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CONDUCĂTORI DE PARTID Șl DE 
STAT AU VIZITAT MARI ȘANTIERE 
DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE DIN 
REGIUNILE ARGEȘ Șl OLTENIA

în cursul zilei de marți, 12 noiembrie, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ale
xandru Drăghiel, Deonte Răutu, Gh. Gas
ton Marin, Mlhall Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei, au vi
zitat mari șantiere de construcții indus
triale din regiunile Argeș și Oltenia : 
Uzina de aluminiu din Slatina, Combi
natul chimic șl Centrala electrici de 
termoflearedin Craiova — obiective de 
seamă ale planului de 0 ani, stabilite 
de Congresul al Ill-lea al P. M. R.

în fotografiile noastre :
D Pe șantierul Combinatului chimic 
din Craiova.
H Vlzitind viitoarele hale ale Uzinei 
de aluminiu din Slatina, care au În
ceput să prindă contur.
El După vizitarea principalelor secții 
ale Centralei electrice de termoficare din 
Craiova.
E] în mijlocul unui grup de elevi ai 
școlilor profesionale care fac practică pe 
șantierul Combinatului chimic Craiova.



EI Cargoul romihesc „Suceava" în rada portului 
belgian Anvers.

to Aspect de la expoziția organizată de studenții 
Institutului pedagogic din București, cu imagini 
din viața nouă a Oneștiului.
13 Pentru iarna care bate la ușă colectivul 
Uzinelor chimice romîne pregătește loturi masive 
de cizmulițe fără fermoar pentru adulți șl copil; 
Intr-un sortiment mult mal bogat. în fotografie: 
In secția cazane de vulcanizat, maistrul Aneta 
Turcu și vulcanizatorul Constantin Bădescu con- 
trolînd un lot de cizme de cauciuc.
a La data de 30 octombrie, colectivul Stațiunii 
de mașini și tractoare Chitila și-a realizat planul 
de arături șl tnsămînțări. In prezent brigăzile 
de mecanizatori execută revizia periodică și ulti
mele arături adinei de toamnă pe tarlalele gos
podăriilor agricole colective din comunele Afu
mați, Otopeni, Balăceanca și Mogoșoaia. In foto
grafie: repararea plugurilor reversibile.

EJ După catastrofa de Ia mina din Lengede 
(R.F. Germană), salvării celor 3 mineri i-a ur
mat descoperirea a încă 11 mineri supraviețu
itori. în fotografie: mineri și membri ai echi
pelor de salvare se felicită.
® . în Vietnamul de sud se menține legea mar
țială, iar potrivit agenției americane Associated 
Press „administrația civilă a rămas aproape 
complet neatinsă... Marea schimbare constă 
în faptul că țara este acum condusă de un 
comitet, în loc de o familie". în fotografie: trupe 
în fața unei clădiri administrative din Saigon, 
incendiate în timpul recentelor lupte de stradă. 
□ Imagine de la cursul de teatru al Universității 
populare din București, care și-a deschis de curînd 

porțile. Anul acesta la cele 19 cursuri s-au în
scris aproape 8,000 de cursanti de toate vîrstele 
și profesiile.
□ Profesoara Maria Goeppert Mayer (S.U.A.) 
de la Universitatea din California este unul din 
cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru fizică 
pe anul 1963.
[S *în urma alegerilor parlamentare din Grecia, 
liderul partidului Uniunea de centru, George 
Papandreu, a format noul guvern.
□ La Londra s-a desfășurat concursul de fru
musețe pentru alegerea unei „Miss Univers". în 
fotografie: participantele în costumele naționale 
ale țărilor pe care le-au reprezentat.
® Autoritățile venezueliene se află în stare de 
alarmă datorită intensificării acțiunilor partiza
nilor. Fotografia înfățișează un post de partizani 
în regiunea muntoasă San Luls.
na Aurelia Petri (stînga), șefa brigăzii de croit 
fețe pentru pantofi de femei cu talpă lipită de la 
fabrica „Solidaritatea" Oradea, are deseori propu
neri pentru o mai bună folosire a materiei prime. 
Din economiile peste plan realizate anul acesta 
de brigada condusă de ea se pot confecționa peste 
13.000 perechi fețe pantofi.
18 Toamnă neobișnuit de frumoasă și de lungă. 
In mijlocul lui noiembrie străzile și parcurile 
bucureștene au un aspect primăvăratic,



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ 17 NOIEMBRIE 8.50: 
Gimnastică 9.00: Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar 
10.30: Rețeta gospodinei 11.00: 
Emisiunea pentru sate. în cursul 
după-am iezei: Fotbal și hochei — 
un interesant cuplaj de trans
misiuni sportive de la Bucu
rești și Moscova 18.00: Varie
tăți. își dau concursul: Silvia 
Chicoș, Angela Moldovan, Do
rina Drăghici, Fănlcă Luca, 
Roxana Matei, Ion Lucian, 
Nae Roman, Ștefan Tapalagă, 
Constantin Stănescu, Horia Că- 
ciulescu, Ciupi Rădulescu, Octa
vian Naghiu, Edgar Fallacies, 
Ludovic Spiess, Trio „DO-RE- 
MI“, Aurelian Andreescu și 
alții 19.00: Jurnalul televiziunii 
19.15: Partea a doua a emisiunii 
de varietăți 20.30: „Oameni de 
afaceri1' — o izbutită ecranizare 
după trei schițe ale scriitorului 
O'Henry. în încheiere: Buletin 
de știri, sport, buletin meteoro
logic.

LUNI 18 NOIEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Pen
tru pionieri și școlari 19.30: 
Filmul britanic „Genevieve" 
20.50: Recital vocal-instrumen- 
tal cu Octav Enigărescu, Miha- 
ela Botez, Nicoleta Mastero și 
alții 21.35: Telesport. în înche
iere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

MARTI NOIEMBRIE 18.30: 
Universitatea tehnică la tele
viziune 19.00: Jurnalul televi
ziunii 19.10: Emisiune pentru 
copii 19.25: Moment coregrafic 
19.45: Emisiune de teatru — 
„O felie de lună" de Aurel 
Storin. în pauze: Emisiune de 
știință; Șah. în încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteoro
logic.

JOI 21 NOIEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Că
pitanul Val-Vîrtej și taina vasu
lui Înghețat (I) 19.40: Transmi
siune de la Institutul de fizică 
atomică al Academiei R.P. Ro- 
mîne (IV) 20.00: Vitrina literară 
21.00: Campionatele internațio
nale de gimnastică ale R. P. Ro
mine, reportaj filmat 21.15: Mu
zică distractivă — soliști: Vir
ginia Gudzichievlci, Dorothea 
Palade-Melinte, Vasile Micu, 
Constantin Dumitrescu. în în
cheiere: Buletin de știri, bule
tin meteorologic.

VINERI 22 NOIEMBRIE 17.30: 
Maeștrii sportului ucrainean — 
transmisiune de la Kiev 18.30: 
Universitatea tehnică la tele
viziune 19.00: Jurnalul tele
viziunii 19.10: Pentru tineretul 
școlar—în vizită la Muzeul lite
raturii romîne (IX) 19.40: 
Emisiune de artă plastică — 
Frans Masereel 20.00: Săptă- 
mîna 21.00: „Scara"—Premiul I 
la Festivalul de televiziune de 
la Monte-Carlo — 1963 21.20: 
Melodii, melodii — cu Constanța 
Cîmpeanu, Rodica Paliu, Ion 
Stoian, Ion Buzea, Constantin 
Drăghici și alții. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

SlMBĂTĂ 23 NOIEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Pen
tru copii — o emisiune cu Horia 
Șerbănescu și Radu Zaharescu 
19.35: Muzică populară romî- 
nească — cintă o formație con
dusă de Nicolae Băluță; soliști: 
Adriana Codreanu, Maria Cio- 
banu, Natalia Gliga, Dumitru 
Constantin 20.10: Priveliști car
patine:'Cerbul 20.35: Maeștrii 
genului scurt: A.P. Cehov — 
„Esculapi rurali" și „Scriitorul" 
(ecranizări) 21.15: în fața hăr
ții 21.30: Muzică ușoară—soliștii 
și orchestra Ansamblului artistic 
al U.T. M., dirijor George 
Grigoriu. în încheiere: Buletin 
de știri, sport, buletin meteo
rologic.

în paginile 21-23: 
Programul de radio
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Bi Cîteva mii de specta
tori au urmărit în sala 
Floreasca evoluția gimnaști- 
lor din nouă țări, care au par
ticipat la campionatele in
ternaționale de gimnastică 
ale R.P. Romîne. Compo- 
nenții lotului nostru au cîș- 
tigat șapte titluri, dove
dind buna lor pregătire. 
El Gimnasta Sonia lovan 
a avut o comportare re
marcabilă, cîștigînd 3 ti
tluri de campioană interna
țională a R.P. Romîne.
FI La inele, pe primul loc: 
Anton Cadar (R.P. Romînă). 
□ în cadrul Cupei Cam
pionilor Europeni a avut loc 
la București meciul dintre 
echipele Dinamo București 
și Real Madrid încheiat cu 
scorul de 1—3. în fotografia 
noastră: un atac dinamovist 
la poarta redutabilei echipe 
spaniole.
H Meciul dintre Steaua și 
Farul (1—2 !) a demonstrat 
buna pregătire și voința de 
luptă a constănțenilor și 
forma inegală a echipei 
bucureștene. în fotografie: 
o fază care ar fi putut duce 
la autogol—mingea, împin
să de portarul constănțean 
Manciu, a trecut totuși pes
te bară...

Fotografii do S. STEINER



Răspunderea personală în producție 
este una din cele mai importante cerințe 
ale societății noastre socialiste. Oamenii 
muncii, chemați sâ traducă în fapt un 
obiectiv de seamă — acela al îndeplinirii 
la timp a angajamentelor lor profesio
nale — nu dau înapoi în fața greutăților. 
Fiecare muncitor are alături de el colec
tivul care îl ajută în orice moment, 
creîndu-i condiții în care sâ-și poată 
manifesta întreaga sa capacitate cre
atoare. Despre aceste condiții — menite 
sâ ajute la întărirea spiritului de răspun
dere personală și colectivă — ne vorbesc, 
în cele ce urmează, cîțiva tovarăși de 
la Uzina de rulmenți din Bîrlad.

RĂSPUNDEREA
PERSONALĂ (ii)

PĂREREA MET ALURGIȘTILOR BÎRLĂDENI

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR

De cîte ori trec prin muzeul 
fabricii noastre și privesc rul
menții realizați la F.R.B. în 
urmă cu zece ani, am senzația 
că răsfoiesc caietele unor școlari 
începători. Cu toate că, la vre
mea lor, piesele acestea s-au bucu
rat de un real succes—în compa
rație cu bilele și inelele de astăzi, 
rectificate cu toleranțe de miimi 
de milimetru, ele apar într-adevăr 
ca niște obiecte de muzeu.

La temelia succeselor obținute 
stau, bineînțeles, relațiile socia
liste de muncă, organizarea pla
nificată a producției; importantă 
este și introducerea treptată în 
cadrul întreprinderii a unor uti
laje din ce în ce mai perfecțio
nate... Mașinile, ce-i drept, func
ționează semiautomat și automat 
și treptat ele vor ajunge să con
fecționeze rulmenți aproape sin
gure. Cu o singură condiție: 
ca omul să le folosească din ce 
în ce mai rațional, să le conducă 
cu tot mai multă pricepere. Cei 
care fac acest lucru — muncito
rii, inginerii și tehnicienii — la 
rîndul lor se perfecționează, nu 
mai seamănă nici cu cei de acum 
un an, nici cu cei de acum zece.

Un alt factor care stă la baza 
succeselor dobîndite de noi în 
răstimp de un deceniu este 
creșterea permanentă a nivelului 
profesional al oamenilor, împle
tită strîns cu dezvoltarea necon
tenită a simțului de răspundere 
colectivă și personală. Comu
niștii au fost cei care, prin exem
plul lor, au dezvoltat aceste 
calități printre ceilalți membri 
ai colectivului. Tocmai de aceea 

primirea în rîndul membrilor de 
partid a însemnat de fiecare dată, 
pentru fiecare candidat în parte, 
un examen greu.

Un exemplu: Nicolae Codrea, 
strungar în secția noastră, a cerut 
nu demult să (ie primit în rîndul 
candidaților de partid. în cadrul 
adunării generale tovarășii i-au 
arătat că mai are încă multe 
de învățat, că în activitatea sa 
mai sînt destule lipsuri. Ana- 
lizîndu-și sincer și obiectiv lip
surile, tovarășul nostru de 
muncă, om cinstit, s-a angajat 
să-și înzecească eforturile pentru 
a le înlătura. într-adevăr, după 
o muncă perseverentă, ajutat de 
noi toți, Nicolae Codrea a de
venit un strungar fruntaș, autor 
al cîtorva inovații valoroase.

Exemple asemănătoare le oferă 
și tovarășii Jean Ribac, Ion Gi- 
readă, Eduard Maravela, azi cu 
toții intrați în marea familie 
a comuniștilor.

De fapt sarcina permanentă a 
comuniștilor din fabrica noastră 
nu a constat doar în îmbunătăți
rea muncii profesionale a celor 
care intră în partid și a unor 
membri de partid care uneori au 
slăbiciuni sau greutăți în muncă. 
Noi ne ocupăm în egală măsură 
și de mobilizarea celor fără de 
partid. Ioan Constantin, de pildă, 
a devenit dintr-un muncitor me
diocru un strungar priceput, 
deoarece a fost îndrumat și ajutat 
de către comunistul Petre Bor- 
deianu. La rîndul lor, Gheorghe 
Luca și Dumitru Ungureanu au 
înregistrat serioase progrese în 
activitatea profesională mulțu
mită sprijinului activ primit 
din partea comuniștilor Ioan 
Stoleru și Ioan Ceapă.

E adevărat: înșirate așa pe 
hîrtie, faptele acestea par simple. 
Dar cum în lume nu există doi oa
meni care să semene între ei — 
răspunderea personală ajunge în 
conștiința fiecăruia pe căi felu
rite, proprii fiecăruia în parte. 
Iată: într-o brigadă fruntașă, cu 
un colectiv sudat — cum este bri
gada condusă de tovarășul Con
stantin Toderiță—lucrează un om 
care pînă nu demult nu izbutea 
în nici un fel să se înțeleagă cu 
tovarășii săi. Se numește Con
stantin Vînătoru. L-am chemat 
în nenumărate rînduri la sediul 
organizației de partid și în urma 
unor lungi discuții mi-âm dat 
seama că în spatele aerului 
ursuz și al zgîrceniei în vorbă 
de care dădea dovadă tovarășul 
Vînătoru, se ascundeau necazuri 
personale, precum și o doză mare 
de timiditate. Am vorbit cu 
șeful brigăzii despre aceste lu
cruri, sfătuindu-1 să încerce o 
mai intensă și mai directă apro
piere sufletească față de colegul 
său. Rezultatele au fost cele 
așteptate: ursuzul, stîngaciul și 
veșnic nemulțumitul Constantin 
Vînătoru a devenit un membru 
activ și prețios al colectivului 
nostru.

Prin exemplul personal al fiecă
ruia — deci prin îmbunătățirea 
propriei noastre munci — și prin 
ajutorul direct pe care îl dăm, 
noi căutăm să contribuim la for
marea conștiinței socialiste, la 
întărirea răspunderii personale 
a fiecărui tovarăș din colectivul 
nostru.

