
ții și din informații verbale, am 
căutat să-mi stabilesc coordonatele 
in spațiu. Iată ce am aflat: nu
mele orașului vine de Ia rîul Irkut, 
lîngă care e așezat aproape la văr
sarea lui în Angara. Din Irkutsk 
la Baikal sînt 70 de kilometri, 
ceea ce, în accepția siberiană a 
.noțiunii, „nu e distanță". Angara 
izvorăște din Baikal și după 1.853 
de kilometri se varsă în Enisei. 
Deci, simplu, coordonatele sînt: 
Irkutsk, Angara, Baikal, Enisei. 
Mai ales că, pentru a mi le face 
mai familiare, mi s-a povestit 
J legendă. O transcriu ca un fel de 
introducere absolut necesară, atît 
jentru a reda culoarea locului, 
:ît și din motive practice, de orien- 
;are. Fiindcă altfel nu poți înțe- 
ege, în discuțiile cu localnicii, de 
:e Baikalul este denumit „starik", 
tdică bătrîn, de ce Angara este con
siderată tînără sau de ce afirma
ția că „ceea ce n-a reușit Baikalul 
im realizat noi, în vremea sovieti- 
să“ este atît de des repetată. Ba nu 
veți înțelege sensul exact chiar 
al unui titlu de lucrare științifică, 

cum e: „Fiica Baikalului, Angara" 
și multe altele. Iată deci legenda:

în vremuri vechi, trăia aici un 
voinic viteaz și cărunt, pe nume 
Baikal. Și avea Baikal 336 de 
fii și o singură fată, pe Angara, 
frumoasă de nu-i semăna nimeni 
pe lume. Foarte mult o iubea bă- 
trînul pe fată și de teamă să nu i-o 
fure cineva, o ținea închisă în 
adîncuri de nepătruns. Singură, 
frumoasa Angara tînjea după li
bertate.

într-o zi, un pescăruș venit de 
departe a poposit pe o stîncă lîngă 
Angara și i-a povestit despre fru
mosul și viteazul Enisei. Se în
trista Angara și-și puse în gînd să 
fugă la el. Dar bătrînul Baikal 
stătea de veghe. O închise și mai 
bine și trimise după bogatul și 
curajosul Irkut, ca să i-o dea 
lui de nevastă.

Angara căută să-1 înduplece pe 
bătrîn, dar acesta n-o luă în seamă. 
O ajutară însă frații ei, slăbind 
strînsoarea stîncilor de pe mal.

în aceea noapte, ultima înaintea 
căsătoriei, bătrînul Baikal adormi 
adînc. Angara cu mare zgomot își 
croi drum printre stînci pentru a 
ajunge cît mai repede la iubitul ei 
Enisei.

Se trezi din somn bătrînul Bai
kal și, dîndu-și seama de ceea se 
întîmplă, puse mîna pe o stîncă 
uriașă și-o aruncă asupra fugarei 
ca s-o oprească. în zadar însă, 
Angara era departe. Stîncă aceasta 
e și astăzi acolo. Se numește pia
tra Șamanului.

în timpul acesta, Irkut a întîr- 
ziat în drum și a înnoptat la 35 
de verste. Dimineața, auzind vu
iet și zgomot, înțelese imediat 
despre ce-i vorba și porni să-i 
taie Angarei calea. Dar înainta cu 
greu, deoarece în eale îi stăteau 
stînci mari. Cînd ajunse în vale 
fugi cît putu de repede, dar degea
ba. Angara era departe. Ajunsese 
la Enisei care o îmbrățișă și amîn- 
doi porniră spre ocean...

Aceasta e legenda. Și totuși, 
fiul curajosului Irkut — Irkutskul 
— pare-se că a uitat vechea obidă 
adusă tatălui său. Orașul e mîndru 
că se află pe malul frumoasei An
gara. Poate pentru aceea că oamenii 
lui au reușit să realizeze ceea ce n-a 
putut odinioară Baikalul: să stăvi
lească apele ei repezi. în apropie
rea Irkutskului, barajul unei hidro
centrale cu o putere de 600.000 kw 

leagă un mal de celălalt. în spatele 
ei a apărut marea albă, întinsă. 
Totuși Angara a rămas mai departe 
tînără. Nici măcar în toiul iernii 
celei mai cumplite valurile ei nu 
îngheață. Așa sînt de puternice și de 
iuți. Ele ies de sub gheața mării 
și se adună într-o masă enormă, 
lichidă, cenușie, metalică, ce tre
ce printre malurile înzăpezite, de-a 
lungul orașului, ridicînd deasupra 
ei niște aburi albi și subțiri.

Cum să denumești, corect, An
gara? Să-i zici fluviu? Dar apele 
ei nu se varsă în mare. Să-i zici 
rîu? Dar e mai puternică de cîteva 
ori decît Volga! Resursele ei de 
energie sînt imense. Hidrocentrala 
din Irkutsk este prima și cea mai 
mică dintr-o cascadă care va în
suma, după ce vor intra cu toată 
capacitatea generatoarele de la 
Bratsk și Ust-Ilim, o putere de 
10 milioane de kilowați. Iată de 
ce bătrînul din legendă n-a putut-o 
stăvili aruncîndu-i în cale o 

stîncă enormă ca piatra Șama
nului.

La Irkutsk am făcut cunoștință 
cu peisajul Angarei într-un amurg, 
cînd i-am parcurs tot cheiul, de Ia 
drumul ce trece peste baraj și pînă 
în centrul orașului, acolo unde se 
scaldă „morsele" (așa sînt denu
miți cei vreo douăzeci de tineri 
temerari din Irkutsk, care în toiul 
iernii fac baie în Angara, după ce 
s-au călit printr-un antrenament 
special). Dunga imensă a apei, 
în necontenită mișcare într-un 
anotimp cînd întreaga Siberie e sub 
gheață, dădea orașului, ridicat pe 
ambele maluri, o notă de vigoare.

Spuneam deci că în prima zi nin
gea încet, cu fulgi scînteietori. 
Am ieșit pe stradă. Soarele, ca un 
glob galben, luminos, răzbea prin
tre nori, făcînd zăpada să strălu
cească. Deși în centrul orașului

(Continuare în pag. 16)



era lume și circulau mașini, dom
nea o mare liniște. Din primele 
clipe mi-a plăcut Irkutskul. Poate 
pentru că mă așteptam să-l aflu 
întunecat și cețos —■ și-l vedeam 
plin de lumină, tihnit, cu un aer 
de intimitate, ca un loc de mult 
cunoscut. Femeile treceau îmbră
cate în paltoane cu gulere de blană, 
cu șaluri albe pe cap, purtînd în 
picioare „valenki“ care aici, pe 
aceste străzi și sub acest soare, le 
dădeau o grație particulară.

Către margine orașul mai păs
trează încă, pe unele străzi, ceva 
din aspectul vechilor localități 
siberiene: case de lemn cafenii, 
cu ferestre ornamentate în culori 
vii, cu porți mari la intrare. Cîteva 
decenii în urmă mai tot orașul ară
ta astfel și orice incendiu era pus
tiitor, ridicînd trombe de fum ne
gru care întunecau soarele. Sin
gurele clădiri de cărămidă, vreo 

sută la număr, erau grupate pe 
strada principală, în jurul „casei 
albe“ — reședința „gheneral-gu- 
bernatorului“, stăpîn autocrat și 
abuziv, căruia buriații îi ziceau 
„pantera crudă". Această reședință, 
ca și Palatul de iarnă din Lenin
grad, a fost luată cu asalt de gărzile 
roșii în decembrie 1917. Aici a lu
crat în acele zile „Țentrosibir" — 
adică: Comitetul central executiv 
al sovietelor din Siberia și statul 
major al gărzilor roșii — iar astăzi 
e biblioteca universității.

Din vechile monumente care evo
că trecutul, merită a fi cercetate 
două simple morminte, aflate unul 
lîngă altul în curtea unei biserici. 
Întîiul e al exploratorului Selihov, 
care a întreprins expediții îndrăz
nețe între 1783-1788 în nordul 
Americii (peninsula Alaska), fiind 
supranumit „Columb al Rusiei". 
Necrologul săpat în piatră, după 

versurile lui Derjavin, slăvește 
faptele acestui descoperitor de țări 
necunoscute. Celălalt mormînt, al 
contesei Trubețkaia și al copiilor 
ei, este o simplă piatră tăiată 
dreptunghiular. Sensul și frumu
sețea vieții ei au fost emoționant 
înfățișate în cele două poeme ale 
lui Nekrasov dedicate „femeilor 
ruse". Ea a străbătut toată Rusia 
și toată Siberia și, poposind la 
Irkutsk, a fost gata să renunțe 
la rangul ei și să-și continue dru
mul cu un convoi de ocnași — așa 
cum îi ceruse gubernatorul —■ nu
mai pentru a putea ajunge Ia so
țul ei, condamnat la muncă sil
nică în minele de la Nercinsk, 
deoarece participase la răscoala 
decembriștilor.

Vremurile noi, ale puterii sovieti
ce, sînt reprezentate în cronica de 
piatră a orașului prin grupul statuar 
al luptătorilor împotriva lui Kol- 

eeak, înfățișînd trei partizani si- 
berieni înălțați pe o stîncă de gra
nit, precum și prin bustul genera
lului A. Beloborodov, care s-a aco
perit de glorie în luptele de la 
Moscova și Volgograd din cel de-al 
doilea război mondial.

Aceste vremuri își afirmă de alt
fel prezența în noile cartiere ridi
cate pe ambele maluri ale Angarei, 
care schimbă radical înfățișarea 
vechiului Irkutsk durat din lemn. 
Filiala Academiei de științe, in
stitutele politehnice și de studii 
umanistice, studiourile de film și 
televiziune, o editură, uniunile de 
creație (scriitori, muzicieni, pic
tori) etc. dau Irkutskului de as
tăzi dreptul să se considere un cen
tru cultural de prim rang în Siberia.

Un număr însemnat din cei 
400.000 de locuitori ai orașului 
lucrează în cele 100 de întreprin
deri industriale, care fabrică tot 
felul de produse, de la strunguri, 
drăgi, piese de schimb, țevi și 
pînă la ghete și pîslari.

O călătorie de o după-amiază la 
Selihovo, orășel-satelit al Irkuts
kului, botezat cu numele cele
brului explorator, mă introduce 
în viața unei uzine siberiene. Pînă 
acolo, un drum de asfalt lucitor 
ca gheața, pe care mașinile trec 
cu mare viteză chiar la viraj, 
stîrnind în urma lor nori de zăpadă 
învolburați. Selihovo e un centru 
urban nou, cu 22.000 de locuitori, 
în continuă construcție, chiar și 
acum, iarna. Macarale de construc
ție se văd și deasupra uzinei, situ
ată în mijlocul unui cîmpde zăpadă.