Ștefan GRECU 
secretarul organizației de 
partid din secția strungărie

RĂSPUNDEM 
FAȚĂ DE OAMENI

Cînd începi să îmbătrînești, 
amintiri de tot felul vin și-ți 
dau tîrcoale la tot pasul. Mai 
ales cînd trăiești într-un colec
tiv de oameni tineri, care știu 
să rîdă și să muncească, să 
petreacă și să învețe cu aceeași 
tragere de inimă.

Cum, în ce fel, care erau con
dițiile în care se desfășura 
munca în întreprinderile conduse 
de patroni? Sînt multe de poves
tit în această privință. Doresc 
totuși să amintesc două aspecte, 
semnificative pentru acele tim
puri. Felul cum se făcea angaja
rea și mijloacele prin care se 
învăța meseria.

Ca să te poți angaja ca mun
citor trebuia să-ți petreci mult 
timp așteptînd în fața por
ților întreprinderii. Săptămîni 
și chiar luni de zile. Fără relații 
și fără șperțuri împinse maiștri
lor sau personalului administra
tiv nu pășeai niciodată dincolo 
de poarta fabricii. începea apoi 
învățarea meseriei. Cărînd apă, 
măturînd prin secție, făcînd ori
ce în afară de meserie, trebuia să 
fii „șmecher" și să furi din ochi 
priceperea vecinului, deoarece ni
meni nu era „prost" să-ți spună 
ceva. învățarea meseriei „pe 
furatelea" stătea la baza cali
ficării în întreprinderile capita
liste. Iar utilajul învechit, ate
lierele insalubre, absența măsu
rilor de protecție și munca exte
nuantă constituiau cadrul firesc

(Continuare in pag. 6)
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Atenție! Ața se scoate inelul din 
cuptor I Maistrul Nicolae Grădina* 
ru dă Indicații elevilor școlii pro
fesionale, sosiți în practică ia sec

ția forță.

al activității noastre de atunci.
Iată de ce noile condiții de 

lucru și viață create în anii 
puterii populare îmi apar mie 
și tuturor celor intrați în cea 
de-a doua tinerețe a vieții cu 
atît mai evidente. Mă voi folosi 
în acest scop de două exemple:

într-o zi — sînt ani de atunci 
— aflu că întreprinderea noastră 
a angajat un nou paznic. Și mai 
aflu că omul acesta. Petre Sava, 
a sosit de la țară și că e de mese
rie fierar. Fierari sîntem și noi, 
forjorii, atît doar că în loc de 
ciocan și nicovală întrebuințăm 
ciocanul pneumatic și presele 
mecanice cu forțe de mii de 
kilograme. îl chem la mine și 
îl întreb: „Nu vrei, tovarășe 
Sava, să înveți meseria de for
jor?" Și peste cîteva zile îl con
ving să lase „poarta" în seama 
altora mai bătrîni și să treacă în 
brigada forjorului Constantin Cio- 
banu. în prezent același Sava 
conduce brigada laminorului 
de 500. Ce schimbări au 
avut loc totodată și în con
știința tovarășului nostru? A- 
cum cîteva zile brigada sa 
a rebutat un inel de 25 kg. în 
dimineața următoare (cu toate că 
lucra în schimbul al H-lea) 
Ion Sava s-a prezentat la lu
cru. A muncit singur pînă a 
reușit să repare inelul și, o dată 
cu sosirea tovarășilor săi în 
orele de după-amiază, a putut să-1 
dea la laminat.

Și un exemplu personal: stu
diind ciocanele pneumatice, 
m-am gîndit că înlocuirea nico
valei superioare printr-o nico
vală concavă ar putea îmbună
tăți calitatea inelelor. Am expe
rimentat procedeul la ciocanul 
de 450, am obținut rezultatele 
dorite și mi-am văzut mai de
parte de treabă. în schimb „co
piii" ăștia din secție, nici una 
nici două, au dat fuga și m-au 
„pîrît" cabinetului tehnic. De 
atunci mi se cere mereu să pre
zint dosarul inovației. Sincer 
vorbind, nu o consider ino
vație, ci o obligație a mea 
personală de a ajuta în calitate 

de maistru la îmbunătățirea pro
duselor forjate.

De altfel, inovațiile apar în 
secția noastră .una după alta. 
Ele sînt o consecință directă a 
ridicării nivelului profesional. 
Condițiile create în acest scop 
(liceul seral, la care sînt înscriși 
30 de tovarăși, cursurile pentru îm
bogățirea cunoștințelor de specia
litate, urmate de toți membrii sec
ției, precum și cursurile de învăță- 
mînt politic) contribuie totodată 
și la formarea și ridicarea con
tinuă a conștiinței profesionale. 
Și cu un simț de răspundere dez
voltat se muncește, cum e și 
firesc, mai bine și mai repede. 
Condițiile de lucru create și 
răspunderea personală se deter
mină și se influențează reciproc.

Nicolae GRĂDINARII 
maistru în secția de forjă

CONDIȚII PENTRU 
RIDICAREA CALIFICĂRII

Se pot spune multe lucruri 
despre contribuția comitetului 
sindical la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă în uzina noas
tră. Mă voi opri la un singur 
aspect, acela al ridicării califi
cării. La noi se acordă un spri
jin larg preocupărilor oamenilor 
pentru îmbogățirea continuă a 
experienței lor în producție. 
Cursurile de completare a cunoș
tințelor și de ridicare a calificării 
sînt frecventate în prezent de 
peste 1.200 de oameni. Cadrele 
didactice care conduc aceste 
cursuri au fost recrutate dintre 
cei mai buni ingineri ai uzinei, 
și ei s-au pregătit din vreme elabo- 
rînd planuri de lecții amănunțite 
și o documentație bogată. Pe de 
altă parte, mulți dintre muncito
rii noștri urmează cursurile școlii 
medii serale (230 în acest an, 
59 absolvenți anul trecut), șco
lile de maiștri (19 oameni în 
prezent) și diferite institute de 
învățămînt superior (20 în pre
zent, 4 absolvenți în anul trecut, 
dintre care 3 s-au întors în uzină 
ca ingineri). Rezultatele se văd 

în primul rînd în nivelul calita
tiv din ce în ce mai ridicat al 
producției, în numărul mare de 
inovații înregistrate anual. Toate 
acestea arată că una din cauzele 
importante ale succeselor colec
tivului nostru este și asigurarea 
de condiții cît mai bune pentru 
ridicarea calificării oamenilor.

lonlță ANGHEUNA 
vicepreședinte al comitetului 

sindical

RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ 
Șl PERSONALĂ ÎN REALI
ZAREA RITMICĂ A TUTUROR 
INDICATORILOR DE PLAN

" S-au împlinit în primăvară 
zece ani de la intrarea în pro
ducție a întreprinderii noastre.

în tot acest răstimp fabrica 
s-a dezvoltat treptat, a crescut, 
și o dată cu ea a crescut și nivelul 
profesional al miilpr de munci
tori ce mînuiesc ‘cu pricepere 
strungurile de tot felul, execută 
pe mașinile de rectificat piese 
cu toleranțe de miimi de mili
metru sau stăpînesc și folosesc 
eficient puternicele prese de for
jat inele de rulmenți. Avînd la 
dispoziție utilaje moderne, apli- 
cînd metode înaintate de muncă 
și desfășurînd cu entuziasm în
trecerea socialistă pentru înde
plinirea cu succes a angajamen
telor luate, metalurgiștii și-au 
însușit treptat o largă experiență, 
în ultimii trei ani colectivul 
fabricii noastre a înregistrat o 
creștere anuală a producției glo
bale în medie cu 26,5 la sută.

Peste 15.000 rulmenți peste 
plan au fost produși în acest an, 
iar planul a fost îndeplinit lună 
de lună la toți ceilalți indicatori.

Toate aceste rezultate n-au 
apărut din senin. Sau, vorba 
unui cunoscut proverb: drumul 
spre glorie nu e presărat cu roze.

Unul din factorii care au 
influențat hotărîtor realizarea 
cantitativă a rulmenților îl re

prezintă organizarea întreguh 
colectiv de muncă și creare 
condițiilor necesare pentru obț: 
nerea ritmică a producției.

Aceasta a necesitat, în primt 
rînd, cunoașterea din timp 
sarcinilor și realizarea lor un; 
form, decadă cu decadă, atît p 
fiecare secție cît și pe între 
prindere în ansamblul ei.

Astfel întreprinderea noastră 
reușit de mai mulți ani ca secțiil 
și serviciile de bază să primeasc 
planurile de producție lunare c 
15-20 de zile înainte de începe 
rea lunii, iar în vederea treceri 
la construirea unor tipuri nc 
de rulmenți și a pregătirile 
tehnologice care necesită mai mul 
timp, serviciilor respective li s 
transmit și planurile trimestriale 
în plus, atît proiectarea cît* ș 
pregătirea tehnologică se exe 
cută după grafic, în ordinea in 
trării în fabricație a tipurilor d 
rulmenți.

Aplicînd ca formă organizate 
rică munca în brigadă, a crescu 
responsabilitatea muncitorilor îi 
ce privește cantitatea și calitate; 
rulmenților produși, făcînd c;

Strungarul Gheorghe Bocănef.



desele să se miște în flux continuu 
>înă la controlul final, respectiv 
ără să se mai întoarcă după fiecare 
perație la punctul de control, 
isemenea metode înaintate de lu
ni au dus la scăderea continuă a 
ebuturilor sub coeficientul ad- 
nis. în primele trei trimestre din 
.cest an s-a înregistrat o scădere a 
■ebuturilor cu peste 13 la sută în 
■omparație cu anul 1962 și cu 3,5 
a sută față de procentajul admis 
ie anul în curs.

Experiența acumulată ne ajută 
iă trecem cu succes, fără salturi, 
a îndeplinirea sarcinilor de plan 
ie anul 1964.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
le plan pe anul 1964 au fost 
acute numeroase propuneri valo
roase. Discuțiile purtate ne-au 
iovedit încă o dată că oamenii 
loștri au făcut progrese sensi
bile în ridicarea nivelului lor 
profesional și că, totodată, sim- 
ful răspunderii colective și indi
viduale constituie o trăsătură 
ssențială a conștiinței lor socia
liste. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii noștri ne-au demonstrat 
că își cunosc deopotrivă sarcinile

Se lucrează macheta ultimului nu
măr al ziarului de uzină .Rulmen

tul”. 

concrete pe locul de muncă, pre
cum și contribuția lor în funcție 
de interesele generale ale între
prinderii.

Pregătirea din vreme pentru 
producția anului viitor se află 
în centrul atenției întregului co
lectiv, iar prin folosirea tuturor 
mijloacelor de care dispunem a- 
vem garanția că marca fabricii 
noastre se va situa la loc de frunte.

Ștefan DUMITRESCU 
director al

Fabricii de rulmenți Bîrlad

PARTEA NOASTRĂ 
DE CONTRIBUȚIE

în paginile ziarului de uzină 
„Rulmentul" au apărut adeseori 
materiale menite să trezească în 
conștiința oamenilor spiritul da
toriei față de sarcinile ce le revin. 
Aș aminti doar cîteva idei ale ar
ticolelor ce s-au încadrat în aceas
tă tematică. Noi am scris de
spre răspunderea maistrului în în
tărirea disciplinei la locul de pro
ducție, despre răspunderea sa ca 
educator al elevilor-ucenici, de
spre rolul colectivului în formarea 
unei juste atitudini față de 
muncă.

Pornind de la ideea întăririi 
răspunderii față de sarcinile de 
serviciu, față de sarcinile de 
plan, redacția a căutat să dez
volte această atitudine și în alte 
domenii ale vieții noastre de toa
te zilele. Articolele: „Jurnalul 
unui pierde-vară", „Întîrziații" 
au dezbătut probleme de etică 
socialistă, de atitudine față de 
învățătură și față de familie.

Într-o serie de alte materiale 
ziarul a relatat fapte din între
cerea socialistă, a evidențiat mun
citori care sînt exemplu la locul 
lor de muncă, și simpla apariție a 
numelui sau a fotografiei cuiva 
în paginile,, Rulmentului" creează 
obligații morale față de titlul 
și locul cucerit. O rămînere în 
urmă înseamnă o pată pe obraz, 
o scădere în fața tovarășilor de 
muncă și de obicei muncitorii evi- 
dențiați nu prea pățesc asemenea 
rușini. Am să relatez doar un sin
gur fapt care ilustrează această 
idee.

În primăvara trecută comu
nistul Ion Purice, șef de brigadă 
în secția forjă, aplicînd o serie de 
inițiative personale în producție, 
se afla în fruntea întrecerii socia
liste. O brigadă care lucra lîngă 
presa sa nu reușea însă să facă 
față sarcinilor de plan. Atunci 

el a preluat conducerea brigăzii 
mai slabe și încă din prima lună 
a reușit s-o aducă la nivelul bri
găzilor fruntașe. De atunci și pînă 
astăzi „fanionul de brigadă evi
dențiată" stă pe mașina sa. Ziarul 
nostru a popularizat această ini
țiativă de preluare a unei brigăzi 
mai slabe pentru a o aduce la 
nivelul celor fruntașe.

Asemenea exemple care concreti
zează rolul ziarului în întărirea 
răspunderii personale mai sînt în 
fabrica noastră. Ele ilustrează 
unul din multiplele aspecte ale 
operei de formare a oamenilor- 
cu conștiință înaintată, pe măsura 
epocii în care trăim, operă la 
care aducem și noi partea noastră 
de contribuție.

Constantin HUȘANU 
redactor al ziarului de uzină 

.Rulmentul"

SURPRIZĂ...

Nimeni nu se naște nici cu 
știință de carte, nici înzestrat cu 
simțul datoriei și al răspunderii 
personale. Dar mai devreme sau 
mai tîrziu — într-un fel sau al
tul —■ fiecare este astăzi dator 
să le cunoască și să le dobîndeas- 
că. Altminteri, se învîrte prin 
lume ca o corabie fără busolă, 
încurcînd rosturile altora și în- 
curcîndu-și, pînă la urmă, pro
priile lui cărări.

Ei bine (și nu mi-e de loc ru
șine s-o mărturisesc), în urmă cu 
zece ani arătam și eu ca o aseme
nea corabie rătăcită. Terminasem 
școala profesională metalurgică 
din Galați și, împreună cu alți 
doi colegi — Eleonor Rășcanu 
și Ion Barbărasă — fusesem re
partizați la tînăra fabrică de rul
menți din Bîrlad. Aici am găsit 
de toate: condiții moderne de 
lucru, posibilități bune de cîștig, 
casă, masă... „Ce-i mai trebuie 
unui tînăr? — ne-am spus noi. 
Viața e făcută să fie trăită". 
Și am început s-o „trăim" așa 
cum am înțeles noi atunci: che
furi, distracții, sport — iar la 
uzină: absențe nemotivate și 
treabă făcută de mîntuială. Nu 
era zi ca vreunul din noi să nu 
pricinuiască încurcături sau ne
plăceri tovarășilor din secție. 
Tocmai de aceea, am fost împo
dobiți cu o poreclă: „Trio Bo- 
căneț" (după numele meu, Gheor
ghe Bocăneț). *

...De atunci au trecut însă 
zece ani. Lucrez tot în secția de 
strungărie a fabricii. Dar numele 
meu și al prietenilor mei nu mai 
este legat de această poreclă. Nu 
mai am motive să mă rușinez de 

munca și faptele mele, ci dimpo
trivă. Muncitori buni au devenit 
și tovarășii mei Rășcanu și 
Barbărasă, care acum urmează 
cursurile școlii de maiștri.

Cum a fost posibilă această 
schimbare? Nu e nici o minune 
la mijloc. Preschimbarea noas
tră în bine a fost posibilă datori
tă ajutorului permanent primit 
de la tovarășii din secție și în 
primul rînd din partea comuniș
tilor din fabrică. Critica tovără
șească, ajutorul concret al maiș
trilor și al șefilor de brigadă, 
precum și cursurile de specia
lizare spre care am fost îndru
mați ne-au determinat să ne 
schimbăm în mod treptat mun
ca și conduita morală. Ocupîn- 
du-se cu perseverență de „cazul" 
nostru și dînd dovadă de o răb
dare cu adevărat de fier, tovară
șii aceștia ne-au făcut treptat să 
înțelegem că în schimbul bune
lor condiții de viață și muncă 
create în folosul nostru de către 
partid (în ceea ce mă privește: 
școală gratuită, angajament ime
diat, locuință, posibilități avan
tajoase de cîștig, precum și 
perspective nelimitate pentru ri
dicarea nivelului profesional) ni 
se cere un singur lucru: să mun
cim. Să muncim cu abnegație și 
simț al răspunderii, pentru a ne 
crea la urma urmei propria noas
tră fericire. Fericire care la rîn- 
du-i nu poate exista dacă nu este 
strîns unită cu năzuințele, bucuri- , 
ile și necazurile tovarășilor tăi 
de muncă.

Nu demult, tovarășii din sec
ție mi-au făcut o surpriză: mi-au 
publicat poza și au scris despre 
mine în ziarul de uzină, în legă
tură cu crearea a două dispozi
tive adaptate la mașina de rec
tificat și la mașina de rabotat. 
Datorită acestor inovații — cum 
scrie în ziar — piesele (arborele 
cotit și capotele de la forjă) 
nu se mai execută acum în afara 
întreprinderii; dar inovațiile 
pe care le-am realizat con- 
sultîndu-mă cu numeroși to
varăși din secție nu le consider 
de loc merite personale și în nici 
un caz excepționale, ci pur și 
simplu sarcini de serviciu. Roa
dele obținute reprezintă un 
succes colectiv, deoarece sim
țul răspunderii personale nu este 
decît o părticică a răspunderii 
colective, pentru dezvoltarea că
reia luptăm cu toții, umăr la 
umăr.

Gheorghe BOCĂNEȚ 
strungar

Fotografii 
de 

Nicolae RÂDULESCU



GAUGUIN: „Două femei din Tahiti"

Marele Taaroa, stăpînul universului, era în
singurat și melancolic. Zeii văzîndu-1 mereu 
trist i-au adus-o pe O-Te-Papa, care nu era 
decît o stîncă uriașă de o mare frumusețe. Pe 
acele timpuri mitologice lumea era încă stă- 
pînită de întuneric și divinul Taaroa s-a hotărît 
să creeze soarele pentru ca frumoasa O-Te-Papa 
să guste farmecul oceanului... Luînd-o în brațe, 
ei au făcut împreună o călătorie de la apus 
spre răsărit, peste oceanul verde. Trecînd peste 
oglinzile calme și nesfîrșite, la fiecare îmbrăți
șare din fermecătoarea O-Te-Papa se desprindea 
cite un fragment. Din aceste fragmente s-au 
născut insulele...

Așa cel puțin explică legenda apariția arhi
pelagurilor polineziene, care răsar din valurile 
Pacificului în șiraguri. Insule cu relief stîncos 
și ciudat, ele au uimit cu frumusețea lor pe 
primii europeni. Și faima lor de locuri para
diziace persistă pînă în zilele noastre.

Corăbierii le-au descoperit rînd pe rînd. Ma
gellan, plecat în căutare de noi pămînturi, 
înscrie pe hartă primul -— în 1521 — cîteva din 
insulele arhipelagului Tuamotu. Mendana, în 
cea de-a doua expediție, în 1595, arhipelagul 
Marchizelor. Spaniolul Queiroz, plecat pe apele 
oceanelor să dobîndească „suflete pentru cer și 
regate pentru Spania", rătăcește prin arhipela
gul Societății, descoperă o insulă pe care o 
numește Sagittaria, dar determină inexact po
ziția ei geografică și insula presupusă a fi Otaiti 
rămîne uitată, ca un punct inutil, în atlasele 
epocii. Nici un navigator nu dă de ea la coordo
natele indicate... Cel care va purta laurii desco
peririi insulei Tahiti va fi căpitanul englez 
Wallis. El debarcă aici în 1767 și declară so
lemn, în numele regelui, că pune stăpînire pe 
insulă. Dar după numai opt luni, fregata fran
ceză „La Boudeuse" (îmbufnata) sosește în 
Tahiti, iar căpitanul Bougainville îngroapă în 
pămînt un act de luare în posesiune scris pe o 
placă de lemn de stejar și, considerîndu-se des
coperitorul ei, o denumește Noua Cytheră!

Rînd pe rînd fragmentele frumoasei O-Te-Papa 
răsăreau din valurile oceanului, la babord sau la 
tribord, în fața navigatorilor. Schouten-Le 
Maire, Roggeveen, Cook, Bellingshausen etc. 
au descoperit alte insule și alți atoli. Petele 
albe de pe atlasele timpului au fost completate.

Navigatorii vedeau de pe punțile corvetelor o 
lume ciudată și în același .timp fermecătoare 
pe care au supus-o cu salve de tun și arbaletă.

Scurtă incursiune statistică
între tropicul de sud și ecuator, pe axa geo

grafică est-vest, cuprinzînd zeci de insule și 
atoli, se întind patru arhipelaguri pe care atla
sele le denumesc Polinezia franceză: insulele 
Societății, Marchize, Tubuai și Tuamotu. Su
prafața: 3.998 km2. Populația, după evaluările 
din 1959: 80.000 de locuitori.

Un exemplu tragic a ceea ce a însemnat co
lonizarea Polineziei îl constituie insulele Mar
chize. Cook, în 1773, evalua numărul aborige
nilor de aici la 100.000; în 1804, exploratorul 
rus Krusenstern n-a mai găsit decît vreo 50.000. 
Primul recensămînt francez — 1877 — înregis
tra 5.246 insulari. Azi Marchizele au 4.50Î) 
locuitori. „îndreptarul pentru insulele Pacifi
cului", publicat în Australia, dă următoarea 
explicație: „Acest grup de insule a fost un loc 
ideal pentru vînătorii de balene, traficanți, 
negustorii de sclavi, pentru toată drojdia albă 
a mărilor sudice. Indigenilor li s-au inoculat 
toate viciile, de la alcoolism pînă la fumatul 
opiului. Femeile au fost aduse într-o stare to
tală de depravare. Bolile europenilor, pentru 
care insularii nu cunoșteau nici un fel de leac, 
au pustiit satele... Acesta este capitolul cel 
mai tragic și cel mai mîrșav din istoria regiu
nii sudice a Oceanului Pacific!"

Polinezia franceză dispune de patru resurse 
naturale: fosfații din Makatea, perlele, copra 
și peștele. Opt zecimi din populație trăiește 
de pe urma produselor palmierilor: copra, ulei 
etc. Dar plantațiile, limitate la zonele înguste 
ale litoralurilor sau la panglicile atolilor, sînt 
supuse unei permanente degradări; ele ne
cesită ameliorări și, deci, investiții ce nu se 
fac.

Perlele, pentru care polinezianul se cufundă 
la 30-40 de metri adîncime, suferă o acerbă 
concurență pe piața mondială, de cînd așa-zisele 
perle de cultură sînt capabile să reproducă 
frumusețea acestui produs rar al scoicilor.

PAR
în sfîrșiț, peștele. Neexistînd nici un fel de 

bază industrială pentru conservarea lui, ser
vește doar consumului local.

Tahiti — insula cea mai 
frumoasă din lume

Forster Johann Reinhold și fiul său Georg, 
naturaliști care au participat la cea de-a doua 
călătorie a lui Cook, ne-au lăsat relatări in
teresante despre viața insularilor. Pe vremea 
primilor navigatori, tahitienii își confecționau 
îmbrăcămintea din tapa, țesătură provenită din 
stratul cambial dp sub scoarța arborelui de 
hîrtie și mătase. Brațele și partea de jos a trupu
lui și le tatuau cu linii drepte, curbe și 
frînte, așezate la întîmplare, precum și cu de
sene înfățișînd diferite păsări sau semiluna. 
Mai tîrziu, în contact cu europenii, pe brațe 
au apărut tatuate busole și sextanți !

Casele construite din pari de bambus erau 
acoperite cu frunze. Seara ele erau luminate 
cu fructele uleioase ale arborelui de luminări, 
înfipte într-o surcea.

Cook, care a pornit din Deptford la 30 iulie 
1768, a ajuns în Tahiti după nouă luni. Azi 
avioanele DC-8 ale societății TAI-Air France 
fac ruta Paris-Papeete în 22 de ore.

Au trecut aproape două sute de ani de la 
descoperirea celei mai frumoase insule din lume, 
după cum glăsuiesc prospectele turistice, și sin
gurul lucru neschimbat a rămas doar peisajul 
luxuriant. încolo escadrele amiralilor și per
severența misionarilor au reușit să distrugă 
așezări și temple, cîntece și vieți omenești.

Tahiti, după toate probabilitățile, este ră
mășița unui continent sudic înghițit de ocean 
în urma unui cutremur catastrofal. Deși si
tuată numai la 17° de ecuator, vînturile și 
ploile abundente temperează căldura. Plantele 
înfloresc în tot timpul anului și vegetația 
urcă aproape de piscurile muntelui Orohena 
(2.237 m). Primilor navigatori insula li s-a părut, 
din depărtare, un nor ușor care plutește pe ape, 
apoi, pe măsură ce se apropiau, o fregată fan
tastică cu pînze verzi: văile care coboară la 
țărm, cu crîngurile lor de arbori de pîine, co- 
cotieri și portocali. Azi peisajul, văzut de pe 
bordul avioanelor, e completat cu dimensiunile 
oceanului, care prinde în lagune toate nuanțele 
culorilor albastru și verde.

Iată descrierea făcută de un călător: „... flora 
pietrificată, coraliile crude... dau apelor semi- 
prizoniere o gamă de culori care variază de la 
o oră la alta, din clipa în care discul unui soare 
punctual a țîșnit din Pacific și pînă cînd a fost 
reînghițit, dintr-o dată, între două clopote de 
vecernie. Încîntarea nu se oprește nici la ma- 
dreporii geometrici sau arborescenți, luminoși 
ca ciupercile sub rouă sau cu transparență de 
lămîie... nici la vegetația care se găsește la 
foarte mică adîncime".

Același peisaj l-a întâmpinat pe Louis de 
Bougainville în 1768 și l-a făcut să exclame: 
„credeam că am nimerit în grădinile raiului!“; 
același parfum pe care îl răspîndește flora pînă 
departe în largul mării i-a învăluit și pe primii 
misionari francezi care au debarcat în 1773. 
Ei au adus aici „cuvîntul Domnului" și au 
distrus templele — adevărate opere de artă — 
au interzis dansurile, decretîndu-le imorale, au 
pus pe „bunii sălbatici" să plătească biruri 
grele pentru biserică și pentru fiecare păcat 
i-au silit să paveze cu piatră 3 metri de drum. 
Așa s-a născut din foarte multele păcate unicul 
drum carosabil care pleacă din centrul orașului 
Papeete și înconjoară insula de-a lungul coastei 
oceanului! După cavalerii în sutană a acostat 
la țărmuri, în 1842, escadra amiralului Du Petit

Cornel BOZBICI
(Continuare in pag. 10)
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Thouars și — sub amenințarea tunurilor — 
Tahiti a devenit protectorat; din 1880 este 
colonie franceză.

în secolul al XVIII-lea Tahiti avea 200.000 
de locuitori, acum numărul băștinașilor a scăzut 
la 10.000. Darurile europenilor pentru „bunii 
sălbatici1' au fost alcoolul, bolile venerice, 
filarioza și lepra, care în decursul deceniilor 
i-au măcinat.

Papeete este desigur un oraș pitoresc și vesel 
și Tahiti tot cea mai frumoasă insulă din lume, 
cu climă blîndă, cu aer pur și cu cer senin, 
fără fiare de pradă, șerpi veninoși sau țînțari. 
La debarcadere vasele cu turiști sînt întîmpi- 
nate de băștinași — conform unei bune și vechi 
tradiții — cu dansuri, cîntece și ghirlande din 
floarea tiara. Dar goliciunea femeilor, cascadele 
de flori și veselia nu pot să ascundă mizeria 
lor și indiferența față de acești popaa (străini) 
pe care nu-i admiră, nu-i iubesc și din fața 
cărora se refugiază cu primul prilej, retrăgîndu- 
se în colibele lor. Deservirea turiștilor și dis
trarea lor e una din ocupațile tahitienilor, o 
sursă ce le asigură mici cîștiguri suplimentare, 
pe lîngă muncile lor obișnuite: culesul nucilor 
de cocos și al vaniliei sau repararea drumurilor.

Printre acești oameni — pe care prospectele 

Macra, o frumoasă tahltiană.

turistice îi califică ciudați și primitivi datorită 
disprețului lor senin față de anumite laturi 
ale lumii moderne, precum și dragostei lor pen
tru natură și tradiții — a trăit aproape zece 
ani, cu o scurtă întrerupere, pictorul francez 
Gauguin într-o recluziune benevolă. Aici 
a pictat minunatele tablouri care i-au dus faima 
în întreaga lume și tot aici, în această 
insulă, a fost arestat și închis cînd s-a 
ridicat în apărarea drepturilor indigenilor. De 
aceea acești oameni simpli l-au stimat și iubit. 
La 12 km de Papeete, o placă fixată pe doi 
stîlpi încrustați cu motive populare .tahitiene 
mai amintește de cel care a cîntat te culori 
inegalabile frumusețile acestui pămtet.

Revoltă pe Bounty
Dacă exista un refugiu sigur pe glob, acesta 

fără îndoială era insula Pitcairn. Mica îngră
mădire de stînci cu o vegetație luxuriantă 
fusese descoperită de Carteret din întîmplare 
și notată pe hartă eu o eroare de patru 
grade. Nimeni n-ar fi vorbit de ea dacă n-ar 
fi avut loc evenimentele din 28 aprilie 1789...

Corabia britanică Bounty plecase în Tahiti 
să încarce puieți ai arborelui de pîine, care 
urmau să fie plantați în posesiunile engleze 
din Indiile de Vest. Vasul naviga sub comanda

IO

căpitanului William Bligh, care participase ca 
timonier la călătoriile lui Cook.