Un tînăr înalt, brunet, cu fruntea 
boltită, Lev Sergheevici Paliutin, 
de loc din Tuia, secretarul comite
tului de partid al uzinei, mă con
duce în prima hală, dîndu-mi ex
plicații: uzina produce aluminiu, 
folosind curentul electric ieftin 
furnizat de hidrocentrale. Proce
sul tehnologic nu este complicat. 
Ceea ce se vede în această hală 
lungă de 500 de metri, cu două și
ruri de cuptoare de forma unor mari 
broaște țestoase, pentru electroli
ză, va fi în toate cele opt corpuri 
cînd uzina va fi terminată și va 
produce cablu de aluminiu și nu 
calupuri ca acum. întreprin
derea e foarte tînără, în februarie 
1962 a elaborat prima șarjă. De 
unde provin muncitorii? Din toată 
Uniunea Sovietică. Oamenii de 
bază sînt metalurgiști cu experien
ță veniți din Ural și Kuznețk.

Fac cunoștință cu inginerul de 
schimb de la cuptoare, Pozdeev, 
și cu șeful de echipă Mihail Kli- 
mak — unul din Sverdlovsk, ce
lălalt din Ucraina. S-au stabilit 
definitiv la Selihovo. Le place 
frumusețea peisajului, aerul curat 
și sănătos al Siberiei. Ce posibili
tăți există pentru petrecerea timpu
lui liber? Programe la televizor, 
excursii la Baikal, pescuitul, vî- 
nătoarea, teatrele din Irkutsk... 
Deocamdată suficiente.

în cabinetul său, Lev Serghe
evici îmi arată cîtă atenție acor
dă comitetul de partid culturii și 
educației. „Educația e tot atît de 
importantă ca planul. De aceea 
în ședințele de producție direc
torul îi întreabă pe maiștri și in
gineri ce metode folosesc pentru 
educarea muncitorilor. Statul so
vietic a investit în formarea unui 
inginer 15 ani de învățătură. A- 
ceastă investiție trebuie să dea 
roade cît mai mari. Iar inginerii 
înșiși trebuie să-și lărgească ori
zontul de cunoștințe. Să nu ne mai 
mulțumim cu lectura unor ro
mane la modă. Ne propunem în- 
tîlniri cu scriitori, academicieni, 
oameni care au fost peste hotare. 
Pe scurt: să învățăm, să învățăm, 
să învățăm".

V. NICOROVICI
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Aborigenii se îndeletnicesc cu 
tradiționalele gravuri pe scoarță 
de copac. Ei folosesc cu precădere 
culorile ocru, roșu și galben, 

caolina șl negrul de fum.

in stadiul 
ipocii de piatră
colul al XX-lea il găsește pe cel mai mulțl dintre băștinașii austra> 
ml încă la stadiul epocii de piatră. înfățișarea acestei căpetenii de 
Ib întruchipează în mod elocvent situația tragică în care se zbat 

aborigenii.

Pe pămîntul australian mai tră
iesc în prezent aproape 100.000 
de băștinași, aborigenii cum 
sînt ei denumiți. în plin secol XX, 

oamenii aceștia trăiesc în același 
stadiu de primitivitate în care 
se aflau la începuturile coloni
zării teritoriului australian. Ba 
mai mult. După ce li s-au răpit 
pămînturile fertile pe care le lu
crau în comun, aborigenii au fost 
deposedați de cele mai elementa
re drepturi — nefiind conside
rați pînă azi nici măcar drept ce
tățeni ai Australiei.

Recent, la O.N.U. s-a primit 
o scrisoare din partea unui pas
tor aborigen, pe numeD. Nichols. 
Este un dramatic rechizito
riu împotriva grelei situații în 
care se zbat băștinașii austra
lieni. Pînă și teritoriul destinat 
rezervațiilor în care își duc zilele 
aborigenii — arată D. Nichols — 
este înstrăinat. După ce în 1959 
au fost concesionate unor com
panii miniere teritorii aparți- 
nînd unor rezervații cu o supra
față de peste 2 milioane de acri, 
acum li se confiscă băștinașilor 
încă o jumătate de milion de 
acri.

Despre tragedia acestor băști
nași vorbește și influentul ziar 
de seară din Sydney, „Sun", care 
arată printre altele:

„Aproximativ 100.000 de abori
geni nu cunosc încă civili
zația. Timp de mai bine de zece 
milenii ei s-au aflat într-o de
plină izolare de lumea întreagă...

Aborigenii nomazi — obișnu- 
iți să peregrineze prin deșerturi 
— au fost închiși în rezervații 
speciale și considerați faună lo
cală. Le-a fost răpit dreptul le
gitim de a trăi liberi — așa cum 
au trăit străbunii lor... Alun
gați din văile fertile... nimeni nu 
s-a gîndit vreodată la plata vre
unei compensații pentru pămîn
tul care le-a fost smuls. Nici măcar 
pămîntul sterp din rezervațiile în 
care au fost mutați aborigenii nu 
le aparține lor, ci statului. Acolo 
unde economia Australiei are ne
voie de brațele de muncă ale abo
rigenilor, aceștia capătă, pentru 
o muncă egală, incomparabil mai 
puțin decît albii. Cît privește 
afirmația că odraslelor aborigeni
lor le-ar fi deschisă calea spre în
vățătură, se pune întrebarea de
spre ce fel de studii poate fi vorba

Cîțlva băștinași au reușit set prin
dă un crocodil, cu a cărui carne 

se hrănesc.

cînd nu există decît școli-bor- 
deie cu învățători ocazionali? 
De asemeni se afirmă că în Aus
tralia n-ar exista discriminarea 
rasială întreținută de autorități. 
Dar e un fapt notoriu că auto
ritățile oricăruia dintre statele 
australiene pot lua copii din 
familiile aborigene, fără a le 
cere consimțămîntul.

Aproape orice funcționar de 
stat, patron sau misionar, care 
în virtutea îndatoririlor sale de 
serviciu vine în contact cu tribu
rile de aborigeni, se simte obli
gat să-și demonstreze autorita
tea asupra lor... Iar acei băști
nași care au căpătat oarecare ex
periență... și nu acceptă tot ce 
li se poruncește, manifestînd o 
independență a ideilor, sînt ime
diat trecuți în categoria celor ne
supuși.

Pînă în prezent doar un mic 
număr de aborigeni au reușit să 
se impună și au devenit sportivi 
sau artiști. în general însă tot ceea 
ce poate aștepta un aborigen în 
contact cu civilizația este de a 
deveni slugă. Și aceasta în ciuda 
sutelor de dovezi — pe care auto
ritățile australiene nu pot să le 
conteste — că dacă li se dă pu
tința să se manifeste pe mă
sura posibilităților, ei pot face 
față cu mult succes în orice do
meniu al vieții".

I.C.
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I T I N E R A R 11 
SPORTIVE

Itinerarul pe care tl stră
bat cuvintele în călătoria 
lor e interesant aproape tot
deauna. Vom atrage atenția 
astăzi asupra unui tip special 
de călătorie, care readuce 
cuvtntul la punctul său de 
plecare. De obicei, drumul 

străbătut lasă urmă atît asu
pra aspectului exterior, cît 
și asupra conținutului denu
mirilor. Dar să dăm cuvîn- 
tul exemplelor:

în limba franceză a seco
lului al XV-lea, se folosea 
substantivul desport,cu accep- 
țiunea de „distracție, amu
zament". Atunci 11 împrumu
tă englezii, scurtîndu-1 șl în- 
gustîndu-i și înțelesul: în 
haina englezească cuvîntul se 
prezintă ca sport și denumește 
numai un anumit fel de 
„distracție". Patru veacuri 
mai tîrziu cuvîntul face calea 
întoarsă, iar francezii zic de 

mai bine de o sută de ani 
sport, cu înțelesul dat de 
englezi și scurtîndu-i și mai 
mult rostirea (t de la sfîrșit 
nu se mai pronunță), fără 
să-și dea seama că ei, și 
nu englezii, sînt creatorii 
acestui cuvînt, devenit de 
multă vreme internațio
nal.

Ca nume al sportului cu 
racheta, tenis se răspîndește 
din limba engleză (tennis) și 
e adoptat și de francezi 
(scris identic și, pronunțat 
aproape la fel ca în engle
zește). Numai că din nou 
francezii dețin paternita

tea termenului: tennis e rezul- 
tatul împrumutării în Anglia 
a cuvîntului francez tenez, 
adică „țineți" sau „poftiți!". 
Schimbarea de înțeles pare 
curioasă dacă nu știm că 
la unele jocuri tenez era excla
mația celui care trimitea 
mingea. Considerată ca un 
termen caracteristic, excla
mația tenez a fost împrumu
tată de englezi ca nume al 
sportului la care se folosea 
și, cu acest sens nou, cuv întul 
se întoarce — ca și sport — la 
punctul de plecare.

Sorin STATI

filatelie

SCOLATEX

Sub auspiciile U.N.E.S.C.C 
se va organiza în Monac 
o expoziție filatelică intei 
națională pentru tineret. It 
titulată Scolatex, expoziți 
va prezenta colecții cu tem

BOMBOANELE 
MEDICINALE

FLAVISEPT 
NEGRO 
EUCALIPT

BOMBOANELE MEDICINALE 
SE GÂSESC DE VÎNZARE
LA DROGHERII $1 LA MAGAZINELE 
CU PRODUSE ZAHAROASE

roan

ASTELE FĂINOASE

PASTELE FĂINOASE 
au o variată întrebuințare 
în alimentație

nu trebuie să 
din nici o a <

in toată lume

LUNA FIERBE

„Sondînd" interiorul Lunii, 
adică analizînd radiațiile 
unor straturi mai adînci ale 
satelitului nostru cu ajutorul 
unorradiotelescoape speciale, 
și comparînd între ele datele 
obținute pe diverse lungimi 
de undă, radioastronomii 
au ajuns la surprinzătoarea 
concluzie că interiorul ei 
este fierbinte. Fierbinte ca 
și cel al planetei noastre: la 
adîncimea de 20 de metri, 
temperatura Lunii este cu 
25” mai înaltă decît la supra
fața ei. Potrivit calculelor, 
la o adîncime de 50-60 km 
ea este de 1.000°.

Căldura Lunii nu vine 
numai de la Soare, așa cum 
se credea, ci și din propriul 
ei interior. Ceea ce dovedeș
te definitiv că Luna nu 
poate fi considerată complet 
răcită.