Comportarea crudă a căpitanului Bligh — care 
brutaliza pe mateloți și fura din rațiile lor de 
pîine, carne sărată și fulgi de ovăz—a făcut să în
colțească pe navă sămînța răzvrătirii. Totuși 
revolta avea să mai întîrzie. Nava a acostat 
pe țărmul insulei Tahiti, care pentru echipajul 
vlăguit și terorizat a fost un liman al odihnei 
și libertății. La 4 aprilie 1789 — după 5 luni 
— corabia a ridicat din nou ancora, echipajul 
despărțindu-se cu regret de fermecătoarea insu
lă unde marinarii legaseră numeroase prietenii. 
Amintirile vieții tihnite, căreia acum i se o- 
puneau din nou sadismul și brutalitățile lui 
Bligh, au dezlănțuit la 28 aprilie revolta de pe 
Bounty. Răscoala a fost condusă de Christian 
Fletcher, secundul navei, căruia cu o seară 
înainte i se aplicase o pedeapsă corporală. 
Bligh și 19 membri ai echipajului care-i rămă
seseră credincioși au fost coborîți într-o barcă 
în dreptul unei insule din arhipelagul Tonga 
și lăsați în voia valurilor... Răsculații s-au 
înapoiat în Tahiti, unde s-au căsătorit cu po
lineziene. De teama justiției engleze, ei au 
hotărît să caute un refugiu necunoscut de ni
meni. în septembrie Bounty a plecat în căuta
rea insulei Pitcairn și a rătăcit cinci luni prin 
mările sudului, pînă cînd echipajul i-a zărit 
crestele stîncoase. Răzvrătiții au transportat pe 
țărm toți puieții destinați Indiilor de Vest, 
sculele de tîmplărie, pînzele și catargele, porcii 
și păsările și apoi au dat foc corăbiei, ca nimeni 
să nu mai poată părăsi refugiul...

Astfel s-a întemeiat mica așezare care cu
prindea nouă englezi și 19 polinezieni (două
sprezece femei, 6 bărbați și un copil). Din 
rămășițele corăbiei ei și-au clădit case și bărci, 
din pînza velelor și-au confecționat îmbră
căminte. Puținul pămînt roditor l-au împărțit 
în loturi și în pădurea sălbatică au apărut 
ogoare lucrate cu hărnicie. După trei ani se 
născu primul fiu al lui Christian și această 
naștere îl lăsă văduv. Cum toate femeile 
erau măritate, el își îngădui să ia nevasta 
unui tahitian. într-o zi, cînd lucra singur 
pe plantația Iui, tahitianul îl omorî. Drept 
represiune, tahitianul a fost împușcat de 
englezi. Aceste crime dezlănțuiră la rîndul lor 
altele. într-o noapte, englezii au fost căsăpiți; 
doar unul singur — Adams — grav rănit, a reușit 
să se tîrască în pădure și să rămînă ascuns. în 
noaptea următoare soțiile celor uciși au măce
lărit, în timp ce dormeau, pe toți tahitienii. 
Descoperit în desiș, oblojit cu ierburi tămă
duitoare, John Adams a rămas în viață și a stat 
20 de ani izolat de lume, conducted mica 
populație ce mai rămăsese pe insulă, pînă 
cînd a fost descoperit de baleniera Topaz care 
a divulgat refugiul, și în septembrie 1814, cu 
fregata engleză Breton, au sosit cei împuterniciți 
să pedepsească pe răsculații de pe Bounty. Dar 
Adams, singurul supraviețuitor, era acum un 
bătrîn venerabil care-i învățase pe copii să 
scrie și să citească și întronase te mica așezare 
ordinea și preceptele morale. A fost iertat de 
pedeapsă.

Azi, Pitcairn este locuită de vreo 160 de 
oameni. Sărăcia resurselor locale i-a silit pe 
descendenții răsculaților de pe Bounty să se 
răspîndească în toată Oceania.

Makatea — infernul Pacificului
Atolii par niște cununi imense căzute din cer 

în valurile albastre. Cocotierii se oglindesc te 
lagunele calme din interiorul inelelor pe care 
le-au zidit coloniile de corali. în mările sudului 
atolii și insulele de corali răsar în șiraguri 
din valuri. Insulițele joase nu se pot observa 
decît de la mică distanță și periclitează navi
gația, iar masele de corali atrag puternic norii 
de ploaie și furtunile. Bougainville a numit 
un asemenea șir de insule „arhipelagul primej
dios" — Tuamotu. Atolii au o frumusețe inde
scriptibilă și prezintă nenumărate tentații. A- 
tolul Manihi, un inel de 60 km, lat doar de 
500 metri, adăpostește în apele sale milioane 
de pești multicolori care plutesc aproape de 
oglinda lagunei. Dar de la farmecul unanim 
al arhipelagului Tuamotu, Makatea face ex
cepție. Aici e infernul Pacificului. Makatea are 
32 km*, suprafață formată din stîncă, cu faleze 
abrupte, pe care timp de milioane de ani laco
mii cormorani au depus prețiosul guano, pentru 
ca să prospere C.F.P.O. — „Compania franceză de 
fosfați din Oceania". în Makatea trăiesc 2.500 
de locuitori, dintre care 90% lucrează pentru

C.F.P.O. Ei se scoală înainte de răsăritul so 
relui și se îndreaptă spre ciudatele mine < 
fosfați ca să înceapă lucrul pînă cînd căldui 
nu devine prea înăbușitoare. Minele acestea r 
sînt decît niște imense șanțuri, unele adîn 
pînă la 75 de metri, și dau un aspect fantast 
peisajului. Ele sînt lipsite de orice mecanizar 
Uneltele de bază: tîrnăcopul care sapă, lopal 
care încarcă și roaba pe care omul o împing 
pe pantele păienjenișului de scînduri, făcînd 
adevărată călătorie acrobatică. Un pas greș 
îi poate aduce moartea sau infirmitatea.

Makatea se poate mîndri însă cu unicul drui 
de fier din Polinezia franceză! Calea ferată 
fost adusă din Franța, unde a servit la transpo: 
turile din cadrul faimoasei dar inutilei lin 
Maginot. Acum locomotivele mici remorcheaz 
vagonetele cu guano, care este încărcat de vase) 
japoneze și neozeelandeze pentru a fi trans 
portat în țările respective.

Din anul 1908 s-au exportat din Makate 
8 milioane tone fosfați. După calcule aprox: 
mative, în 3-4 ani zăcămîntul va fi epuizai 
întreaga populație va trebui să se mute p 
Nauru sau pe alte pămînturi, în căutare d 
lucru. Aici vor rămîne doar canalele care brăj 
dează în mod ciudat insula, dîndu-i un aspec 
selenar.

Mangareva—insula sacrificati
Polinezia franceză s-a impus din nou îi 

ultimele luni opiniei publice mondiale. Preș 
din întreaga lume vorbește despre proiectu 
experimentării bombei cu hidrogen în aceast 
regiune. Sacrificate vor fi insula Mangarevi 
(Gambier) și cîțiva atoli din arhipelagul Tua 
motu.

Dominată de conul unui vulcan stins, cu > 
vegetație paradiziacă, Mangareva este străjuiti 
de turnurile celei mai mari catedrale catolic 
din insulele Pacificului. în nava ei imens: 
încap 1.200 de suflete. Altarul și zidurile sîn 
încrustate cu scoici. Odinioară gîtul Madone 
din Mangareva era împodobit de rarele perl 
negre pentru care îndrăzneții pescuitori poline 
zieni s-au cufundat la mari adîncimi, iar de 
asupra altarului strălucea o perlă albastră di 
50 de carate. Azi perlele acestea se află în teza 
urul Vaticanului.

O mănăstire mohorîtă aduce aminte de corn 
portarea nu prea umană a misionarilor catolici 
care într-un singur secol, întrebuințînd vio
lența, au distrus nu numai cultura, dar ș 
mare parte din populație, prin recluziunea e 
între zidurile de piatră.

încotro bat alizeelel
în timp ce la Pierrelatte, pe Rhone, se lu

crează febril la construcția uzinei atomice car* 
va fabrica uraniul 235 necesar bombelor cu 
hidrogen, în arhipelagul Tuamotu se pregătește 
poligonul atomic pentru experimentarea lor. 
La 775 mile sud-vest de Tahiti, pe atolul 
Mururoa, au debarcat soldați, ingineri și spe
cialiști militari. La 20 mile mai departe, pe 
atolul Fangataufa, a început amenajarea unui 
punct de observație. La 62 mile nord-est de 
Mururoa, pe atolul Tureia, se montează insta
lații radar. Pe insulele Hao și Anaa se constru
iesc aerodromuri... Reziduurile radioactive de 
pe urma experimentării unei bombe termo
nucleare vor infecta aerul cel mai pur din lume, 
vor mortifica vegetația paradiziacă a insulelor 
și, călătorind pe vînturi, vor coborî o dată cu 
ploile te Indonezia, Australia, Noua Zeelandă, 
Ecuador, Peru și Chile. De altfel aceste state 
și-au și exprimat îngrijorarea te legătură cu 
viitoarele experiențe. Justificarea guvernato
rului francez din Tahiti, că exploziile „vor fi 
efectuate cînd vîntul va bate spre sud, adică 
în direcția în care nu există pămînturi locuite", 
nu are consistență. Curenții aerieni tropicali 
din zona arhipelagului Tuamotu sînt orientați 
de la sud-est spre nord-vest. Aceste alizee au 
adus pluta lui Thor Heyerdahl, „Kon-Tiki", 
din Peru în Tahiti. în același timp în straturile 
superioare ale atmosferei iau naștere contra- 
alizeele, care se îndreaptă spre America de Sud.

★
... Atoli și lagune... Arhipelaguri cu vegeta

ție luxuriantă. Aceasta e Polinezia.... Ea a 
încîntat pe primii navigatori, ea îl încîntă 
și pe călătorul din zilele noastre. Perlele Paci
ficului rămîn una din marile frumuseți ale 
bătrînului nostru pămînt.

Cornel BOZ BICI
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— Te-ai îndrăgostit? Altă 
îabă mal bună n-aveai de 
cut? Ia spune, cine-i?
Fata se împotrivi zlcînd: 
— Nu-ți spun, pricepe 
lată că nu-ți spun nici în 
ptul capului.
— Incăpățînato! Te-a lă- 
t maică-ta acasă în grija 
sași la întoarcere, poftim, 
ta cu inima pîrjol!...
— Inima mea-i liniștită, 
aio, nu-mi purta nici o 
ijă. Mi-o protejează un zeu 
in, foarte bun.
Pe urmă fata închise ușor 
eoapele, pentru ca după 
i răstimp să le redeschidă 
să privească cu un surîs 

depărtat puternica statu- 
a bunicii, înfiptă în pragul 

.merei ei ca o amenințare, 

. un acuzator implacabil 
Sit să dea sentințe și să 
treze un drum atît de greu 
s barat, în fond, de cînd e 
imea.
Fata ședea în patul ei în 
mașă de noapte, cu părul 
5spletit, un păr gălbui, 
■eu, revărsat pe spate; de 
b pînza subțire și de sub 
■oderiile de dantele mari 
i niște volane respirația-1 
ițin grăbită și iritată se 
izea distinct. Bineînțeles 
1 fata se stăpînea să n-o 
ifrunte mai rău pe bunică- 
i. Curiozitatea bunicii se 
nea cu neputința de-a smul- 
5 mărturisiri și cu sentimen- 
11 pe undeva trist că nepoa- 
i-sa s-a înstrăinat, că e re- 
i și că, de la un timp, 
încolo de ușa ce le despar- 
i e o altă lume, un alt uni- 
ers, în care ea, bătrîna, nu 
lai are dreptul să se ames- 
:ce.
— Nu-mi spui cine-i, nici 

iți ani are, cine-1 sînt pă- 
inții, să știm și noi la urma 
rmei din ce familie se tra- 
e, cu ce se ocupă maică-sa, 
aică-său?
Fata izbucni în rîs.
— Maio, nu mai stărui, 

ă tot n-o să afli nimic, 
'regătește-mi mai bine ce- 
a să mănînc. (încercă să 
evină serioasă.) Vreau să 
iu punctuală la întîlnire, 
eși el, săracu’, m-ar aștep- 
a și o zi întreagă...—conti- 
.uă visătoare.

— Și îl iubești atît de 
are, fetico?—întrebă femeia 
ăruntă, cu ochii înguști ca 
ie pisică încă tulburi de 
lesomnul nopții.

Nu i-a prea închis, s-a 
vlrcolit de aseară de la 10 
dnă in zori, așteptînd ziua 
■entru ca „îngerul și comoa- 
a mea“, „a doua mea fiică", 
um obișnuia să-i spună, să 
se spovedească. Parcă ieri 

ra de-o șchioapă, reflectă 
■unica, și uite ce stînjen 
■e fată. Pe unde calcă se 
unoaște, întoarce lumea 
apul după ea, zdravănă, 
rumoasă, bălaie șl în- 
irăzneață.

—Ei, hotărăște-te o dată— 
। îndemnă cu un glas ușor în- 
picat cu duioșie, totuși as- 
>ru șl poruncitor.

— Maio, lasă-mă, lasă- 
nă! De cite ori să-ți repet?

Nevrînd să cedeze, bătrl- 
ta tot încerca:

— Noi eram prietene. Nu 
ni-ai spus tu mie tot de 
dnd te știu?

— Ei, Maio, nu mă îndu
pleci! Recunosc, nu ți-am 
ascuns niciodată nimic, dar 
chestia asta e prea dellcătă 
și — cum să-ți spun eu? 
— prea a mea. Vreau să am 
și eu o taină. înțelege, nu 
mă mai iscodi. Vine timpul 
să ți-1 arăt — de ce te înver
șunezi?

Bătrîna nu se dădea bătu
tă.

— Măcar spune-mi dacă-i 
înalt, zdravăn sau slab, fru
mos ori tînăr, atîta lucru 
pot să știu.

— Cum ar putea fi omul 
pe care-1 iubești prima oară, 
bunico, decît înalt, frumos, 
tînăr și deștept?

— Știu eu, maică, îndră
gostiți! au o lupă cu care 
umflă calitățile și piperni
cesc cusururile.

— Nu-s oarbă—ripostă mîn- 
dră fata, scuturînd genun
chii sub pătura liliachie cu 
un desen ciudat: pisici albe 
încolăcite, cu mustăți lungi 
și cu ochii închiși a somn.

— O, dacă ai semăna tatii 
ar fi bine; zici tu că ești cu 
ochii în patru, mă rog! 
-trase ea concluzia întregin- 
du-și vorbele cu un gest 
larg.

Cum n-o scosese la capăt 
cu nepoată-sa, se hotărî să-i 
pună de ceai. Se depărtă, își 
flutură capotul de culoare 
mov, zugrăvit cu niște trom
pete pe toată întinderea 
pinzei, drept care gineri-su, 
tatăl fetei, o poreclise „coana 
fanfară", dar bătrîna tot 
iiu-1 lepăda. Cînd se pornea 
să turuie cu intenția să con
vingă și apăsa sacadat In 
cuvinte, agitindu-se, părea 
că toate acele trompete o 
acompaniază în surdină.

In fața rezistenței de azi 
a nepoată-si și trompetele, 
și stăpîna amuțiseră. în
tregul ei prestigiu, prover
biala autoritate ce și-o lua
se de la sine, se izbiseră de ca
rapacea de beton pe care i-o 
ridicase în față nepoată-sa. 
Păși spre bucătărie, încer
cată vag, foarte vag, de cî- 
teva aduceri aminte din ti
nerețe. Gîndul însă nu iz
buti s-o înfioare, schimbă 
nițel glasul și prin ușa 
deschisă a bucătăriei, ca de 
peste un mal, începu s-o 
dăscălească cu prefăcută 
duioșie:

— Ce rochie îți pui?
— Roșie cu buline albe, 

ii place să mă vadă în rochia 
asta.

— înseamnă că are gus
turi omul! Ce-i drept. Iți 
sade bine.