BACTERIILE 
PROSPECTEAZĂ

S-ar putea ca, intr-un vi
itor apropiat, echipamentul 
expedițiilor geologice, por
nite în căutarea zăcăminte
lor de petrol și gaze, să nu 
fie considerat complet dacă 
din el vor lipsi eprubetele 
cu bacterii. Cercetările lui 
E. Karasewicz de la Institu
tul pentru petrol din Craco
via (R.P. Polonă) au relevat 
faptul că unele specii de 
bacterii anaerobe (care se 
înmulțesc în medii bogate în 
hidrocarburi și lipsite de 
oxigen) pot fi folositoare în 
detectarea straturilor petro
lifere și gazifere. Puse într-o 
sondă de foraj la adîncimea 
de 1 m, ele se înmulțesc 
rapid cînd la adîncime, sub 
punctul respectiv, se află 
petrol sau gaze, putînd con
stitui în felul acesta un 
prețios ajutor în munca de 
prospectare.

ZIGOU,
ALPINISTUL PATRUPED

în împrejurimile Mon 
Blancului iubitorii de ani 
male observă adesea dimi 
neața, printre ghețari, < 
mică siluetă neagră. Est 
motanul Zlgou, amatoru 
patruped de alpinism,care-? 
face obișnuita plimbare.

La început, „alpinistul" îș 
însoțea stăpînii — membr 
ai echipei de salvare a unu 
refugiu alpin situat la vre 
3.000 m altitudine. Zigo 
s-a obișnuit atît de mult c 
aceste plimbări, încît acun 
le face și singur. Zăpada i 
ține ușor deasupra ei p 
motan care, astfel, nu e ne 
voit să folosească ploleții 
De altfel, făclndu-sf ascen 

siunea preferată pe virfu 
Aiguille du Tour, el nu res 
pectă nici una din regulii 
alpinismului.

De cînd într-o noapte 
fost surprins în munți de. 
furtună, Zigdu a deveni 
mai prudent: nu se pre 
depărtează de grupurile d 
oameni și are grijă să s 
înapoieze acasă înainte de 
se întuneca.

ASFALTUL
POATE DIRIJA CLIMA?

Pătrate de ghips al 
și de asfalt negru acoper 
pămîntul expus din pli 
căldurii soarelui. Pe sol 
dedesubtul lor — termocu 
pluri. După un timp su 
pătratele de asfalt, la o adîn 
cime de 1,5 cm, temperatur 
se ridică cu 10,5° C, î 
timp ce sub cele de ghip 
este, în comparație cu ce 
inițială, cu 13° O mai scăzu 
tă. Descoperirea aceasta, fă 
cută de un grup de savanț 
din Marea Britanie, le-a da 
speranțe că vor putea porn 
ia rezolvarea uneia din cel 
mai complicate probleme al 
timpurilor noastre: dirija 
rea climei.

Care a fost ideea lor? A 
vînd în vedere că temperatu 
ra scoarței o determină pîn 
la o înălțime de cîteva sut 
de metri pe cea a aerului d 
deasupra ei, cîteva zeci sai 
sute de kilometri pătraț 
acoperiți cu asfalt pe litera 
Iul mării sau pe țărmul unu 
lac vor duce la intensifica 
rea circulației maselor d 
aer, ca și la evaporarea stra 
tului superior al apei respec 
tive. Rezultatul? Se vo 
forma nori și vor cădea pre 
cipltații. Ideea va fi proba 
bil experimentată pe litora 
Iul libian sau pe cel egiptean



ucative șl Instructive, ca 
ortul, Hora și fauna, pagini 
i istorie, descoperiri geo

grafice, cucerirea Cosmosu
lui etc. La Scolatex vor fi 
prezente și colecțiile unor 
tineri filateliști romîni — 
elevi și studenți — care s-au 
pregătit cu multă seriozitate 
din dorința de a reedita 
succese de prestigiu ca 
cele de la Praga și Budapesta 
(Socphilex, 1963).

Cu prilejul deschiderii ex
poziției, administrația poșta
lă a Principatului Monaco 
va emite o marcă poștală cu 
nominalul de 50 cenți.

instrumente 
muzicale

ORIZONTAL: 1) Uneal- 
1... muzicală. 2) „... în- 
răgostită" de Tancov, în 
iterpretarea lui C. Dră- 
hici — în recuzita lui Wil- 
elm Tell. 3) Giroveanu Au- 
:1 — Vorba care leagănă 
apiii — Instrumente mu- 
icaie. 4) Au un dans, în 
pera „Gioconda" de Pon- 
Silelli — în pauze! — Rîu 
itino-american. 5) Sunetul 
■ompetei'— Arhipelag în 
ceanul Atlantic. 6) Instru- 
lent cu coarde metalice, 
ase în vibrație cu o lamă 
e os sau de metal —■ Notă 
mzieală. 7) Instrumente 
mzicale de percuție — Cre
iona, patria lui Stradiva- 
ius — încă o notă muzica- 
i. 8) Măsuri! — în armo- 
ie! — Batic. 9) Noru De- 
letriad — în vioară — Fruc- 
il coniferelor. 10) Cîntăreț 
in Grecia antică — Sîrgu- 
iță — De multe ori cîntă 
in fluier. 11) Cîntă de unul 
ingur — Formație muzica- 
l lăutărească .12) Antene!— 
istrument de suflat cu gă
ri și clape metalice pentru 
egete (pl.).
VERTICAL: 1) Instru- 

lent muzical de suflat, cu 
igistru jos — Autorul căr- 
ii „Muzicuța cu schimbă- 
or“. 2) Curelușă de meșină 
- Instrument muzical cu 
>ale și clape, care se poartă 
gățat pe umeri. 3) început 
e emoție! — Oraș în Spa

nia— La margini de deal! 
4) Pline de rouă — în oca- 
rină! 5) La radio, la televi
zoare și... la fluturi — Cu
loare. 6) Diminutiv femi
nin — Instrument de alamă. 
7) Pecete! — Cotidian — Ri
dicol. 8) Compozitor francez, 
autorul unui celebru „Bo
lero" — Primele în alfabet 
— Jumătate rimă. 9) Perso
naj din opera „Lohengrin" 
de Wagner •— Monedă. 10) 
Se însoțește cu satira, mu
zica ușoară și dansul, pe 
scenele teatrelor de estradă 
— Pentru luminile indirec
te din tavan. 11) „Vioara" 
de Mia Braia — Păr în 
frunte. 12) Termen care în 
muzică înseamnă multă 
însuflețire — Un pian mal 
mic (pl.).

Dezlegarea jocului „PEȘTII 
APELOR noASTRE-, apărut 

în numărul trecut
ORIZONTAL: 1) Caracudă 

■— Ton. 2) Ilar — Delfini. 
3) Obroc — Sparos. 4) Rn— 
Amar — Ir — Rî. 5) Ts — 
Arcan — Cap. 6) Ooo — A — 
N — H — Ra. 7) Crăpuștean 
— R. 8) Re — Osari — Avi. 
9) Aterine — Avat. 10) Pește 
—• Nacelă.

Reînnoiți-vâ din timp abonamentul la

REBUS
REVISTĂ BILUNARĂ DE PROBLEME DISTRACTIVE
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(coproducție cinematografică realizată in
studiourile din Fieni)

Personajele:
Primul responsabil cultural 

... nervos
AI doilea responsabil cultu

ral... (nervos și el)
Președintele asociației spor

tive... nervos, doar 
cind are de-a face cu...

Președintele celeilalte aso
ciații sportive... care la 
rîndu-i n-are ochi să-1 
vadă pe primul.
Noroc cu...

Directorul clubului... care 
n-are cu nimeni nimic.

Președintele sindicatului... 
talentat saxofonist, dar 
mereu în dezacord cu...

Vicepreședintele de la „Stea
ua"... care n-are veleități 
muzicale, dovedindu-se 
în schimb un pasionat 
geograf (descoperă clu
bul din Fieni de citeva 
ori pe an).

O profesoară de dans de la 
„Steaua"... care dansînd,
pesemne, cadrilul
schimbat locul cu... 

Profesorul de dans de
„Cimentul".

în alte roluri: Un cor

a
la
de 
debărbați misogini, un cor 

femei (să n-audă de bărbați!),
o cortină de pluș roșu, mese 
de șah (indiferent culoarea), 
grupuri de cetățeni pașnici 
șl... nedumeriți.

Acțiunea se petrece (nu 
s-ar mai petrece!) în zilele 
noastre, în localitatea Fieni, 
raionul Tîrgoviște, regiunea 
Ploiești.

Subiectul:
Cu vreo doi ani în urmă 

în frumosul decor natural 
din Valea lalomiței, ceie 
două întreprinderi din Fieni 
(fabrica de becuri „Steaua 
electrică" și „Cimentul") ho
tărăsc, de comun acord, 
să-și desfășoare activitatea 
culturală sub acoperișul ace
luiași club muncitoresc. Ve
selie, toasturi, urări de bine. 
Responsabilii culturali îșl 
string mîna, sportivii își 
string mîna, toată lumea se 
felicită și își strînge mîna.

Ei bine, cum a fost posibil 
ca, scurt timp după acest 
eveniment, cele două forma
ții cultural-sportive să divor
țeze în mod irevocabil? 
Cum, în ce împrejurări și 
de la cine a pornit .neînțele
gerea?

Greu de stabilit. între
bați-! pe cei de la „Steaua". 
Vă vor răspunde: „Vina o 
poartă «Cimentul»". întreba- 
țî-1 pe cel de la „Cimentul". 
Veți primi replica: „N-ai eu 
cine vorbi la «Steaua»". Și 
totuși, se pare că incidentul 
a intervenit o dată cu hotă- 
rîrea de a se unifica cele 
două echipe de fotbal. „Noi 
avem fotbaliști talentați 
— au spus (cei care au spus) 
de la fabrica de becuri. 
Firesc este să botezăm noua 
echipă «Steaua-Fieni»“. La 
care sportivii de la „Cimen
tul" au fost de părere că or 
fi ei talentați, dar fără tere
nul nostru sportiv nu fac 
două parale. Să botezăm 
deci echipa „Cimentul".

— „Steaua", nu „Cimen-
tul"!

— Ba „Cimentul", 
„Steaua"!

Ba nu, ba da, etc, 
5 minute pauză...

fără
etc.

... luată pentru ca pre
ședinții celor două asociații 
sportive să ajungă fiecare

pe cont propriu la o conclu
zie. De fapt pauza mai 
durează și astăzi. Cele două 
echipe și-au continuat antre
namentele în mod separat: 
sportivii fabricii de becuri, 
cu o echipă de fotbal din 
categoria C, pe maidane (și 
mai rar în incinta stadionu
lui), iar cei ai întreprinderii 
„Cimentul", cu o formație 
mult mai slabă, pe gazonul 
terenului de fotbal. Mai 
mult decît atît: neînțele
gerea a început să se extindă 
și asupra activității cultu
rale: salariații de la „Steaua" 
(unde majoritatea o formează 
muncitoarele și funcționare
le) și-au întocmit un cor de 
120 de persoane (soprane și al- 
tiste în majoritate — din 
lipsă de voci bărbătești), iar 
cei de la „Cimentul" au răs
puns „provocări!", organizînd 
o formație corală din 80 de 
membri (tenori, baritonl și 
bași ... din lipsă de soprane). 
Apoi a sosit vremea pentru 
instruirea echipelor de dan
suri. Grijulii, cele două sin
dicate au trimis la școlari
zare cîte un profesor de dans. 
La reîntoarcerea acestora, cei 
de la „Steaua" „răpesc" pro
fesorul de dans al echipei 
„concurente", la care, drept 
răspuns, comitetul sindical 
al fabricii de ciment anga
jează pe loc instructoarea 
trimisă la școala de dans 
pentru fabrica „Steaua elec
trică" .

Și așa mai departe. N-a 
fost săptămînă în care, în 
mod tacit, cele două formații 
cultural-sportive să nu se 
înfrunte din vreo pricină 
oarecare. Și un lucru nostim: 
nimeni nu declară pe față 
că e supărat pe celălalt. 
Organele de conducere ale 
celor două întreprinderi soco
tesc că „în fond nu e nici 
un motiv de ceartă" și că 
toată vina o poartă activul 
sindical, în vreme ce forma
țiile cultural-sportive stat 
de părere că neînțelegerea 
s-ar putea rezolva în doi 
timpi și trei mișcări, dacă 
problema ar fi clarificată la 
nivelul conducerii sindicale 
și administrative a celor două 
fabrici. Dovadă, argumen
tează aceștia din urmă, că în 
formația de muzică ușoară 
și în echipa de teatru conlu
crează (nechemați de nimeni 
prin „adresă oficială") repre
zentanți ai celor două între
prinderi.

După cum se vede, eroii 
prezentului film desfășoară 
sentimente de-a dreptul ciu
date: orgoliu fără pricină, 
patimă fără motiv, concuren
ță fără avantaje sau, mai 
pe scurt: o dispută mută, 
din care nimeni nu are nimic 
de cîștigat.

Din păcate, filmul nostru 
(pe care orice spectator îl 
poate vedea și astăzi, desfă- 
șurîndu-se în decorurile na
turale ale localității Fieni) a 
rămas fără final. Propunerea 
noastră este ca ultima sec
vență să fie turnată cu 
concursul consiliului local 
al sindicatelor. Nu de alta, 
dar după atîtea scene dra
matice (glumele nereușite 
sînt întotdeauna triste) spec
tatorii așteaptă un deznodă- 
mînt fericit și cu folos pentru 
toată lumea.

Llvlu MAIOR
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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, 10.30, 
22.00, 23.52-23.55

ÎN CURSUL 5.00, 8.00, 7.00,11.00 
SĂPTĂMÎNII (afară de miercuri), 

18.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 23.52-23.55

7.50, 14.00, 20.00, 
23.00, 0.52-0.55
10.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.00, 21.00 
(afară de Joi), 
(vineri 21.30), 23.00, 
0.52.0.55
(sîmbătă 1.52-1.55)

22.00

21.00

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM: Duminică: 8.30, 13.05 (Progr. I), 7.30 (Progr. 11). 
în cursul săptămînll: 5.20, 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

Unul ar fi procedat 
poate așa: ar fi ținut 
totul închis în mintea 
lui cu șapte lacăte pînă 
cînd, ideea transformîn- 
du-se în faptă, ar fi venit 
într-o zi acasă cu ziarul 
uzinei, îngăduindu-le alor 
săi să se bucure abia în 
clipa intrării în rîndurile 
inovatorilor.

Dar maistrul Voinaru 
de bună seamă gîndește 
altfel. Pentru că, într-o 
seară, pe neașteptate, a 
declarat următoarele:

— Cred că o să născo
cesc ceva!

Această comunicare, 
deși laconică, a făcut o 
impresie profundă asu
pra colectivului familial. 
Ceea ce numește tovară
șul Voinaru „masele largi 
ale familiei" — adică: 
Marian (10 ani), Andrea 
(12 ani) și mama acestor 
tineri, tovarășa Lidia — 
au cerut neîntîrzlat lă
muriri. De undeva a apă
rut o foaie de hîrtie și 
tovarășul Voinaru, înar
mat cu pixul său „de 
campanie", a schițat la 
repezeală o alcătuire de 
linii șl cercuri.

— Atențiune! Toți cei 
de față cunosc mașina 
de închis cutii din fabrica 
noastră. După cum știți, 
cutiile de conserve se 
închid automat și alu
necă pe un braț orizon
tal, la capătul căruia sînt 
luate de o muncitoare și 
puse în lăzi. Ei bine! 
Dacă brațul în loc să 
fie orizontal ar putea să 
fie înclinat după voință 
și dacă lada, pe măsură 
ce cutiile se opresc pe 
fundul el, ar putea fl 
ușor împinsă sub braț, 
umplerea lăzilor s-ar pu
tea face automat. Cutiile 
ar aluneca înainte, lada

înapoi, lăsînd mereu un 
loc liber pentru cutia 
următoare; totul s-ar des
fășura ritmic, pînă cînd 
lada ajunsă sub braț ar 
fi plină. Ei, ce ziceți?

Familia a hotărît pe 
loc ținerea primului „Con
gres tehnic" din istoria 
ei. S-au pus întrebări, 
s-au dat răspunsuri, s-au 
făcut obiecții și comple
tări. înclinarea brațului, 
dispozitivele de mane
vrare a lăzii și nume
roase detalii de execuție 
au fost pe larg discutate. 
Tovarășul Voinaru, mi- 
mînd oarecare scepticism, 
așa cum îi stă bine unul 
tehnician cu experiență, 
s-a lăsat „încurajat" de 
entuziasmul familiei, no- 
tîndu-și cu grijă soluțiile 
propuse, chiar dacă ți
neau de tehnica anului 
41042. Căci pe la ora opt 
sistemul electronic de 
transport lega grădinile 
de zarzavat direct de fa
brică, culesul, sortatul și 
pregătirea materiei prime 
făcîndu-se automat. Pe 
la opt șl Jumătate siste
mul extins transporta cu
tiile de la mașina de în
chis la cămările consu
matorilor, și aceasta la 
simpla apăsare pe un bu
ton aflat pe masa de co
mandă a agregatului ci
bernetic de aprovizio
nare ce nu va lipsi din 
casa nici unui cetățean, 
în sfîrșit, pe la nouă 
sistemul de transport des
făcea cutiile, le propulsa 
conținutul în cratițe și 
apoi îl servea la masă. 
Astfel că părintele ideii 
și al familiei se văzu 
nevoit să ceară reinte
grarea imaginațiilor în 
dimensiunile inițiale,

ceea ce se făcu nu fără 
un regret ascuns.

în zilele următoare fa
milia Voinaru a muncit 
intens. Andrea, al cărei 
talent la desen era una
nim recunoscut, copia cu 
grijă pe hîrtie de calc 
ciudate profiluri care pur
tau numele de „arc spi
ral", „distanțier" sau 
„furcă de ghidaj". în ace
lași timp, Intr-un mic ate
lier improvizat, Marian 
ajuta maistrului la con
struirea machetei, în timp 
ce tovarășa Lidia pregă
tea copertele festive ce 
trebuiau să protejeze de
senele viitoarei inovații. 
Mai unită ca niciodată, 
întreaga familie trăia in
tens, fiecare la latitudi
nea sa, procesul de cre
ație al inovației. Și cînd 
planurile au fost predate, 
ea a intrat cu inimile pli
ne de emoție, dar la uni
son, în perioada așteptă
rilor. Se vorbea cu deo
sebit respect despre o 
instituție numită „cabi
net tehnic" și despre 
niște specialiști numiți 
„reterenți" care trebuiau 
să aprecieze munca lor. 
Maistrul primea la pleca
rea în schimb instrucțiuni 
complete în legătură cu 
felul cum va trebui să-și 
informeze familia. La în
toarcere, 1 se cereau ra
poarte amănunțite. în 
săptămînile acelea viața 
familiei Voinaru s-a des
fășurat „la cea mai înaltă 
tensiune".

Așa stînd lucrurile, nu 
este de mirare că folosi
rea primei de inovator a 
fost hotărîtă tot în co
lectiv.

Sen ALEXANDRU

DUMINICĂ 3 NOIEMBRIE Progra
mul I 6.00: Concert de dimineață 7.10: 
Fanfară 7.25: Lucrări simfonice de 
mare popularitate 8.06: Cîntece și 
jocuri populare 8.20: Teatru la micro
fon pentru copii 9.30: „Săptămîna mu
zicii sovietice" — muzică de estradă 
10.00: Ciclul de inițiere muzicală 10.46: 
Cîntece șl jocuri 11.00: Pagini de mare 
popularitate din operete 11.30: Vorbește 
Moscova! 12.00: Cîntă Nicu Stănescu șl 
Felician Fărcașu 12.20: Interprețl de 
muzică ușoară — Nicolae Nițescu, Vla
dimir Troșin, Caterina Valente, Alda 
Moga, Claudio Villa, Dalida, Florin 
Dorian, Tonny Williams și alții 13.10: 
De toate pentru toți 14.00: Melodii 
populare cerute de ascultători 14.15: 
Transmisiune sportivă 16.10: Melodii 
populare cerute de ascultători 16.30: 
Concertul pentru orchestră de coarde 
de Ion Dumitrescu 17.00: Din viața 
satelor patriei 17.40: Muzică ușoară 
18.00: Noi înregistrări de muzică popu
lară 18.30: Din creația literară închi
nată toamnei 18.45: Recitalul violo
nistului Leonid Kogan 19.00: Me
lodii... melodii 19.35: Romanțe 
20.00: Teatru la microfon — premiera 
„Marele cartier general" de Konstantin 
Gubareviei 21.20: Piese instrumentale 
21.45: Cîntă Harry Belafonte 22.25: 
Muzică de dans 23.05: Serenada nr. 1 
opus 11 în re major de Brahms.

Programul II 7.00: Cîntece și jocuri 
populare 7.35: Muzică ușoară 8.00: Clu
bul voioșiei 8.30: Cîntece 8.45: Anun
țuri, muzică 9.00: Orchestre de estradă 
9.30: Muzică din opere cerută de ascul
tători. 10.00: Melodii populare 10.30: 
Revista presei străine 10.38: Muzică 
ușoară 11.00: Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu" — dirijor Paul 
Popescu. în pauză — Emisiunea „Ci
nema" 13.15: Muzică populară 13.46: 
Cîntă Gică Petrescu 14.05: Mici piese 
instrumentale 14.20: Selecțiuni din 
operete 14.45: Muzică de balet 15.00: 
Muzică ușoară cerută de ascultători 
15.30: Habanera din opera „Carmen" 
de Bizet și interpretele ei 16.00: Oameni 
șt fapte 16.08: Muzică de estradă 16.30: 
Muzică populară 17.00: Cîntece de Ion 
Chirescu 17.15: „Amintiri despre Mihal 
Codreanu" de I. Peltz 17.25: Din melo
diile popoarelor 18.00: Suite simfonice 
18.34: Cîntă orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii 19.00: Muzică popu
lară 19.30: Arii din operete 20.05: 
Muzică de dans 21.30: Interprețl de 
odinioară—violonistul Costică Tan- 
din 21.45: Scriitori în lungina docu
mentelor— St. O. Iosif (I) 22.00: Mu
zică de dans 22.29: Muzică de cameră 
23.08: Muzică de dans 24.00: Concert 
de noapte.