Fata lăsase ușa deschisă 
la baie, dar zgomotul du
șului făcea ca bunica să 
nu mai înțeleagă ce spunea.

— Nu te-aud. Vorbim 
cînd ieși.

Și într-adevăr nu mai dis
cutară.

De undeva din apropiere 
un ceas bătu ora șapte.

Revărsîndu-se peste aco
perișuri, sunetele ajunseră 
la baie, făctnd-o pe fată să 
strige alarmată: „Vai, am 
să întirzii!" Apa se opri la 
manevrele repezi ale mîini- 
lor ei.

Echiparea și băutul ceaiu
lui în picioare durară cîte- 
a minute sub ochii mereu 

mguști șl nedumeriți ai bă- 
t rinei indignate că, deși 
toată noaptea își istovise 
mintea să găsească cheia cu 
care să descuie atît de bine 
ferecata inimă a fetei, n-a 
fost chip.

— Unde pleci tu la ora 
asta? Cînd toată lumea a- 
leargă la serviciu, omul tău 
e liber tocmai dimineața? 
Curios!

-N-ai să știi și n-am să-ți 
spun decît atunci cînd oi 
vrea eu și ctnd mal ales o 
să fie prea tîrzlu ca să mă 
mai poți împiedica sau ci- 
căli. Duduie Adela , ma
dam Moroianu, cum îți 
spune toată lumea dumitale, 
cred că al priceput destul 
din cite am discutat!

Apoi fata își ridică băr- 
Na și, duclnd degetul la 
buze în semn de adîncă tai
nă, spuse:

— Sst, să nu dezgropăm 
morții.

— Ce vorbe-s astea, dom
nișoară? — sări ca arsă bă
trîna .

— Zisei și eu, așa, niște 
vorbe.

Apoi își aranjă cordonul 
rochiei, își puse pantofii de 
lac cu tocuri subțiri și crescu 
aproape cit bunica. Zvîrli 
capul într-o parte, în alta, 
să-i ajungă părul pe spate 
și, radioasă, dădu ușa de 
perete, pornind pe scări 
in jos.

Bătrîna se apropie iute de 
fereastră', să nu-i scape nici 
măcar ultimele gesturi ale 
fetei, să le răstălmăcească 
in legea ei.

Strada, copleșită de lu
mină și cam pustie la acea 
oră, privi cu toți ochii gea
murilor roșul aprins al ro
chiei, mersul fetei legănat și 
suplu, dar grăbit, aducînd 
mai mult a fugă. Călca pes
te umbrele piezișe ale blocu
rilor, trecînd alternativ și 
prin fîșiile de lumină, fă- 
cînd să tremure ca o apă cu
loarea vie a Imbrăcăminții ei.

Nedumerirea n-o părăsise 
pe bătrînă o clipă; dimpo
trivă, crescu cu cit se de
părta nepoată-sa, duclnd 
„taina" cu dinsa. Fata gusta 
amara plăcere de a fi rezis
tat ispitei de a se destăinui.

„Ce bine că nu știi, coană 
Adelo. Toate orgoliile ma
tale de mic-burgheză pro
vincială s-ar fi umflat, s-ar 
fi răsculat și m-al fi tortu
rat cum de altfel ai tortu
rat-o și pe filcă-ta odinioa
ră, ctnd mă purta în pîntece, 
la începutul lui ’45. Ții min
te c-ai gonit-o de acasă 
fiindcă se măritase din dra
goste cu un electrician? Ea 
■ ra, mă rog, Geta Moroianu, 
fata dumitale. Ai persecu
tat-o, deși electricianul de 
atunci e astăzi conferențiar 
la Electromecanică, un in
giner renumit, Tiberiu Gri- 
gorescu. Adu-ți aminte, coa
nă Adelo, că din golan nu-1 
scoteai. Mi-a povestit mama 
cit suferea auzindu-te. S-au 
ascuns de gura matale în- 
tr-o mansardă mică pînă au 

(ieșit la lumină. Acum te gu- I 
duri pe Ungă el. Ai uitat % 
oare? Să fi uitat oare toate ■ 
necazurile pe care le-ai pri- * 
cinuit mamei și tatei? Pe V 
ei îi aștept. Da, de ei nu ■ 
tnl-e frică! Lor am să-1 pre- aS 
zint pe cuptorarul Valen- ■ 
tiu Borza de la uzina „Gioca- ■ 
nul roșu", de care mă simt Sg 
îndrăgostită. Alerg să-l răs- K 
făț nițel, să-l plimb o oră W 
înainte de a-I lăsa să meargă n 
acasă la culcare. E frînt de S 
oboseală, uite-1, vine încet I 
cu un grup de oameni șl ■ 
rîde. Privește cit e de curat, • 
parcă n-a muncit toată noap- ■ 
tea în căldură. Numai ochii ■ 
i-s cam roșii și puțin duși ■ 
în fundul capului. Păcat că ■ 
nu ești de față, coană Adelo, ■ 
să-l vezi că-i și înalt, și fru- I 

■ mos, iar după ce o să-ti g

vorbească, să te încredin
țezi că-i și deștept. Se pregă
tește pentru examenul de 
admitere. O să fie și el ingi
ner ca tata. Aduce cu el în 
multe privințe. O să am și 
eu norocul maică-mi? Slut 
sigură de asta.

Coană Adelo, dar n-o să 
ai plăcerea să-1 zărești mă
car tnainte de a-l vedea ai 
mei.

Ssst. întrerupem discuția, 
el e alături, m-a apucat de 
braț cu palma lui fierbinte. 
A întors spre mine obrazul 
lui de bărbat în toată pute
rea și-mi suride domol.

Dacă șl mama s-a simțit 
așa de fericită atunci de 
mult, cînd nici nu eram pe 
lume, să știi că-i dau toată 
dreptatea că nu te-a ascul
tat!"



„La Combinatul de industrializare a lemnului din 
Blaj* de Lucian Zabaria.

VERNISAJ LA !
Vizitatorii se apropie sau se de

părtează de cîte un tablou, căutînd 
unghiul cel mai potrivit din care 
să-l privească. Sînt expuse picturi 
în ulei, acuarele, lucrări în cărbune, 
schițe în creion... Unii își mijesc 
ușor ochii, alții, care au terminat 
de vizitat expoziția, notează în 
cartea de impresii. Cîțiva l-au încon
jurat pe autor: sînt cei ce preferă 
să-și spună impresiile direct. în 
general, domnește o atmosferă spe
cifică unei expoziții de pictură. Și, 
totuși, sînt cîteva aspecte deose
bite. în primul rînd: majoritatea 
celor din sală poartă salopete de 
lucru — însuși pictorul are aceeași 
haină de protecție — iar de undeva 
din apropiere se^aud zgomote surde 
și vuiete de mașini. Sala expoziției: 
colțul roșu al secției prese de la 
Uzinele de tractoare din orașul 
Brașov...

— Să știi, multe din cîte le-am 
văzut mi-au plăcut și m-au bucurat 
nespus.

Tînărul pictor ascultă aceste cu
vinte vădit emoționat:

— Și eu vă mulțumesc mult, 
meștere Rădulici. Pentru tot. Și 
continuă în gînd: „odată și odată 
va trebui să-1 pictez“.

Meșterul Ion Rădulici i-a îndru
mat primii pași într-un moment 
hotărîtor. Sînt 11 ani de atunci. 
Lucian Zaharia avea 14 ani. Era 
un băiețandru slăbuț, mărunțel, 
dar cu aceiași ochi ageri și neastîm- 
părați.

— Ia zi — l-a întrebat Rădulici 
— ție care meserie ți-ar plăcea? Ce 
ai vrea să te faci?

— Știu eu? —a răspuns Lucian. 
Aș vrea să învăț o meserie frumoa
să. Mă gîndeam la strungărie.

Rădulici, maistrul care se ocupa 
cu probele practice la școala pro
fesională a uzinei de tractoare, l-a 
privit atent.

— Ești — nu te supăra — cam 
micuț de statură, măi băiețaș, cam 
firav. Eu aș zice — a adăugat după 
un timp de gîndire — să devii fre
zor. Freza cere un efort fizic mai 
mic. în schimb îți dă bătaie de cap 
mai mare. Cere calcule multe și 
complicate. Tu pari un băiat ager.

Puștanul, venit dintr-una din co
munele raionului Făgăraș — Ludi- 
șor — a devenit .elev la școala 
profesională, în una din cele 14 
clase ale anului întîi: clasa de frezori, 

...Sînt 11 ani de atunci. Zaharia, 
astăzi frezor la secția prese, a cres
cut mai înalt decît cel care i-a 
îndrumat primii pași. La uzina 
de tractoare se lucrează la un mare 
număr de prese, de cele mai felu
rite dimensiuni: cu o putere de la 
50-60 de tone la peste 600 de 
tone. O bună parte din piesele de 
schimb pentru aceste prese le fău
rește frezorul Lucian Zaharia.

— Cînd sînt piese mai dificile 
de făcut — povestește un alt mais
tru, Roman Chirion ■— Iui Zaharia i 
le dau să le facă. Așa nu am nici 
o grijă.

Obișnuia să-i dea desenul unei 
piese și să-i spună: „S-o execuți 
pînă la capăt!“ Lucian se apropia 
de mașină, la început destul de 
stîngaci. Dar maistrul Roman era 
întotdeauna lingă el. Azi, cînd 
tînărul frezor are de lucrat o piesă 
dificilă, maistrul nu mai are nici 
o grijă. Lucian Zaharia execută 
toate operațiile cuvenite și piesa 
iese din mina lui strălucitoare, lu
crată cu precizie de micron.

Acum maistrul Roman privești 
alte „piese" lucrate de Zaharia — 
zecile de tablouri expuse la colțu 
roșu al secției:

— Mda — îi spune — sînt destu 
de bine... ajustate.

— Sînt de aceeași părere — inter 
vine un alt prieten al frezorului 
pictor. Ion Olteanu.

Olteanu este tot 
frezor și, de asemenea, 
pictor amator. Au lo
cuit pînă nu demult 
în aceeași cameră la 
cămin, și-au descoperit 
aceeași pasiune pentru 
pictură și au hotărît, 
împreună, să se înscrie 
la Școala populară de 
artă. în timp ce îna
intau cu studiile, dis
cuțiile dintre cei doi 
prieteni deveneau tot 
mai interesante: de
spre perspectiva unui 
corp în spațiu și așe
zarea unui element în
tr-un tablou, despre 
istoria artelor și marii 
maeștri ai picturii u- 
niversale, despre efec
tul diferitelor combi
nații de culori... Lucian 
Zaharia îndrăgește în
deosebi culorile „cal
de", cele formate din 
combinații de galben, 
roșu și alb și care dau 
o senzație de apropiere,

Trai îndrăgostiți de 
împrejurimile Brașo

vului.



TIA PRESE
de luminozitate și căldură. Aceste 
culori sînt, de altfel, predominante 
în picturile lui: fie că este vorba 
de o imagine din uzină sau de 
portretul unui colectivist, de un 
peisaj sau o natură statică. în 
urmă cu cîtva timp a plecat într-o 
excursie pe ruta Kiev-Leningrad-

Moscova. L-au interesat, la Lenin
grad, „Ermitajul", la Moscova, mu
zeele „Tretiakov" și „Pușkin".

La discuțiile celor doi tineri fre
zori participă adesea și un al treilea 
pictor amator: tehnicianul Nico
lae Matei. Acesta, mai vîrstnic, a 
absolvit Școala populară de artă 

în urmă cu cîțiva ani. îl pasionează, 
îndeosebi, portretul. Și chiar în 
Uzina de tractoare găsește destule 
„subiecte". Fie că este vorba de 
portretul expresiv al lăcătușului 
Petre Duca, laureat al Premiului 
de Stat, de cel al turnătoarei frun
tașe Aurelia Givică sau al „Ritei", 

muncitoare la atelierul de prese 
Și dansatoare în echipa de jocuri 
romînești.

Nicolae Matei a venit în uzină 
ca simplu muncitor ajustor. A avut 
posibilitatea să învețe și a devenit 
tehnician, dispecer coordonator la 
una din secțiile cheie. Copiii lui, 
critici exigenți ai picturilor sale, 
au vădit aceeași sete de a învăța, 
de a cunoaște: Florica este studentă 
în anul V la Facultatea de chimie, 
iar Maria, studentă în anul II 
la Institutul de limbi străine, 
secția spaniolă. încă un amănunt: 
în timpul liceului, îndrăgind mu
zica, ea a urmat și a absolvit în 
paralel și Școala populară de artă. 
Iar acum face parte din orchestra 
institutului...

Bineînțeles, nici Matei Nicolae 
nu a lipsit de la vernisajul primei 
expoziții a lui Zâharia. Așa cum 
nu a putut lipsi nici Gheorghe Ra- 
țiu. Acesta e lăcătuș la secția scu- 
lărie, elev în clasa a Xl-a „la seral" 
și... sculptor amator.

...Un om stă aplecat la bancul 
de lucru, conduce un strung sau un 
ciocan pneumatic cu putere de sute 
de tone, un perforator în adînc de 
mină sau toarnă betonul în sche
letul unui bloc-turn ce săgetează 
înalturile. După lucru va porni 
spre un cerc literar, unde va citi 
noile sale poezii, se va sui pe scena 
unui teatru de amatori sau va lua 
loc în ansamblul unei orchestre sim
fonice muncitorești. Ori, ca munci
torii Lucian Zaharia sau Gheorghe 
Rațiu, va mînui penelul sau dalta, 
după ce mai întîi a învățat să 
dăltuiască oțelul.

Mircea BONDA 
Fotografii de Dumitru RĂDULESCU
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MINUNATA ISTORIE A SCRISULUI (W

Semn ideografie internațional, 
cunoscut însă doar de marinari. 
Clnd un marinar vede noaptea 
o astfel de navă, cu o singură 
lumini albi la provă, el știe 
că este vorba de o navă ancorată, 
eu o lungime mal micăde43,76m.

Fiecare din noi știe ce înseamnă 
acest semn, cînd îl vede pe 
un stîlp de linie electrică ori pe 
o sticluță de medicamente, ți ÎI 
citește în propria Iul limbă, ori
care ar fi aceasta. Iată de ce 
puterea circulatorie a unor astfel 
de ideograme este nelimitată.

de la
hieroglifi

la alfabet
DE-A LUNGUL MILENIILOR OMENIREA ÎȘI FĂUREȘTE NOI Șl NOI METODE 

DE TRANSMITERE A GÎNDULUI

Ne aflăm la Paris într-o 
dimineață de toamnă a anu
lui 1822. în ziua aceea tînărul 
Champollion năvălește, schimbat 
la față, în camera fratelui său, 
strigînd: „Je tiens l’affaire“ (i-am 
dat de rost). Apoi, emoționat, 
leșină și cade bolnav la pat...

Ce se întîmplase? Vestitul» 
Champollion descifrase în sfîrșit 
hieroglifele egiptene 1

Era un moment important, de 
cotitură, în înțelegerea unei în
tregi etape a civilizației umane, 
legate de așa-numita scriere ideo- 
grafică. Pentru a-i desprinde însă 
semnificația este necesar să ne 
întoarcem cu multe veacuri în 
urmă și să înnodăm firul arti
colului’ nostru precedent consa
crat istoriei scrisului.

Am arătat acolo cum a apărut 
pictografia. Așa cum se joacă un 
copil, tot așa se „amuza" omul 
primitiv pictînd, dar din acest 
joc, care a putut fi determinat 
și de necesități practice, a izvorît 
scrierea, fără de care însăși civi
lizația este de neconceput.