Programul III 19.00: Concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii cehe — di
rijor George Georgescu, solist pianistul 
Valentin Gheorghiu. înregistrări de la 
Festivalul Salzburg— 1963 21.02: Re
cital Tudof Arghezl 21.17: Muzică din 
operete 22.10: Lieduri pe versurile 
lui Eminescu (montaj muzical-llterar) 
22.40—22.59: Muzică de dans.

LUNI 4 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Cîntece patriotice 5.25: Muzică 
populară 6.07: Mici formații de muzică 
ușoară 6.20: Gimnastică 6.30: Emisiu
nea pentru sate 6.40: Jocuri populare 
6.45: Salut voios de pionier! 7.10: Me
lodii populare 7.30: Sfatul medicului— 
Prevenirea bolilor coronariene 7.36: 
Anunțuri, muzică 7.45: Prelucrări corale 
8.06: Muzică distractivă 8.30: Terțete 
din opere 9.00: Muzică simfonică 9.31: 
Fanfară 10.00: Sonate 10.30: Soliști de 
muzică ușoară 11.05: Lieduri de Grieg 
11.30: Din creația compozitorilor noștri 
de operetă 12.00: Suita de balet „Pe- 
trușka" de Strawinski 12.35: Melodii 
populare 13.10: Muzică ușoară romî- 
nească 14.00: Din folclorul popoarelor 
14.35: „Pastorala Bărăganului" de Stan 
Golestan; Suita simfonică „Flulerașul 
fermecat" de Radu Paladi 16.00: Coruri 
din opere 15.30: Dansuri de estradă 
16.00: Tarafuri 16.15: Vorbește Mos
cova! 16.45: Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii 17.12: Cvartetul 
de coarde nr. 2 de Anatol Vieru

17.30: Tinerețea ne e dragă! 17.50: 
Muzică populară 18.15: „Săptămîna 
muzicii sovietice" — cîntece 18.30: 
Muzică ușoară de Ion Vasilescu 19.00: 
Revista economică radio 19.20: Concerte 
instrumentale 20.10: Din comoara fol
clorului nostru 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Lecția de limba rusă (În
cepători) 20.55: Muzică ușoară 21.15: 
Tribuna radio 21.25: Recital Ion Piso 
și Ladislau Konya 22.20: Muzică de 
dans 23.10: Muzică simfonică.

Programul II 10.10: Cîntece de Eduard 
Caudella 10.30: Poemul simfonic „Pre
ludiile" deLlszt; Uvertura „Carnavalul 
roman" de Berlioz; Trei dansuri simfo
nice de Theodor Rogalski 11.15.:Din schi
țele Iul Alecu Ivan Ghilia 11.30: Muzică 
de cameră 12.05: Muzică ușoară 12.30: 
Piese vocale șl instrumentale de Dia- 
mandi Gheclu 13.00: Muzică de balet 
din operele lui Massenet 13.30: însem
nări de reporter 13.37: Ansambluri 
artistice ale căminelor culturale 14.05: 
Dansuri din operete 14.35: Muzică de 
estradă 15.00: Muzică populară 15.30: 
„Săptămîna muzicii sovietice" 16.12: 
Formații romîneștl de muzică ușoară 
16.30: Cvartetul pentru vioară, violă, 
violoncel și pian de Nicolae Brînzeu 
17.00: Melodii populare din țări socia
liste 17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
„Ciclul de inițiere muzicală" 18.50: 
Muzică corală clasică 19.05: Piese de 
estradă 19.30: Din activitatea sfaturilor 
populare 19.40: Prelucrări de folclor 
20.00: Muzică de operetă 20.27: Sim
fonia I în ml bemol major de George 
Enescu 21.20: Piese instrumentale 21.38: 
„Sonata clarului de lună" de Iannis 
Ritsos (montaj literar-muzical) 22.00: 
Muzică de dans 22.36: Ciclul „Suite de 
Bach“ 23.05: Muzică ușoară 24.00: Din 
operele lui Richard Strauss.

Programul III 21.20: Seară de operă — 
„Aida" de Verdl (actele I și II). în dis
tribuție, Renata Tebaldi, Carlo Ber
gonzi, Giulietta Simionatto; dirijor 
Herbert von Karajan.

MARTI 5 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Muzică ușoară 5.25: Jocuri popu
lare 6.05: Cîntece 6.20: Gimnastică 
6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: 
Jocuri populare 6.45: Salut voios de 
pionier! 7.10: Melodii de estradă 7.30: 
Sfatul medicului — Ventuzele și impor
tanța lor 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Dansuri instrumentale 8.06: Potpuriuri 
8.30: „Săptămîna muzicii sovietice" — 
arii din opere 8.45: Concert simfonic 
9.30: Radio prichindel 9.45: Cîntece 
pionierești 10.00: Muzică de cameră 
10.27: Melodii populare 11.05: Cîntece 
revoluționare ruse 11.20: Muzică ușoară 
romlnească 11.55: Muzică din operete 
12.30: Răspundem ascultătorilor 12.40: 
Piese instrumentale șl vocale 13.10: 
Muzică populară cerută de ascultători 
14.00: Concert deprînz 15.00: Prelucrări 
corale 15.15: Cîntece și jocuri 15.45: 
Muzică simfonică de compozitori romînl 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Cîntă 
Petre Ștefănescu-Goangă 17.12: Mu
zică ușoară 17.30: Radioracheta pionie
rilor 18.00: Piese de estradă 18.15: 
Cu microfonul printre sportivi 18.25: 
Sonatina opus 30 de Marcel Tournier 
18.40: Program muzical pentru eviden- 
țiați în întrecerea socialistă 19.00: 
Limba noastră 19.10: Cîntă Edith 
Pieha șl Constantin Drăghici 19.30: 
Universitatea tehnică radio 19.45: 
Cîntece 20.10: Piese instrumentale de 
mare popularitate 20.30: Noapte bună, « 
copil! 20.40: Din operetele Iui Lehar £ 
21.00: Buchet de melodii 21.30: Seri- c 
itori la microfon 21.45: Cîntă Emil Ga- £ 
vriș 22.20: Muzică de dans 23.06: Trio * 
nr. 7 opus 97 în si bemol major de . 
Beethoven. ।

Programul II 10.10: Cîntă fanfara i 
reprezentativă a Armatei 10.30: Muzică 
instrumentală 10.59: Cîntă Trio Armo- • 
nia 11.15: Din creația lui Mihail Sado- 
veanu 11.35: Din opera „La seceriș" 
de Tiberlu Brediceanu 12.05: Cvartetul J 
nr. 2 în mi minor de Zeno Vancea 12.30: 
Estrada melodiilor 13.00: Mic concert - 
simfonic 13.30: Emisiune literară 13.45: 1 
Cîntece de pace și prietenie 14.05: Mu- ' 
zică populară 14.35: Potpuriu din ;
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UN COLT
DIN TURNU-SEVERIN 
In două imagini

Pînă nu demult, în 
Turnu-Severln, pe str. Crlșan 
colț cu bulevardul Tudor 
Vladimirescu, se afla o clă
dire mică șl veche. Pe acest 
loc fuseseră, cu decenii în 
urmă, „grajdurile primăriei".

în ianuarie 1963, pe cînd 
orașul era încă sub mantia 
de nea, am fotografiat acest 
vechi colț al Severlnulul 
(foto 1). între timp, fotogra
fia a și devenit un document 
de muzeu: In numai 8 luni, 
constructorii noștri au înăl
țat o frumoasă și modernă 
școală (foto 2), cuprinzînd 
24 de clase. Noul edificiu a 
fost dat In folosință o dată 
cu începerea anului școlar. 
Fotografia a fost luată în 
ziua inaugurării noii școli.
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Dr. Dan PIENICEANU
Turnu-Savarln

BLĂNURILE SE NASC 
$1 ÎN FABRICĂ

„Aș- dori să știu cum se 
fabrică blănurile sintetice".

Marla CULURA 
•tr. Planai nr. S

București
Răspunde Ing. MARIA 

LANG, Inglner-șef al fabricii 
„Adesgo" din București.

Tehnica modernă a indus
triei textile folosește la 
fabricarea blănurilor artifi
ciale o materie primă care 
nu-i altceva decît... acid 
cianhidric și acetilenă, trans
formate în fibre polinitril- 
acrilice. Din anul trecut 
fabrica „Adesgo" din Bucu
rești a fost dotată cu mașini 
speciale pentru tricotat și 
finisat blănurile artificiale. 
Ele se produc la noi după 
două procedee. Unul îl nu
mim „cu pluș tăiat din fire", 
iar celălalt îl constituie pro
cedeul de fabricare din „fibre 
tricotate".

Blănurile cu pluș tăiat 
sînt destinate în mod spe
cial confecționării mesadelor 
și a garniturilor pentru hai
ne. Ele se lucrează pe mașini 
circulare „Topp“; se folosesc 
două feluri de fire, unul 
pentru fond (tricotul de 
bază) și unul pentru părul 
proprlu-zis, cu ajutorul că
ruia se realizează bucle de 
15-20mm lafiecare al doilea 
ochi, bucle care se tale di
rect pe mașină de către un 
dispozitiv; la fiecare rotire 
a mașinii se produc 12 rîn-' 
duri de tricot.

Blănurile cu fibre tricotate, 
avînd caracteristici apropia
te celor ale blănurilor natu
rale (Imitlnd blana de urs, 
de lup sau vulpe), sînt desti
nate confecțiilor: mantouri, 
scurte, căciuli, garnituri pen
tru haine etc. Ele se lucrează 
tot pe mașini de tricotat 
circulare, „Rex-Tex", prevă
zute cu dispozitive de carde 
care, cu ajutorul unor jeturi 
de aer, introduc un val de 
fibre în cîrligele acelor. La 
acest tricot, spre deosebire 
de primul, se poate obține 
un „păr" mult mal des, mai 
lung și din fibre cu dimensiuni 
și grosimi diferite, care dau 
blănii aspectul de spic. Tri
cotul este trecut prlntr-o 
serie de operațiuni de fini
sare ca: desfibrarea plușului 

din fire tăiate, tunderea și 
călcarea repetată a părului 
pînă la obținerea aspectului, 
moliciunii și luciului dorite. 
Folosind aceleași mașini și 
fire, s-au realizat și alte arti
cole complet noi, cum sînt 
covoarele tricotate cu păr de 
30-40 mm înălțime, în culori 
variate.