Am văzut că pictografia în
seamnă transpunerea grafică a 
semnificației concrete a ideii cu a- 
jutorul unui desen; că în pictogra- 
fie imaginea unui om se „citește" 
om, a unui arc — arc, a unei 
bărci — barcă. Dacă vrem să 
scriem pictografic „în barcă 
se află un om înarmat cu un arc", 
atunci vom desena:

Observăm că din propoziția de 
zece cuvinte nu am putut scrie 
decît trei cuvinte, pe cele care 
reprezintă elemente concrete. 
Elementele abstracte (în, se află, 
înarmat, cu) nu le-am putut con

semna. Cititorul trebuie să le 
deducă singur.

Nu tot așa stau lucrurile în 
stadiul următor de evoluție a 
scrisului, în ideografie, sistemul 
de „scriere a ideilor", cu ajutorul 
căruia s-a ajuns să se redea orice 
fel de idei, ba chiar și legătura 
dintre ele.

UN LIMBAJ INTERNATIONAL: 
IDEOGRAMELE

Ideogramele aveau un conținut 
de idei deosebit de cel al dese
nului, abstractizat. De pildă, 
desenul unui sceptru nu însemna 
numai sceptru, ci și domnie, auto
ritate, putere, imperiu, înțelesul 
deducîndu-se fie din context, fie 
din anumite semne ajutătoare. 
La epoca formării statelor, ideo
grafia a ajuns să cucerească în
treaga lume antică civilizată, 
Accadul, Egiptul și China.

Cum toate scrierile ideografice 
s-au dezvoltat din pictografie, 
influențele reciproce culturale au 
făcut ca popoare care vorbeau 
limbi foarte diferite să folosească 
în scris sisteme ideografice ase
mănătoare în concepție, deși di
ferite în grafică. Astfel, deși hie
roglifele se deosebesc ca aspect 
de cuneiforme și de fonogramele 
chinezești, alcătuirea lor se ba
zează pe același unic concept 
ideografie. De aceea, în faza lor 
incipientă, ideogramele chine
zești erau foarte asemănătoare 
hieroglifelor egiptene arhaice și 
cuneiformelor primitive. Soarele, 
de pildă, se scria în aceste trei 
mari sisteme antice la fel: un 
cerc sau un pătrat cu un punct la 
mijloc. Datorită însă unor con
diții tehnice, ideogramele au luat 
cu timpul forme deosebite: la egip
teni, care sculptau în piatră 
scrierea, soarele a rămas un cerc; 
la asirieni, care scrijeleau cu un 
bețișor pe tăblițe de lut, el a 
devenit un pătrat format parcă

din cuie, apoi un pentagon; iar 
la chinezi, care pictau cu pensula 
pe hîrtie de mătase, soarele a 
apărut sub forma unor linioare 
paralele întretăiate.

Ideogramele sînt semne scrip
tice internaționale, răspîndite și 
azi în mai toate domeniile de 
activitate. Diversele semne folo
site în aritmetică, trigonometrie, 
chimie, astronomie etc. sînt de 
fapt ideograme cunoscute tuturor 
oamenilor cu știință de carte: 
semnele 4-, —, x, = , semnele 
din mersul trenurilor (vagon cu

rea alfabetică și de aceea avan
tajul pe care-1 prezintă folosirea 
lor este și el restrîns. De ce n-au 
cunoscut ele o răspîndire mai 
largă?

Chiar cei vechi, care folo
seau la scris numai ideograme, 
s-au izbit de marele lor neajuns, 
care de altfel a dus cu timpul la 
părăsirea ideografiei și la adop
tarea sistemului alfabetic. Acest
neajuns consta în aceea că ideo
gramele erau foarte numeroase. 
Cu cît limba era mai bogată, cu 
atît ele se înmulțeau, ajungînd
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Ultimele rînduri ale hieroglifelor de pe piatra de Ia Rosette. Cartușul (semnele tn- 
eadrate eu linia neagră) reprezintă numele lui Ptolomeu, urmat de formula sacra

mentală: .veșnic viu, ocrotit de Ptah“.

paturi, stație cu bufet, vagon 
restaurant etc.), indicatoarele de 
circulație pe drumurile publice, 
pavilioanele codului internațio
nal maritim, semnele de pe hăr
țile geografice și istorice, nota
țiile astronomice ale planetelor 
sau zodiilor — toate sînt ideo
grame.

în zilele noastre ideogramele se 
folosesc în număr limitat în scrie-

la cîteva zeci de mii. Aceasta a 
contribuit la ținerea maselor 
populare departe de scriere, care 
a rămas multă vreme apanajul 
preoților.

Să spunem acum cîteva cuvinte 
despre cele trei mari sisteme ideo
grafice ale lumii antice: cunei
formele, hieroglifele și fonogra
mele chinezești.



IEPURE = A DESCHIDE, 
GÎSCĂ = FIU II

Numele cu care desemnăm 
astăzi ideogramele egiptene a fost 
conceput de autorii greci din 
vremea imperiului roman și este 
compus din cuvintele hieros (sfînt) 
Și glyphein (a grava). Vechimea 
hieroglifelor nu a putut fi încă 
precizată. Este sigur că au apărut 
în vremea primei dinastii, dar 
unii istorici susțin că prima di
nastie egipteană a domnit pe la 
anul 5000 sau 4500 î.e.n., iar 
alții cam pe la 3500 î.e.n. După 
dispariția civilizației egiptene, 
multe secole la rînd hieroglifele 

Dacă noi am serie azi ideogratle, ea egiptenii, și dacă am vrea si redăm Ideografie 
anumite raporturi gramaticale, am desena: un om—mină — caii — casă — care 
—grîu. Am transformat astfel unele elemente concrete in noțiuni abstracte: substanti
vul mină pentru verbul mină, substantivul casă pentru conjuncțiile ca și să etc. 

Este sistemul binecunoscut al rebusului.

n-au putut fi citite: nimeni nu le 
păstrase înțelesul. Așa se explică 
de ce prin secolul al IV-lea e.n. 
Horus Apollo sau Horapollonius, 
un egiptean grecizat din Nilopo- 
lis (Egipt), a scos două volume 
groase intitulate „Hieroglifica", 
în care dădea traduceri fanteziste 
de hieroglife. Astfel el arăta gre
șit că hieroglifa iepure înseamnă 
a deschide, fiindcă „iepurele stă 
totdeauna cu ochii deschiși"; sau 
că hieroglifa giscă înseamnă fiu, 
pentru că „dintre toate păsările 
gîsca își iubește cel mai mult 
puii și de aceea preoții egipteni 
au ales imaginea ei pentru a 
reprezenta noțiunea de fiu". Pe 
baza unor astfel de speculații, 
scriitorii din secolele următoare 
au ajuns la tot soiul de absurdi
tăți.

Primul care a spus un lucru 
adevărat despre scrierea egip
teană a fost filologul german 
Athanasius Kirscher, om de vastă 
cultură, profesor la Roma în se
colul al XVH-lea. El a arătat 
că nu se va putea înțelege scrie
rea vechilor egipteni fără să se 
cunoască limba coptă, adică 
limba egiptenilor contemporani 
cu el. Cum să putem citi un 
cuvînt, zicea Kirscher, dacă nu 
știm în ce limbă a fost scris? 
Noi vedem în textul hieroglific 
imaginea șarpelui, a sandalei sau 
a lunii, și avem toate motivele 
să citim șarpe, sandală și lună, 
dar citim în limba noastră, nu în a 
vechilor egipteni. Nici măcar de 
numele egiptenilor nu sîntem 
siguri. Noi le spunem azi egipteni 
locuitorilor de pe malurile Nilu
lui, dar ei în vechime tot așa își 
spuneau?

Egipt vine de la grecescul 
Aigyptos, transformat apoi în 
Gyptios și devenit la arabi Gibt 
sau Gobt. De aici provine copt. 
Egiptenii se numeau însă în 
limba lor (știm abia azi lucrul 
acesta) kemetl Iată dar ce com
plicată era problema hieroglifelor 
și cercetătorii din trecut nici nu 
bănuiau întreaga ei complexitate.

VESTITA PIATRĂ DE LA ROSETTE

Scrierea hieroglifică n-a putut 
fi descifrată decît abia atunci cînd 
s-a descoperit piatra de la Ro
sette (numele franțuzesc al loca
lității egiptene Reșid), pe care 
erau gravate trei texte: unul în 
hieroglife (scrierea sfîntă egip
teană), altul în demotică (scrierea 
populară egipteană) și ultimul în 
greacă (deci alfabetic).

Primul care studiază inscrip
țiile pietrei e savantul francez 
Sylvestre de Sassy. Observînd în 
textul grecesc cuvintele Alexan
dru și Alexandria, cu ortografie 
asemănătoare — și cum textul 
grecesc arăta că pe piatra aceea 
același decret e săpat în cele trei 
scrieri — Sassy a căutat în textul 
demotic o succesiune de hieroglife 
asemănătoare. Cum să le identi
fice însă în noianul de semne ne
cunoscute? El a făcut socoteala 
că la 54 de rînduri grecești cores
pundeau 34 de rînduri demotice 
și s-a gîndit că acest raport 
poate da indicații și în privința 
poziției cuvintelor în textul de- 

motic. Dacă, de pildă, grupul 
Alexandru și Alexandria se afla 
la mijlocul textului grecesc, era 
probabil că în textul egiptean se 
găseau tot pe la mijloc. Socotind, 
a găsit, spre bucuria lui, la locul 
calculat, două grupe de semne 
care semănau atît de mult încît 
nu putea fi vorba de vreo gre
șeală. Jubilînd, Sassy a căutat în 
textul egiptean și alte nume pro
prii din textul grecesc, dar noro
cul nu i-a surîs.

Cercetările lui Sassy au fost 
continuate de medicul englez 
Thomas Young, un om deosebit 
de înzestrat. El a făcut următorul 
raționament: deși scrierea era 
ideografică, numele proprii cu
prinse în textul grecesc nu puteau 
fi scrise și în textele egiptene tot 
prin simboluri, căci atunci nu 
le-ar fi putut citi decît scribul; 
deci și în hieroglifică și în demo
tică semnele pentru aceste nume 
trebuiau să fie semne pentru su
nete. De pildă: Alexandru, nume 
grecesc, nu se putea scrie în egip
teană printr-un simbol, căci un 
asemenea simbol nu putea exista, 
ci prin litere. Și într-adevăr așa 
a fost. Tot el presupunea că sem
nul hieroglific denumit cartuș care 
înconjura deseori un grup de hiero
glife era înlocuit în textul demo
tic printr-un semn similar însă 
simplificat și că în aceste cartușe 
se scriau numele proprii. Young 
însă n-a putut citi nici unul din 
aceste nume.

Apoi piatra de la Rosette ajun
ge la Champollion, un cercetător 
excepțional de bine pregătit, care 
la 17 ani fusese ales membru al 
Academiei din Grenoble.

CHAMPOLLION CITEȘTE: 
P-T-U-L-M-l-S

Champollion pornește pe calea 
deschisă de Young, adică ia drept 
bună ipoteza că în cartușe numele 
proprii se scriau alfabetic. Sa
vantul începe cu cartușul căruia 
în textul grecesc îi corespundea 
numele lui Ptolomeu și citește 
Ptulmis. Citea însă bine sau nji? 
Egiptenii pronunțau oare așa nu
mele lui Ptolomeu? Ca să fie 
sigur, el a transpus hieroglifele 
alfabetice găsite în cartușul cu 
Ptolomeu și la alte cartușe. Com- 
parînd cu textul grecesc, el a 
descifrat astfel cartușele cu nu
mele Berenice, Alexandru, Cleo
patra și a compus un alfabet 
pentru cartușe. Totodată el a 
observat că textele curente con
țineau și altfel de hieroglife. în
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Astfel a început descifrarea hieroglifelor egiptene... Champollion a identificat 
numele Împăratului Ptolomeu. Dar oare ti citea corect!

nici un caz alfabetice. (Azi știm 
că în textele curente hieroglifele 
erau ideografice, înfățișau adică 
idei, nu litere.) Citea însă bine 
sau nu chiar și acele hieroglife 
pe care izbutise să le descifreze?

Trebuie să arătăm aici că citi
rea hieroglifelor a rămas pînă azi 
convențională. Lipsa vocalelor 
din texte nu îngăduie să se cu
noască felul exact în care vechii

a.

Scriere» hieroglifică cuprinde» pi așa- 
numitele determinative, care precizau 
înțelesul hieroglifei în caz de duhln, de 
pildă cînd același semn era folosit pen
tru două noțiuni. Ca șl cum in limba 
noastră, spre a deosebi „capră" (animal) 
de „capră" (pe care se taie lemnele), am 
adăuga primului cuvint un semn indi- 
eînd animalul ca noțiune generală, iar 
celuilalt cuvint i-am adăuga un deter
minativ care înfățișează unealta. în 
desenul de mal sus cele trei hieroglife 
au același determinativ, care se folosea 
pentru verbe ori de cîte ori trebuia indi
cat un act făcut cu ajutorul gurii.

egipteni își pronunțau cuvintele. 
S-a convenit de aceea azi ca între 
consoane să se așeze vocala e pentru 
a se ușura pronunțarea. Kernel, 
numele pe care și-l dădeau vechii 
egipteni, apare deci la noi într-o 
fonetică de conveniență. Nu știm, 
cu alte cuvinte, dacă vechii egip
teni își spuneau într-adevar 
hemet sau kîmît sau kmet sau 
kamet. Tot așa era situația și cu 
celelalte cuvinte. Pentru început 
descifrarea lui Champollion era 
însă ușurată de faptul că citea 
nume grecești a căror fonetică 
nu putea fi prea diferită în egip
teană. Dar nu știa încă nimic în 
privința numelor egiptene neaoșe.

Tăblițe de lut din Ur eu scriere cuneiformă, veche de circ» 4.690 de »ni.

Ce-a făcut mai departe savan
tul în privința acestora din urmă? 
Urmărind tot hieroglifele alfa
betice, el ia dintr-un manuscris 
două cartușe. în primul cartuș el 
interpretează pictografic primul 
semn, cercul cu punct (soarele) 
și citește Ra (numele zeului 
Soare la egipteni, a cărui pronun
ție o știa din textele grecești). 
Hieroglifa a doua corespundea în 
piatra de la Rosette cuvîntului 
a naște din textul grecesc. în 
limba coptă a naște se zicea misa. 
Atunci Champollion s-a gîndit 
să aplice un cunoscut principiu 
folosit în elaborarea scrierilor, 
principiul pars pro loto (partea lua
tă în locul întregului). Oare nu se 
putea lua M pentru misa și deci 
hieroglifa corespunzătoare nu se 
putea citi M?

(oWI

Ramses (sus), Tutmes (jos).

Ultimele două hieroglife le 
cunoștea din cartușul lui Ptolo
meu și știa că redau sunetul S. 
Și atunci cartușul întreg Ra-m- 
s-s nu trebuia citit Ramses? Ini
ma lui Champollion a început să 
bată cu putere, căci găsise un 
nume neaoș egiptean.