V E R I S M U L

„Ce este verismull"
Florlca MIHĂILESCU, 

• lavâ, Ploiești, 
str. Moților nr. 13 bis

Răspunde prof. dr. 
ALEXANDRU BĂLĂCI, de la 
Universitatea din București.

Cuvîntul verism (italie
nește wrismo) provine de la 
substantivul italianăero (ade
văr) și definește o variantă 
specific italiană a realismu
lui critic european în litera
tură. El caracterizează o 
artă obiectivă, care refuză 
idealizarea, care reflectă lu
cid și rece de multe ori o 
realitate dureroasă. Verls- 
mul, care este șl o reacție 
împotriva romantismului 
sentimental șl desuet, a in
trodus în literatura italiană 
descrierea vieții celor umili, 
a reprezentanților lumii sa
telor îndeosebi, oglindind 
viața cenușie a provinciilor 
din sudul Italiei, marea mi
zerie materială a locuito
rilor acestor zone, continua 
lor zbatere pentru înfrînge- 
rea unui destin advers. Din 
acest punct de vedere titlul 
general al ciclului de roma
ne creat de cel mai de seamă 
reprezentant al verismului, 
Giovanni Verga, „I vlnti" 
(„Cel învinși"), este cu totul 
semnificativ. Verismul nu 
trebuie confundat, cum se 
face uneori, cu naturalismul. 
El nu este o fotografiere 
totală a realității în zonele 
ei cele mai vulgare, nu de
scrie exploziile Instinctuale, 
ci caută să pună în centrul 
lucrărilor sale il vero (adevă
rul) uman. Marea tradiție 
literară italiană a temperat 
excesele vulgarizatoare ale 
naturaliștilor. Din acest 
punct de vedere verismul, 
creație autohtonă a literatu
rii italiene, a putut găsi 
nu atît exemple cît stimu
lări în opera scriitorilor 

francezi Honors de Balzac 
și Gustave Flaubert, mai 
degrabă decît în cea a lui 
Emile Zola. Dar veriștii 
n-au fost niște imitatori, 
iar operele lor sînt scrise 
sub semnul unei orientări 
materialiste, realiste, fiind 
descrieri și reprezentări o- 
blective de analiză psiholo
gică, științifică, a realităților 
sociale ale Italiei sfîrșitului 
veacului al XIX-lea. Cei 
mai de seamă reprezentanți

NOILE MAGAZINE ALE CONSTANTEI

Pe strada Traian din Con
stanța, trecătorii se opresc 
să admire o nouă construcție: 
braseria „Albatros". Clădirea 
este de formă circulară, cu 
pereții din sticlă, avînd în 
interior draperii și mobilier 
elegant. In vecinătate s-a des
chis un alt mare magazin (de 
articole electrice-foto-sport- 
muzică-bibelouri), într-oclă
dire de formă dreptunghiu
lară, avînd pereții tot din 
sticlă și formînd împreună 
cu braseria de care vorbim

DE CE ESTE CEATĂ LA LONDRA ?

Întreabă Vasile I. Chițu, 
Onești, bloc F 1, Q 4, ap. 34.

Răspunde GH. I. DIACO- 
NESCU, candidat în științe 
flzlco-matematlce, șeful sec
ției Fizica atmosferei din 
Institutul meteorologic.

Cînd timpul cețos durează 
la noi cîteva zile în șir, iar
na mai ales, poți auzi pe ci
neva spunînd: „este o ceață... 

ai 'verismului, care au exce
lat îndeosebi în proză, sini 
scriitorii Luigi Capuana ș 
Giovanni Verga. Din operz 
lui Giovanni Verga, mari 
prozator realist al Siciliel 
s-a tradus și în limba romîni 
recent un volum de nuvele 
precum și capodopera sa 
Familia Malavoglia. Iar Edi
tura pentru literatură univer
sală pregătește pentru țipai 
celălalt roman vestit al lu: 
Verga, Mastro don Gesvaldo 

mai sus un ansamblu arhi
tectonic armonios.

Noi magazine moderne au 
mai fost inaugurate șl în 
blocui-turn din fața gării.

In acest an s-au deschis 
la Constanța și pe litoral 
57 noi unități comerciale, 
rodul muncii constructori
lor de la întreprinderea nr.l 
a T.C.E.H. Constanța.

In imaginea pe care v-o 
trimit: clădirea circulară a 
braseriei „Albatros".

Const. MOCANII 
organizator cultural

ca la Londra!" Dar este oan 
așa de multă ceață la Londra!

Față de restul orașelor 
mari ale „lumii vechi", Lon
dra a obținut pe drept cuvînt 
întîletatea în materie dt 
ceață. Numai lunile de vară 
sînt mai însorite aici. Ir 
schimb iarna, zilele fără cea
ță sînt rare. Este drept că 
există regiuni unde ceața 
este mai frecventă ca la Lon
dra. în regiunile polare, deDIALOG CU CITITORII • DIALOG C U CITITORII

PROGRAMUL DE RADIO
operetele lui Offenbach 15.00: „Săptă- 
mîna muzicii sovietice" —- Simfonia I 
în si bemol minor de Hrennikov 15.25: 
Soliști de muzică ușoară 16.12: Piese 
vocale și instrumentale 16.30: Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor 17.00: 
Tangouri de concert 17.15: Orchestre de 
mandoline 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 11.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Selecțiuni din operete 18.45: 
Emisiune culturală 19.00: Concertul 
în re major K.V. 271 a pentru vioară șl 
orchestră de Mozart 19.30: Muzică 
ușoară 19.50: Pe teme internaționale 
20.00: Soliști și formații artistice de 
amatori 20.30: Lecția de limba fran
ceză (avansați) 20.45: Lieduri de Doru 
Popovici 21.20: Opera „Ruslan și Lud
mila" de Glinka în montaj muzlcal-li- 
terar 22.45: Muzică instrumentală 23.05: 
Muzică de dans 0.05: Muzică simfonică 
contemporană.

Programul III 21.20: Seară de operă — 
„Aida"' de Verdi (actele III și IV) 
22.30—22.59: Muzică de cameră de 
compozitori romîni.

MIERCURI 6 NOIEMBRIE Progra
mul I 5.05: Concert de dimineață 6.05: 
Fanfară 6.20: Gimnastică 6.30! Emi
siunea pentru sate 6.40: Jocuri popu
lare 6.45: Salut voios de pionier! 7.10: 
Cîntece 7.30: Sfatul medicului — Ce 
trebuie să știe un bolnav de hernie 
1.35: Anunțuri, muzică 1.45: Din dan
surile popoarelor 8.06: Muzică de es
tradă 8.30: Oratoriul „Pentru Marele 
Octombrie" de Alfred Mendelsohn 9.06: 
Scene cu cor din operete 9.32: Muzică 
de cameră 10.00: Teatru la microfon — 
„Tragedia optimistă" de Vsevolod Viș- 
nevski 11.34: Muzică instrumentală 
12.00: Melodii populare oltenești 12.25: 
Cantata dimineții, primăverii și păcii 
de Dmitri Kabalevski 12.36: Muzică 
ușoară 13.10: Din operetele lui Nico 
Dostal și Paul Linke 14.00: Muzică 
populară 14.24: Dublu concert pentru 
vioară, violoncel si orchestră de Brahms 
— soliști Ștefan Gheorghiu și Radu

Aldulescu 15.00: Piese de estradă 15.30: 
Arii din opere 16.00: Prelucrări corale 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Mu
zică Ușoară 17.12: Sonata quasi una 
ballata de Alexandru Velehorski 17.30: 
„Prietena noastră cartea" 18.00: Muzică 
populară 18.15: Fapte din întrecere 
18.30: Program muzical pentru eviden
țiat! în întrecerea socialistă 19.00: Jur
nalul satelor 19.25: Muzică populară 
20.10: „Simfonia ploieșteană" de Paul 
Constantlnescu 20.30: Noapte bună, 
copil! 20.40: Lecția de limba rusă 
(avansați) 20.55: Muzică ușoară romi- 
nească 21.15: Muzică din opere 22.20: 
„Simfonia a Xf-a 1905“ de Dmitri 
Șostakovlci 23.22: Muzică de dans.

Programul II 10.10: Clntece 10.25: 
Muzică vocală și instrumentală romî- 
nească 11.00: Jocuri populare 11.15: 
Universitatea tehnică radio 11.30: Val
suri 12.05: Muzică din opere 12.30: 
O carte de călătorie 12.45: Din viața 
de concert a Capitalei 13.30:însemnări 
de reporter 13.40: Melodii populare 
14.05: Interpret! de opereta 14.35: 
Ctntă. Maia Krlstalinskaia șl Luigl 
Ionescu 14.55: Piese simfonice romîneștl 
15.35: Muzică populară 16.12: Piese 
instrumentale romlneștl 16.30: Ansam
bluri artistice școlare 16.45: CIntă Rita 
Goor 17.00: Muzică populară 17.30: 
Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anun
țuri, reclame, muzică 18.05: Concert 
de estradă 18.38: Versuri Închinate lui 
Lenin 18.48: „Săptămîna muzicii so
vietice" —• „Spre stele", oratoriu pen
tru recitator, soliști, cor șl orchestră 
de I. Boldîrev 19.30: Lecția de limba 
engleză (începători) 19.45: Melodii... 
melodii 20.15: Școala și viața 20.35: 
Tineri interprețl de muzică populară 
21.20: Cvartetul nr. 1 opus 22 in mi 
bemol major de George Enescu 22.04: 
Muzică de dans 23.05: Concert Ceaikov- 
ski 0.05: Muzică din opera „Fidelio" de 
Beethoven.

Programul III 21.20: Concert „Familia 
Bach“ 22.45—22.59: Muzică de estradă.

JOI 7 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Dan
suri de estradă 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.40: Cîntece 
6.45: Salut voios de pionier! 7.10: Melo
dii populare 7.30: Sfatul medicului — 
Administrarea vitaminei D2 în ano
timpul rece 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Cîntece revoluționare 8.06: Piese 
vocale și instrumentale 8.30: Muzică 
de estradă 9.00: Vreau să știu! 9.25: 
Muzică simfonică 10.00: Fragmente 
din opera „Flautul fermecat" de Mo
zart 11.05: „Sub steagul glorios al 
lui Lenin" — program de cîntece 
11.25: Interprețl romîni de muzică 
ușoară 12.00: Muzică din operete 
12.18: Cvartetul opus 15 în la major 
de Eduard Caudella 13.10: Muzică 
populară 14.00: Concert de prînz 14.30: 
„Săptămîna muzicii sovietice" — so
liști de operă 15.00: Frumusețile pa
triei în creația romînească de muzică 
ușoară 15.30: Din folclorul muzical al 
popoarelor 16.00: Recitalul violonistu
lui Varujan Cozighian 16.15: Vorbește 
Moscova! 16.45: Cîntece închinate 
Republicii 17.12: Muzică populară 
17.23: Concerte Instrumentale 18.00: 
Seară pentru tineret 19.30: Universita
tea tehnică radio 19.45:Arii din opere
tele lui Kalman 20.10: Cîntă Ana Bălăci 
șl Toni lordache 20.30: Noapte bună, 
copil! 20.40: Lecția de limba franceză 
(începători) 21.00: Scrisori din țară 
21.10: Muzică de dans 22.45: Recital 
Valentin Teodorlan 23.05: Concert 
simfonic.