în cartușul al doilea era o pasă
re, ibisul, care în coptă se numea 
thovt (thot în grecește), urmată de 
hieroglifele pentru M și S. Oare 
cartușul nu conținea deci numele 
lui Tutmes? Savantul a făcut astfel 
descoperirea că nu numai numele 
grecești se scriau alfabetic în 
hieroglife, ci orice fel de nume. 
Atunci Champollion a dat buzna în

Șerban ANDRONESCU
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Prima pagini dIntr-un manuscris Na-khl. Na-khi a tost o populație care a trăit în 
China pînă în secolul al XVUI-lea. Nu se țtle eine a creat acest sistem de scriere ideo- 
gratict (ta oare se disting oameni, broaște, pisări etc.), dar se bănuiește că a fost 

folosit de vraci.

Champollion.

camera vecină, unde ședea fratele 
său, și a strigat celebrul „Je 
tiens l’affaire!"

HIEROGLIFELE î 
NIMIC MAI SIMPLU I

Teoriile lui Champollion au 
fost primite cu răceală și neîncre
dere. Amărît, el a murit după 
zece ani, în sărăcie. Abia mult 
mai tîrziu s-a recunoscut marele 
său merit. Savanții au reluat 

—Papirus egiptean (British Museum).

cercetările lui Champollion și, 
muncind cu migală ani de-a rîn- 
dul, au descifrat și celelalte hie
roglife. Azi se citește cursiv 
orice text hieroglific, oricît de 
complicat.

Complicația scrierii hierogli
fice constă în faptul că aceasta 
cuprindea un mare număr de 
semne diferite: cele mai frecvente 
erau vreo 6-700. Ele se scriau 
fie de la dreapta la stînga, fie de 
la stînga la dreapta, fie de sus 
în jos; numai de jos în sus nu se 
scriau. Cele mai multe semne 
înfățișau o acțiune pe cale sim
bolică, adică aveau semnificații 
abstracte. Ochiul putea să în
semne : a vedea, a veghea, a obser
va etc. întregul putea fi re
prezentat printr-o parte,-sau in
vers : omul care bate era înfățișat 
printr-o mînă care ținea un băț, 
litera M era redată, cum am văzut 
mai sus, prin semnul a naște — 
misa. Acest sistem (în realitate 
mult mai complicat decît reiese 
din datele sumare de mai sus) 
le-a îngăduit egiptenilor să atri
buie valori fonetice anumitor 
semne și totodată să reprezinte 
raporturi și categorii gramaticale.

Hieroglifele și-au păstrat ne
schimbată forma timp de peste 
3000 de ani, fiindcă se gravau 
în piatră, încet-încet, cu atenție.

Cînd a apărut papirusul și cînd 
a început să se scrie cu vopsea, 
mîna scribului aluneca repede și 
semnul se simplifica. Astfel a 

fost concepută scrierea hieratică, 
mai cursivă, folosită de preoți, de 
literatori și în comerț, hieroglifele 
rămînînd să fie utilizate numai în 
inscripții, pe frontispicii.

Scrierea hieratică nu reprezen
ta o evoluție de fond a scrisului, 
ci numai o simplificare de formă. 
Tot așa, din scrierea hieratică a 
apărut cea demotică, un sistem 
și mai cursiv de scriere, dar tot 
ideografic. Este aceea care pe pia
tra de la Rosette poartă numele de 
populară (de la demos, popor), 
deși nu a fost folosită de masele 
populare în sensul actual al aces
tei noțiuni.

BIBLIOTECA LUI ASSURBANIPAL
$1 REBUSUL CUNEIFORMELOR

Dacă scrierea hieroglifică apare 
privitorului ca o înșiruire vie de 
figuri alcătuite cu migală, cunei
formele se asemuiesc cu o mînă 
de cuie aruncate în neorînduială 
pe o suprafață plană. Cele mai 
numeroase texte cuneiforme cu
noscute sînt săpate cu un bețișor 
ascuțit pe tăblițe de lut ars. 
Ele figurează de asemenea pe 
statui, pe rare monumente de 
piatră și pe ziduri de cetăți dez
gropate în Țara dintre cele două 
fluvii — Irakul de azi, vechea 
Mesopotamie.

Cuneiformele erau alcătuite pe 
aceleași principii ca și hierogli
fele. Ele au fost concepute de 
sumerieni sau poate chiar de proto- 
sumerieni — niște popoare de 
origine necunoscută, care au trăit 
în Mesopotamia pe la anul 3500 
î.e.n. După dispariția acestor 
neamuri, cuneiformele au fost 
preluate, fără să fie modificate, 
de popoare semite care au înfiin
țat state noi: asirienii și babilo
nienii. De aici, o serie de compli
cații datorite deosebirii de limbă. 
Semnul pentru săgeată, de pildă, 
a început să fie folosit impropriu 
pentru cuvîntul viață, fiindcă pro
nunțarea semită a acestui cuvînt 
era apropiată de pronunțarea su
meriană a cuvîntului săgeată. 
în acest fel unele semne au de
venit polifonice, adică reprezen
tau mai multe sunete, respectiv 
cuvinte. Semnul soarelui ajun
sese la un moment dat să repre

zinte 70 de cuvinte și să fie folo
sit pentru alte cîteva zeci de 
silabe separate, conform princi
piului pars pro toto. Numeroa
sele complemente fonetice și de
terminative cu greu izbuteau să 
facă ordine în această confuzie; 
de aceea, chiar scribii întîmpinau 
dificultăți la descifrarea tăblițe
lor de argilă.

Cine voia să citească totul tre
buia să se dedice unor studii 
aprofundate ale tabelelor care con
țineau diversele semne cu expli
carea lor în cuneiforme uzuale, 
în decursul secolelor aceste tabele 
explicative s-au înmulțit enorm. 
Jumătate din biblioteca lui Assur- 
banipal, cea mai bogată colecție 
de texte cuneiforme cunoscută 
azi, era formată din astfel de 
tabele explicative și lexicoane 
care slujeau la descifrarea celei
lalte jumătăți... Haosul s-a mărit 
mai mult cînd asirienii au inven
tat „scrierea secretă", în care-și 
transmiteau informații comercia
le sau dispoziții de stat.

Și totuși, la un mileniu și ju
mătate după dispariția lor, cunei
formele au fost descifrate ca un 
rebus de un profesor de limba 
latină din Frankfurt pe Main, 
Georg Friedrich Grotefend. Nu
mele lui este pentru cuneiforme 
ceea ce este numele lui Champol
lion pentru hieroglife. El nu



Scriere cuneiformă în biblioteca Iul 
Vssurbanlpal. Se spune că jumătate din 
ilbllotecă adăpostea tabele explicative 
jl lexicoane menite să slujească... la 

descifrarea celeilalte jumătăți.

cunoștea însă nici una din limbile 
moarte care au fost scrise în 
cuneiforme, dar prin deducție, 
dîrzenie și muncă răbdătoare a 
deschis calea descifrării. Nu avem 
spațiu suficient pentru a descrie 
ingeniosul proces de gîndire al 
lui Grotefend, dar merită reținut 
că, datorită logicii lui perfecte, 
savanții pot citi azi cuneiformele 
nu mai greu decît o făceau scribii 
din Babilon, Ur sau Ninive.

*4.449 DE IDEOGRAME

în încheiere ne vom referi la 
ultimul mare sistem ideografic 
al lumii: cel chinezesc. Ca să-1 
înțelegem mai bine trebuie să 
știm de la început că în limba 
chineză cuvintele nu se schimbă 
după declinări, conjugări etc. 
ca în limba noastră, flexionară, 
ci după poziția lor în frază, 
chineza fiind o limbă aglutinantă. 
Trebuie să mai știm că limba 
chineză e formată din cuvinte 
monosilabice; numai neologis
mele sînt polisilabice.

O dată ales un semn pentru o 
silabă, deci pentru un cuvînt, 
semnul rămîne nemodificat; i se 
schimbă doar locul în frază pentru 

a-1 transforma în substantiv, ad
jectiv, adverb etc. De pildă, 
în romînește noi spunem mărime 
(substantiv), mare (adjectiv), a 
mări (verb) etc. și declinăm sau 
conjugăm aceste cuvinte, adău- 
gîndu-le diverse terminații, ca 
în orice limbă flexionară. Chine
zii au însă pentru toate aceste 
cuvinte cu aceeași rădăcină o sin
gură silabă, un singur cuvînt, 
ta care înseamnă și mare, și 
mărime, și a mări, și mărește etc. 
în scris silaba ta își schimbă în
țelesul prin poziția ei în frază, 
iar în vorbire sensul ei e precizat 
în plus și de tonul muzical în 
care e rostită. De aceea limba 
chineză este foarte melodioasă.

Deci, silabele chinezești ne- 
fiind flexionare, semnul grafic al 
cuvîntului nu avea de ce să fie 
modificat. Ca radical, el era 
însă combinat cu diverse alte 
ideograme ori de cîte ori trebuiau 
alcătuite cuvinte și idei noi, pe 
măsură ce acestea apăreau în 
limbă. Astfel se explică de ce 
cam la cinci milenii de la apa
riția scrierii chineze, un dicțio
nar din epoca K’ang-hi (1662- 
1722 e.n.) cuprindea impresio
nantul număr de 44.449 ideogra
me ! Ce înseamnă această cifră? 
O persoană de cultură medie me
morizează pînă la 4.000 de semne, 
un om cult, pînă la 9.000. în 
sfîrșit, în proză, în poezie se folo
sesc cel mult 14.000 de ideograme. 
Nimeni, credem, nu a putut me
moriza toate cele aproape 45.000 
de ideograme. Iată de ce în China 
necesitatea unei reforme a scrierii 
s-a făcut simțită mai mult ca 
oriunde.

în noiembrie 1957 Consiliul de 
Stat al R. P. Chineze a hotărît 
să se elaboreze un alfabet fonetic. 
Alegerea s-a oprit asupra alfa
betului fonetic lațin, dar nu s-a 
trecut brusc la scirierea în acest 
alfabet, ci s-a fixat o perioadă 
de tranziție și s-a început cu sta
bilirea unor caractere ideogra- 
fice simplificate.

Cînd un învățător 
din Honan a arătat 
elevilor săi că în sis
temul simplificat, re
cent introdus, euvîntul 
abundent (feng) nu se 
va mal serie ea îna
inte, ei numai eu trei 
linii orizontale tăiate 
de una verticală, co
piii au fost atlt de 
bucuroși incit au în
ceput să bată din palme 

și să chiuie.

FLAVISEPT
NEGRO 
EUCALIPT

BOMBOANELE 
MEDICINALE

BOMBOANELE MEDICINALE

vă apără
<1 e 
afecțiunile 
căilor 
respiratorii

SE GÂSESC DE VÎNZARE
LA DROGHERII Șl LA MAGAZINELE

...lată-ne ajunși la capătul unui 
alt capitol—care îmbrățișează mi
lenii—în fascinanta istorie a scri
sului. Am văzut că o dată cu tre
cerea timpului și cu dezvoltarea 
culturii, scrierile ideografice s-au 
dovedit a fi sisteme tot mai 
greoaie de scriere. Ele nu mai 
corespundeau cerințelor noi ale 
vieții. Din ce în ce mai mult 
apărea necesitatea unui sistem 
rapid de transmitere a gîndirii.

Vechea civilizație egipteană a 
pierit și o dată cu ea hieroglifele 
au fost părăsite. Cuneiformele 
ideografice ale asirienilor și ba
bilonienilor au fost înlocuite cu 
cuneiformele alfabetice ale per
șilor. în fine, fenicienii elaborează 
și răspîndesc un foarte important 
instrument al progresului uman, 
alfabetul, în care scriem și astăzi.

Șerban ANDRONESCU
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PLANTE TROPICALE ÎN FLORA NOASTRĂ SPONTANĂ

La 10 km de Oradea, pe 
drumul ce duce la Beiuș, 
se află lacul „Ochiul țiga
nilor" — alimentat de izvoa
re termale subterane. Din 
acest lac izvorăște ptrlul 
Pețea,.

fn apele calde ale lacului 
și plrîului cresc pe mari 

întinderi flori foarte ase
mănătoare cu lotușii Ni
lului, pe care localnicii le 
numesc „drețe". Mult timp 
s-a crezut că semințele a- 
cestor flori acvatice au fost 
aduse din Egipt de păsările 
migratoare, lipite în noroiul 
uscat de pe picioarele lor, 

sau de turci, care au stă-, 
plnit Oradea In secolul al 
XVI-lea.

Cercetări științifice recen
te au dovedit însă că floarea 
este indigenă și că este sin
gura specie din flora care 
a supraviețuit glaciațiunilor 
din era cuaternară. Ea s-a 

perpetuat pînă în zilele noas
tre datorită apei calde, care 
a constituit un mediu pri
elnic.

Acest fenomen de creștere 
a fost dovedit prin desco
perirea impresiunilor de 
frunze și de boboci de lotus 
ta tufurile calcaroase de la 
Moara Rontăului.

O altă confirmare este și 
prezența singurei specii ac
tuale de gasteropode din 
familia „Melanopsls Parre- 
yssi“, din care se găsesc 
aci numeroase fosile. Pre
zența acestora la o latitudi
ne atît de neobișnuită a 
preocupat pe mulți natura- 
llști, cercetările lor confir- 
mlnd indigenatul relictelor 
tropicale în țara noastră, 
care s-a dovedit astfel că 
a făcut parte în era terțiară 
dintr-o zonă cu climă caldă.

Această specie de lotuși 
romînești are frunzele ro
tunde, cu marginile răsfrînte 
ta sus și dințate, din care 
se înalță flori albe-gălbul, 
cu parfum de trandafiri, 
deschise de seara pînă di
mineața Ia ora 10, cînd se 
închid pentru tot restul zi
lei. Numele științific al 
acestei flori — declarată mo
nument al naturii, fiind 
protejată ca atare prin lege 
— este „Nimphaea lotus L. 
var. thermalis".

EXTINDEREA FAUNEI 
CĂTRE EXTREMUL NORD

Numeroase studii între
prinse în ultimii ani ta 
U.R.S.S. au dus la concluzia 
că este ta curs o reîncălzire 
a climei în Extremul Nord, 
unde s-a constatat o vizibilă 
retragere a ghețarilor.

Clima arctică s-a îndulcit 
simțitor față de 1919. Tem
peratura medie a crescut, 
zăpada se topește mai repe
de, iar primăvara se ivește 
mai devreme. în multe re
giuni pădurea s-a extins 
spre nord, înlocuind tundra 
pe o lărgime de circa 700 m.

în. pădurile septentriona
le, ta tundră și pe țărmurile 
oceanului glacial Imblînzi-

rea climei a dus la apariția 
unor animale nelntllnite pî
nă acum pe aceste melea
guri: elanul, lutrul, șoimul, 
cormoranul, pescărușul. Ul
timii au apărut încă din 
1950 într-un loc atît de a- 
orooiat de noi cum este 
Novala Zemlia. Elanul este 
azi ioane ues întîlnit în 
tundră șl pe malurile mări
lor arctice, deși pe aici 
nu fusese văzut niciodată 
pînă în 1920.

Exprimată în latitudini, 
înaintarea faunei către Ex
tremul Nord atinge ta unele 
regiuni două grade — și asta 
numai ta cîteva decenii. De
seori, „invadatorii" împing 
spre pol, încetul cu încetul, 
speciile locale înrudite dar 
mal mici și mai firave. Așa 
este cazul vulpii obișnuite, 
care ia locul vulpii albas
tre, îi devorează hrana, o 
alungă din vizuină și cîte- 
odată chiar o atacă.