Programul II 10.10: Muzică de es
tradă 10.30: Două piese pentru vioară 
și pian de Mircea Chiriac; Sonatina 
de Nina Cassian 10.47: Melodii popu
lare 11.15: Pagini literare dedicate vie
ții noi din patria noastră 11.30: Con
certul în do major pentru harpă și 
orchestră de Boieldleu 12.05: Muzică 
ușoară din țări socialiste 12.35: Cvar
tetul cu pian nr. i de losef Suk 13.00: 
Pagini din opere 13.30: Note de lector 
13.40: Cîntă Ansamblul Armatei So
vietice dirijat de Boris Alexandrov 
14.05: Cîntece de dragoste și jocuri 
populare 14.35: Muzică ușoară romî
nească 15.001 Muzică din opereta „Ly- 

sistrata" de Gherase Dendrino 15.30. 
Sulta pentru vioară și pian de Dumitri 
Bughicl; Piese pentru pian de Chabrie 
16.12: Cîntece 16.20: Pe teme medical 
16.30: Melodii populare 17.00: Muzic 
ușoară 17.30: Anunțuri, reclame, mu 
zică 18.05: Scene din opere de compo 
zitori romîni 19.00: „Săptămîna muzi 
cil sovietice" — din folclorul popoa 
relor sovietice 19.30: Muzică ușoari 
romînească 19.50: Transmisiunea con 
certului orchestrei simfonice și a coru 
lui Radioteleviziunii — dirijor Caro 
Litvin, soliști Maria Fotino, Maria Săn 
dulescu și David Ohanezian. în pauză 
Poeții lumii cîntă marele Octombri: 
22.30: Poemul „Luceafărul" de Mihai 
Eminescu — montaj muzical-litera 
23.05: Muzică de dans 0.05: Concert dii 
opere.

Programul III 21.10: Teatru la mi
crofon —■ „Marele cartier generai" d< 
Konstantin Gubarevici 22.30—22.59: 
Muzică instrumentală.

VINERI 8 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Valsuri 
6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea pen
tru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Melodii 
populare 7.30: Statul medicului — Spon
diloza 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Cîntece de Mauriciu Vescan 8.06: Me
lodii populare 8.30: Ansambluri vocale 
din opere 9.00: Concert simfonic 9.28: 
Mici formații de muzică ușoară 10.00: 
Sonata în la major de Cdsar Franck 
10.29: Piese de estradă 11.05: Cîntă 
Lucia Roic, Adriana Codreanu și Mir
cea Nemens 11.29: Muzică vocală și 
instrumentală de Sigismund Toduță 
11.52: Reportaj 12.00: Concertul în mi 
bemol major K.V. 482 pentru pian și 
orchestră de Mozart 12.35: Melodii dis
tractive 13.10: Scene din opera „Norma" 
de Bellini 14.00: Muzică populară din 
Moldova 14.26: Simfonia I de Carmen 
Petra 15.00: Uverturi la operete 15.30: 
Muzică de estradă 16.00: Ansambluri 
artistice școlare 16.15: Vorbește Mos
cova! 16.45: Muzică populară 17.12: 
Piese vocale și instrumentale de mare 
popularitate 17.30: In slujba patriei 
18.00: Muzică ușoară 18.30: Melodii 
populare cunoscute 19.00: Jurnalul sa-
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pildă., ceața aproape că nu 
se ridică In tot timpul rece 
al anului. O ceață deosebit 
de groasă se produce în zona 
din Atlantic aliată la sud de 
Newfoundland, la interfe
rența curentului rece al La
bradorului cu o ramură caldă 
a Golfstreamului. Contrar 
credinței populare răspîndite 
chiar în Anglia, ceața cea 
mai deasă din insulele brita
nice nu se produce totuși la 
Londra, ci în regiunile din 
centrul țării șl de pe coasta 
de est.

Dar cum se produce ceața?
Se știe că ceața este un fe

nomen provocat de aglome
rările masive de picături 
foarte mici de apă sau de cris
tale de gheață (iarna), pro
duse prin condensarea sau 
sublimarea vaporilor de apă 
și care plutesc lîngă supra
fața pămîntului. Ceața apare 
întocmai cum apar norii, cu 
deosebire că ea se formează 
lîngă pămînt. Vaporii de 
apă atlați în stratul de aer 
de lîngă pămînt se conden
sează atunci cînd aerul se ră
cește. Aceasta se poate în- 
tîmpla în diverse împreju
rări. Astfel ceața apare în 
urma pătrunderii maselor de 
aer cald și umed peste su
prafețe mai reci ale pămîn
tului. Pe această cale se pro
duc și majoritatea cețurilor 
engleze, datorită Golfstrea
mului. Pîcla industrială năs
cută din fumul fabricilor, 
caracteristică Londrei, favo
rizează condensarea vapori
lor și producerea ceții.

Poziția orașului în apro
piere de țărmul mării îl 
mai expune și unor cețuri 
de vară, care nu se produc 
de regulă pe continent. Ae
rul cald și umed de pe uscat, 
atunci cînd este împins peste 
curenți marini reci, dă loc 
la cețuri maritime de vară. 
Acestea se întind uneori pină 
la Londra.

și altceva" (din nr. 36/1963), 
pentru seriozitatea cu care 
este tratată tema și pentru 
tonul lui convingător. Cred 
că sînt în asentimentul mul
tor cititori tineri cînd pro
pun să apară cît mai des 
astfel de articole.

Mă interesează de asemenea 
reportajele șl fotoreportajele 
înfățișînd țări, orașe, oameni 
și fapte din diferite colțuri 
ale lumii, precum și aspecte 
de pe șantierele din țara 
noastră, din marile între
prinderi și marile unități 
agricole socialiste.

Emlllan POSTELNICU 
student

Sibiu, itr. 1 Mal nr, 20

PE TEME DE EDUCAȚIE

Dintre articolele și repor
tajele publicate în „Flacăra", 
care mi-au venit adesea în 
ajutor în îmbogățirea cunoș
tințelor mele, apreciez mult 
pe cele legate de problemele 
de morală și educație, de 
modul de comportare în so
cietate. Printre altele îmi 
stăruie în minte articolul 
intitulat „Despre politețe

CITITORII 
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc 
să corespondeze: Gheorghe 
Urdăreanu, Gh. Gruia și 
Vasile Scopșan, elevi, Grupul 
școlar Combinatul metalur
gic Reșița: cinema, sport, 
ilustrate; Aurel Năstase, me
canic, corn. Clurești, rn. 
Slatina: sport, muzică, ilus
trate; Maria Mirea, elevă, 
școala medie „MihaiViteazu", 
corn. Pătîrlagele, rn. Cislău, 
reg. Ploiești: literatură, cine
ma, sport; Gh. Măndilă, 
profesor. Școala de 8 ani, 
com. M. Kogălniceanu, 
rn. Tulcea: cinema, ilustrate; 
Nela Albuțiu, studentă în 
medicină, București, str. 
Măriuca 22; teme diverse; 
Ionel Pașa, strungar, Sullna, 
str. 7 Noiembrie 97: cinema, 
ilustrate; Mioara Zăbavă, 
elevă, Buzău, str.Dobrogeanu 
Gherea 17: ilustrate; Emil 
Ghilea, mecanic C.T.A., Gu- 
rabarza, rn. Brad, reg. Hune
doara : teme diverse, ilustrate; 
Anatolie Rusu, student. Bălți, 
str. Pușkln 40, U.R.S.S,: 
probleme de radiotehnlcă, 
muzică ușoară, ilustrate; 
Mircea Bucătaru, Institutul 
pedagogic de stat, Tiraspol, 
str. 25 Octombrie 128, 
U.R.S.S.: ilustrate, filatelie; 
Tadeusz Mirowski, Lodz.ul. 
Zeglarska 9, R.P.Polonă: 
filatelie; Maria Paprodny, 
Semianovicz Segskie 3, ul. 
Gorna 1 lat. 16, R.P.Polonă: 
Ilustrate; Stankiewicz Ale
xandra, Lodz, ul. Andreja 
Struga 46 m. 14, R.P.Polonă:

ilustrate; Mariana Grecu, ope
ratoare transistor!. București, 
str. Dr. Bagdasar 21, rn. 
1 Mai: ilustrate, teme diver
se ; Adriana Nemeș, elevă. Plo
iești, str. Izvoare 89: ilustra
te; Mircea Marinescu, elev, 
Hunedoara, O.M.,bloc 106, 
ap. 23: Ilustrate; Gelu Leo- 
nescu și Florin Grandea, 
electricieni, Hunedoara, str. 
Ion Creangă, bloc 76, sc. 
B, ap. 24: sport, ilustrate; 
Sorin Popovici și Virgiliu 
Mlcle, muncitori, Hunedoara, 
bd. Republicii, bloc 120, sc. 
B,ap. 20: literatură, sport, 
ilustrate; Mariana Andruc, 
elevă, corn. Moțăței, rn. Tîr- 
goviște: ilustrate; Gh. To- 
za, laminorlst, Hunedoara, 
O. M., bloc 2, sc. A, ap. 1: 
teme diverse; D-tru Nicuies- 
cu și Tomșa Vasile, lamino- 
riști. Dinu Voiculescu, elec
trician, Hunedoara, bloc 135, 
sc. B, ap. 29: literatură, ci
nema, ilustrate.

PE SCURT

Augustin Oșan, Focșani. 
Pentru cursurile fără frec
vență în clasa a IX-a a școlii 
medii, sînt necesare aceleași 
manuale ca și pentru cursu
rile de zi. Puteți deci folosi 
manualele pe care vi le-ați 
procurat.

Cornel Marlca, contabil, 
comuna Bălceștl, raion 01- 
tețu. Fotografiile trimise de 
dv. cuprind aspecte bine
cunoscute, de prea multe 
ori publicate în presă. Ne 
puteți trimite peisaje sau 
imagini înfățișînd actuali
tăți din viața economică, 
culturală, sportivă etc. a 
comunei sau raionului dv. 
E preferabil ca fotografiile 
să aibă dimensiunile minime 
de 9 x 12 cm.

George Stoica, Craiova. 
Pentru orice lămuriri cu 
privire la înscrierea dv. 
în Asociația artiștilor foto
grafi, precum șl în legătu
ră cu propunerea dv. de a 
se înființa filiale regionale 
ale acestei asociații In ca
drul cărora să activeze artiș
tii fotografi din țară, vă pu
teți adresa în scris Asociației 
artiștilor fotografi din 
R.P.R., București, str. Bre- 
zoianu • nr. 23-25, rn. 16 
Februarie.

MIhai Săndulescu, student, 
București. Sportul denumit 
„carting" ființează în țara 
noastră din 1960, cînd au fost 
construite primele maștnl- 
liliput de către muncitorii 
și tehnicienii membri al aso
ciației sportive a uzinelor 
„Autobuzul" din Capitală, 
Primul concurs oficial de 
carting a avut loc la I 
octombrie 1963, în cadrul 
concursului Internațional de 
motociclism-viteză desfășu
rat la București. Mașinlle- 
liliput sînt echipate cu mo
toare de 68 cm c.

DE LA
CORESPONDENTI

In iscțla desen a Școlii 
populare de artă din Suceava. 
Printre elevi »e numără mulțl 
muncitori de la Combinatul 
pentru Industrializarea lom 

nulul. (S. Sonntag)

întreprinderea .Electro. 
aparataj*: aici se montează 
comutatoarele voltmetrlce. 
(D. Barbu, funcționar. Bucu

rești)

in Inima Deltei. (Maxim Gherasim. Tulceal
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lor 19.30: Universitatea tehnică ra- 
o 19.45: Muzică ușoară de Eugen 
‘ger 20.10: Muzică populară 20.30: 
oapte bună, copii! 20.40: Lecția de 
mba engleză (avansați) 20.55: Două 
ese pentru corn și pian de Aurel Po- 
i 21.00: Emisiune literară 21.15: Mu- 
că de dans 21.45: Părinți și copii 
2.20: Ciclul „Suite de Bach“ 22.48: 
iuzică de dans.
Programul II 10.10: Cîntece populare 

1.30: Muzică din opere 10.50: Muzică 
mfonică 11.15: Universitatea tehnică 
idio 11.30: Program de fantezii 12.05: 
Intă corul Radioteleviziunil 12.30: 
mata opus 99 nr. 2 în fa major pentru 
ioloncel și pian de Brahms 12.58: 
in cîntecele și dansurile popoarelor 
3.30: Limba noastră—vorbește acad, 
rof. Al. Graur 13.40: Formații de mu
ică ușoară care ne-au vizitat țara 
4.05: Muzică din opereta „Frumoasa 
in Cadix" de Lopez 14.35: Soliști de 
tuzică populară 15.00: Actualitatea în 
Irile socialiste 15.25: Simfonia a IH-a 
i mi bemol major de Schumann 16.12: 
reludii la opere 16.30: Muzică de 
ameră 16.51: Melodii de estradă 11.30: 
fătul medicului (reluare) 11.35: Anun- 
ari, reclame, muzică 18.05: „Ciclul 
e inițiere muzicală" 18.45: Ce știm 
espre cărți 19.00: Fanfară 19.30: Tea- 
ru la microfon — „Peer Gynt" de 
tenrik Ibsen 21.00: Muzică instru- 
tentală și vocală 21.50: Interpreți de 
tuzică ușoară (reluare) 22.30: Mari 
oeți ai lumii: Byron 22.40: Muzică 
in opera „Martha" de Flotow 23.05: 
Iuzică de cameră 23.45: Muzică de 
tans.

Programul III 21.10: Fragmente din 
oncertul laureaților Concursului inter- 
lațional de interpretare muzicală — 
xeneva 1963 22.10: Muzică de estradă 
'.2.31—22.59: Concert coral.

SÎMBĂTA 9 NOIEMBRIE Programul I 
>.05: Concert de dimineață 6.05: 
?iese de estradă 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.40: Jocuri 
lopulare 6.45: Salut voios de pionier! 
f.10: Orchestre de mandoline 1.30: 
Sfatul medicului— Vitamina B6 1.45: 
Helodii populare 8.06: Uverturi 8.30: 
Muzică simfonică 9.00: Roza vîntu- 

rilor 9.25: Muzică corală clasică 9.40: 
Muzică populară 10.00: Muzică ușoară 
romînească 10.28: Sonate 11.05: Selec- 
țiunl din opera „Andrea Chenier" de Gior
dano 11.35: Piese de estradă 12.00: Mu
zică populară din Ardeal 12.20: însăliși 
pe stadioane 12.30: Sulta simfonică de 
Dinu Lipatti 13.10: Arii și scene din 
operete clasice 14.00: Din muzica 
popoarelor 14.30: Soliști de muzică 
ușoară 15.00: Duete vesele din opere 
15.30: Ansambluri artistice pionierești 
15.45: Actualitatea literară în ziarele 
și revistele noastre 16.00: Mazurci de 
Chopin 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: 
Muzică populară 17.12: Pagini din 
operele lui Richard Wagner 17.30: 
Prietenii lui Do-Re-Mi 18.00: Muzică 
ușoară 18.20: Actualitatea muzicală 
19.00: Almanah științific 19.25: Mu
zică de dans 20.10: Piese instrumentale 
de compozitori romîni 20.30: Pe teme 
internaționale 20.45: Melodii populare 
cerute de ascultători 21.15: Carnet 
plastic 21.25: Muzică de dans 23.21: 
Muzică de cameră.

Programul II 10.10: Arii din opere 
10.30: Melodii ce străbat lumea 11.00: 
Cîntece pentru cei mici 11.15: Univer
sitatea tehnică radio 11.30: Muzică de 
Zoltan Aladar 12.05: Pagini din operete 
12.30: Cîntece de dragoste 13.00: Cvar
tetul nr. 19 în do major de Mozart 
13.22: Muzică populară 14.05: Soliști 
ai Operei de stat din Iași 14.35: Muzică 
vocală și instrumentală de compozitori 
romîni 15.00: Cîntece șl jocuri 15.29: 
Concertul nr.4 în re minor pentru vioară 
și orchestră de Paganini 16.12: Muzică 
ușoară de Temlstocle Popa 16.30: Știința 
în slujba păcii 16.40: Cîntece 11.00: 
Prelucrări de folclor de compozitori din 
țări socialiste 11.30: însemnări de re
porter 11.35: Anunțuri, reclame, mu
zică 18.05: Recitalul baritonului Dan 
lordăchescu 18.30: Melodii populare 
cerute de ascultători 18.50: Muzică 
din opereta „Napoli sub sărutul focu
lui" de Rascel 19.30: Romanțe interpre
tate de Dorel Liveanu șl violonistul 
George Nicuiescu 20.00: Muzică de 
dans 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică de dans 21.20: Arii din operele 
lui Puccini 21.45: Agendă teatrală

22.00: „Dansul" — canțonetă inter
pretată de Benjamino Gigli, Valentin 
Teodorlan, Mado Robin 22.15: Concerte 
instrumentale 23.05: Muzică de dans.

Programul III 21.20: Muzică de ca
meră 22.22—22.59: Muzică din operete.

PROGRAMUL ■
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ 3 NOIEMBRIE 8.50: Gim
nastică 9.00: Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar 10.00: Reportaj 
de pe crucișătorul „Aurora". Transmi
siune de la Leningrad 10.30: Rețeta 
gospodinei 11.00: Emisiunea pentru sa
te 18.00: Varietăți. își dau concursul: 
Ionel Budișteanu, Magda lanculescu, 
Nlcu Stănescu, Margareta Pîslaru, Ele
na Dacian, Constantin Drăghici, Nl- 
cușor Predescu, Jean lacobescu, Maria 
Butaciu, Minodora Nemeș, Arcadie Do- 
nos, Toma Caraglu șl alții 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.15: Partea a H-a 
a emisiunii de varietăți 20.30: Tele- 
magazin 21.20; Comici vestiți ai ecranu
lui (III) — Buster Keaton. în înche
iere: Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

LUNI 4 NOIEMBRIE 19.00: Jurna
lul televiziunii 19.10: Pentru pionieri 
și școlari 19.30: Construcția de utilaje 
in pas cq tehnica modernă 19.45: Al
bum liric—versuri închinate dragostei 
20.00: Revista spectacolelor 20.40: 
Muzică preclasică—soliști Emilia Pe
trescu și Cornelia Bronzeti 21.30: Tele- 
sport. în încheiere: Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

MARTI S NOIEMBRIE 18.30: Univer
sitatea tehnică la televiziune 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.10: Pentru copii: 
Ce este filatelia? 19.30: Emisiune de 
teatru—„Prietena mea Pix" de V. Em. 
Galan. în pauze: Emisiune de știință;

Șah. în încheierep Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

JOI 7 NOIEMBRIE în jurul orei 
9.00: Transmisiune de la Moscova a pa- 
răzii militare și sportive cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie 19.00: Jurnalul 
televiziunii 19.30: Pentru pionieri și 
școlari — povestiri despre Lenin 19.25: 
Versuri închinate Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie 19.45: Transmi
siune din Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii: Suita cîmpenească „Ogoa
re înfrățite" de Gheorghe Dumitrescu 
(primă audiție); Concertul pentru pian 
nr. 5 în mi bemol major de Beethoven; 
Oratoriul patetic de Gheorghi Sviri
dov. Interpretează orchestra simfonică 
șl corul Radioteleviziunil. în pauză: 
Desenele lui Pușkin. în încheiere: Bu
letin de știri, buletin meteorologic;

VINERI 8 NOIEMBRIE 11.00: Aspecte de 
la Campionatele Internaționale de gim
nastică ale R.P.R. 18.30: Universitatea 
tehnică la televiziune 19.00: Jurnalul 
televiziunii 19.10: în vizită la Muzeul 
literaturii romîne (VII) 19.35: Poiana 
urșilor 20.00: Săptămîna 21.00: Cam
pionatele europene de volei —• reportaj 
filmat 21.15: Muzică ușoară înregistrată 
pe peliculă. în încheiere: Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

SlMBĂTĂ 9 NOIEMBRIE 11.00: As
pecte de la Campionatele interna
ționale de gimnastică ale R.P.R. 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Emisiune 
pentru copil 19.20: în fața hărții 19.30: 
Adaptarea „Oameni sărmani" după Dos- 
toievskl 20.40: Filmul „Tu ești mi
nunată" cu Caterina Valente 22.15: Mu
zică ușoară instrumentală cu Jean Io
nescu, Janey KorOssy, Ileana Pitea și 
alții. în încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Tiparul executat la Combinatul poligrafic 
«Casa Scînteii'

Macheta: Vlad Mușatescu

I 41.505 I