CONCENTRAȚIA 
ARTISTICĂ DIN BOXĂ

Iubitorii de artă din ora
șul englez Nottingham au 
posibilitatea să guste ope
rele de artă plastică într-un 
chip cu totul nou și ori
ginal. Organizatorilor unei 
expoziții le-a venit Ideea 
de a introduce pe vizita
tori în cite o boxă ta care 
este expusă o lucrare de 
pictură, sculptură sau arhi
tectură. Inițiatorii acestei

Responsabilul raionalul 
de parfumurl a luat con
cediu.

Mircea TOIA

Rik AUERBACH

—Co-ai făcut cu co|lleî 
Nu le-ai aruncat pe |osî

— Nuuu, mămicol... 
Le-am aruncat aici, unde 
cîntă muzica...

MODA
Șl CINEMATOGRAFUL

Pălărie pentru ecran 
obișnuit, pentru . ecran 
lat... șl pentru ecran 
panoramic.

Rik AUERBACH



metode au pornit de la 
premisa că în asemenea 
condiții privitorul se poate 
concentra la maximum pen
tru aprecierea valorii opere
lor de artă respective.

CAMION 
SAU LOCOMOTIVĂ?

Și una, și alta. în Anglia 
s-a construit un camion care 
n-ar avea nimic deosebit de 
celelalte, dacă pe axul său 
nu s-ar putea monta, in 
locul roților obișnuite, roți 
de tren. Transformat astfel 
în locomotivă, camionul poa
te trage pe șine două va
goane de cîte 40 de tone. 

de diverse intensități. în 
zece secunde pescărușii și-au 
luat zborul; dar, după puțin 
timp, au revenit în stoluri 
compacte, ocupînd din nou 
pistele și îngreunînd cu zbo
rul și prezența lor aterizările 
și decolările.

Problema păsărilor de pe 
aerodromuri este considerată 
atît de serioasă, înclt pentru 
dezbaterea ei a fost con
sacrată o conferință interna
țională, care va avea loc 
la Nisa între 25 și 27 noiem
brie și la care și-au anunțat 
participarea 50 de state inte
resate în rezolvarea acestei 
probleme.

ÎNTREȚINEREA

Aspiratoarele de praf slnt 
folosite pe scară tot mai 
largă de către gospodinele 
noastre, utilizarea lor fiind 
mult mal igienică și mai 
eficientă decît aceea a măturii 
și a cîrpei de praf și necesl- 
tînd un consum de muncă 
și timp considerabil mai 
redus. Pentru a păstra însă 
în bună stare orice aspirator 
de praf, pentru a-i prelungi 
existența, este indispensa
bil să avem grijă ca:

— să nu lăsăm aparatul 
să funcționeze fără întreru
pere prea mult; după apro
ximativ 50 minute de acti-

ASPIRATOAR

vitate, curentul electric tre
buie întrerupt pentru 10-15 
minute, ca motorul să se 
răcească. Lucrînd cu el încins 
piesele se uzează repede și 
puterea lui de aspirație se 
reduce considerabil;

— să evităm aspirarea 
obiectelor solide (metalice sau 
de altă natură), a bucăților 
lungi de sfoară, de cîrpă 
sau chiar de hîrtie; nu trebu
ie să uităm că avem de-a 
face cu un aspirator de praf 
și nu cu un „adunător de 
gunoaie”;

— după folosire, să cură
țăm fiecare piesă detașabilă

ELOR DE PRAF

(perla de parchet, peria de 
covor etc.) și să o așezăm 
apoi în cutia de ambalaj a 
aspiratorului;

— după folosire să scoa
tem totdeauna burduful de 
captare a prafului șl să-l 
golim complet; să nu uităm 
că, pentru a obține maxi
mum de aspirație, cantitatea 
de praf existentă în burduf 
nu trebuie să depășească o 
treime din capacitatea sa;

— să nu spălăm niciodată 
burduful de captare, nici 
pîsla de parchet.

PĂSĂRILE
DE PE AEROPORTURI

în cursul ultimilor ani 
aviația, și cu deosebire a- 
viația americană, a fost 
stînjenită de prezența unui 
număr considerabil de pes
căruși care au invadat aero
porturile din apropierea mă
rilor și oceanelor.

Prezența păsărilor pe pis
tele de decolare și aterizaj 
reprezintă un pericol serios 
și s-au făcut tot felul de 
încercări pentru alungarea 
sau distrugerea lor.

Laboratorul de psihologie 
acustică din Franța a în
cercat un sistem de alungare 
a ciorilor bazat pe faptul 
că, în diferite împrejurări, 
păsările emit strigăte care 
au anumite efecte asupra 
Indivizilor din aceeași specie. 
Cercetătorii laboratorului au 
prins o cioară și au silit-o 
să scoată strigăte alarmante, 
care au fost înregistrate pe 
bandă de magnetofon și apoi 
difuzate pe aeroporturile In
vadate. Strigătele alarmante 
au provocat într-adevăr fuga 
ciorilor.

încercări asemănătoare au 
făcut și americanii. Ei au 
difuzat strigăte de alarmă

CU 
CAP
ORIZONTAL: 

1) Cu fosfor in 
cap (pl.). 2) Meta
foră pentru cosița 
de pe capul fru
moasei Ileana Co- 
sînzeana — Spe
tează la războiul 
de țesut — Paner 
pe care în multe 
țări sătencele îl 
?oartă pe cap. 3) 

1 găsim la capul 
oricărei păsări 
(mold.) — Cu cap, 
dar fără picioare. 
4) Plantă cu flori 
puternic parfuma
te — Centimetru. 5) Cămăși 
înflorate — Deci (lat.). 
6) La capul laminorului... 
— Ieșită din capul lui Jupi
ter. 7) Wilhelm Tell, cel 
care a tras eu arcul în mărul 
aflat pe capul fiului său — 
Cu coamă pe cap. 8) Calciu 
— Pe capul Joianei. 9) Șapte 
capete în basme. 10) Denu
mirea a patru localități din 
Japonia — Care-și cunoaște 
lungul nasului. 11) Din rîn- 
duriie lor se alegeau căpe
teniile cetății în Roma anti
că. 12) în capul oricărei 
hîrtii oficiale — Reflexiv.

VERTICAL: 1) Pe cap 
— Lingvist german (1791- 
1867). 2) Ocară... maritimă 
— Două la cap (sing.). 3) A 
cheltui fără cap, a risipi 
— Partea pălăriei care aco
peră capul sau parte a 
scheletului care alcătuiește

bolta cutiei craniene. 4) Cap 
(fig.) — Ren! 5) Se bate cu 
piciorul, cu mîna sau cu 
capul—Om cu cap. 6) Postit! 
— Unitate monetară în R.P. 
Chineză — Ce vrei! 7) Pe 
capul marinarului și al... 
domnului Goe — Legenda 
după care Atena s-ar fi 
născut din capul lui Zeus. 
8) Literă slavonă — Cap 
de greier! — înlesniri de 
plată a datoriilor, dobînzilor, 
capetelor. 9) Cu podoaba 
capilară de culoare roșie 
— Cap (fig.). 10) în opoziție 
cu capul unei peninsule — 
Deschide ochii în patru și 
împinge capul într-o singu
ră direcție.

Cuvinte rare: Ergo, Odo, 
Bopp, Ten.

Apele minerale medicinale SLĂNIC, MALNAȘ, HEBE șl apele minerale de masa LIPOVA, 
VILCEtE, COVASNA și ZIZIN

se găsesc de vînzare la magazinele alimentare, centrele de ape și răcoritoare, restaurante.



cartea VICTOR TULBURE: „AUR* b vorbă. . cu medicul BĂTRÎNEȚEA 
ACTIVĂ

„Aur" cuprinde, zice poe
tul, „versuri din mai multe 
caiete", vrînd să sublinieze 
astfel varietatea tematică a 
volumului și faptul că poe
mele nu slnt scrise toate în 
ultimul an. Intr-adevăr, fie
care dintrecele opt cicluri se 
raportează la alte realități: 
„Marea de aur" e închinat 
colectivizării agriculturii; 
„Aur în întuneric" evocă 
lupta comuniștilor în ile
galitate și viața grea a 
maselor în anii negri ai 
regimului burghezo-moșie- 
resc; „Munții de aur ai lunii" 
celebrează zborul cosmic; 
„Fîntîna astupată" e alcătu
it din pamflete împotriva 
trădătorilor de patrie; „Pra
gul de aur" are un caracter 
vădit heteroclit însumtnd dia
loguri ale poetului cu sine 
însuși, cu timpul, cu patria, 
cu vrăjmașii acesteia etc.; 
„Amintiri din Bulgaria" și 
„Carnet ucrainean" aduc im
presii de călătorie, iar ulti
mul ciclu, „Privighetori stră
ine", tălmăciri din Horațiu, 
Omar Khayam, Nahabed 
Kuceak, Ch. Baudelaire și 
A. Pușkin. Dincolo de aceas
tă varietate de conținut, 
determinată de experiențe de 
ordin biografic sau de dorin
ța manifestă a poetului de 
a transcrie liric evenimen
tele de natură istorică, domi
nanta volumului rămîne pa
triotismul; acesta presupune 
dragoste șl ură, elogiu si 
imprecație. Dragoste și elo
giu pentru frumusețile tradi
ționale și noi ale țării, pentru 
oamenii ei, pentru succesele 
acestora șl pentru avîntul cu 
care ne îndreptăm spre vi
itorul comunist. Ură și impre
cație pentru dușmanii cuce
ririlor noastre revoluționare, 
pentru trădătorii de patrie 
și pentru tot ceea ce poate 
încetini mersul nostru înain

"'“‘Sâbet

Cuvlntul calcul înseamnă în 
medicină, pe de o parte, în 
aritmetică, pe de alta, lucruri 
cît se poate de diferite. Să 
fie oare o simplă întîmplare 
că pietrele care se formează 
în rinichi sau in vezica 
biliară au aceeași denumire 
cu o operație matematică? 
Această alăturare bizară de 
înțelesuri are rădăcini foarte 
îndepărtate în timp: în lati
nește calculus însemna și 
„pietricică" și „socoteală", 
primul sens fiind și cel mai 
vechi. Vechii romani recur
geau la pietricele pentru a 
face operațiile elementare de 
adunare șl scădere, așa cum 
copiii noștri învață aritme
tica pe bilele Unui abac. 
Calculele au căpătat de 
aceea numele pietricelelor 
ajutătoare.

O alăturare ciudată de 
Înțelesuri găsim și la cuvln
tul curte: deosebirile dintre 
curtea unei case și curtea 
unui suveran, precum și 
dintre acestea și curtea care 
se face unei femei, stîrnesc 
desigur nedumerirea multo
ra. Și de astă dată ne aflăm 
în fața unui cuvînt de origi
ne latină, dar povestea înțele
surilor lui e mai complicată. 
Cohortem, pronunțat popu
lar cortem, însemna la 
început „loc îngrădit, închis", 
ceea ce explică înțelesul ro- 

te. Liric, aceste două ipos
taze se materializează la 
Victor Tulbure în odă sau 
satiră, mai precis în imn și 
pamflet. Imnul e adresat 
simbolic „Ceasului zorilor 
și aldesăvîrșirii", cînd „mag
nific ziua nouă iar se naște", 
cînd „țîșnește firul din să- 
mînță", cînd „uzina suflă 
din plămîni puternici", iar 
schela „cu un etaj mai sus 
se-nalță“ și „cîntecu-n mul
țime se-ntrupează“ („Imn"), 
așadar momentului construc
ției unei vieți noi, progre
sului și succeselor patriei. 
Dacă în toate aceste întruchi
pări, dragostea de patrie 
cunoaște în general la Vic
tor Tulbure materializări 
metaforice prezente și în 
alte volume ale sale, în 
suita de pamflete îndreptate 
împotriva trădătorilor de 
țară verbul poetului aduce 
o oarecare prospețime, măsu
rabilă în intensitatea invec
tivei și în torța de caracteri
zare a epitetului, ca în 
„Buruiana" sau în „Inmor- 
mîntarea unui slugoi din 
occident".

Replica pornește adesea 
din sufletul unui om care 
își iubește patria ca gospo
darul casa și ograda. De 
altminteri, nu puține versuri 
din volum ni-1 relevă pe 
Victor Tulbure în postura 
poetului eplgramatic și pa
remiologic, în virtutea căreia 
autorul cultivă conciziunea 
aforismului și, respectiv, a 
proverbului, ca în suita 
intitulată „Proverbe".

Interpretarea fenomenelor 
e făcută în lumina viito
rului, clntărețul patriei actu
ale fiind convins că de buna 
rezolvare a problemelor pre
zentului depind succesele de 
mîine, așa cum cuceririle 
noastre de azi au fost cheză- 
șuite de jertfele eroice ale

ÎNTELESURI CIUDATE

mînesc actual cel mai folosit 
al lui curie. Dar tot cohortem 
s-a numit și o parte a tabe
relor romane, apoi trupele 
adăpostite în ea, numărînd 
circa 600 de soldați. (Aceasta 
era o cohortă, cum îi spunem 
noi, folosind cuvîntul așa 
cum apare în textele latinești 
și nu ca rostirea populară.)

Ulterior, cohortem a căpă
tat „sensul de grup de persoa
ne din anturajul unui gene
ral sau al guvernatorului 
unei provincii", adică un fel 
de stat-major sau suită. 
Cohortem devine apoi reșe
dința comandantului sau a 
guvernatorului împreună cu 
suita lor și, rînd pe rînd, 
reședința regilor barbari, a 
marilor seniori feudali etc. 
Regăsim în toate aceste între
buințări ale cuvîntului nos
tru sensuri cunoscute și as
tăzi din expresii ca: împă
ratul cu toată curtea sa, la 
curtea regelui ș.a. Compor
tarea oamenilor de la curte 
fiind privită ca un ideal de 
politețe, distincție, galan
terie, s-au răspîndit în multe 
limbi expresii de tipul a face 
curte, adică a măguli o femeie 
cu omagii și complimente 
cum nu se puteau auzi decît 
în anturajul regelui, princi
pelui sau al unui mare senior 
feudal.

Sorin STATI 

înaintașilor. Există în viziu
nea lui Victor Tulbure o 
dialectică a timpului pe care 
o înfățișează într-un poem 
ca „Rugă", unde evocarea 
strămoșilor luptători e făcută 
în lumina împlinirii de astăzi 
a visurilor lor de fericire, dar 
mai ales în poemul „Stră
bunii", în care scrie emoțio
nat: „Cînd Cosmosul vor fi 
să-l populeze/ Atîtea semin
ții ce-or să urmeze /Vor ști, 
citind istoria de mîine,/ Că 
am trăit cîndva, în vremi 
bătrîne. / Și ei privind pe 
ceruri, azurie, / Plutind pla
neta noastră — cu mîndrie,/ 
Pe drept i-or spune: Soarele 
Comunii!/... Și-i vor numi 
pe comuniști: străbunii!"

Aurel MARTIN

Cjj latei î<^> 
ZIUA MĂRCII POȘTALE 
ROMÎNEȘTI

Pentru a cincea oară, în- 
cepînd din 1958, filateliștii 
din întreaga țară sărbăto
resc în acest ari „Ziua mărcii 
poștale romînești".

în imaginile lor, mărcile 
poștale ale anului 1963 au 
adus variate aspecte din 
opera de construire a so
cialismului în Republica 
Populară Romînă (de pildă, 
emisiunea „Construcții so
cialiste în R. P. Romînă", 
care prezintă imagini din 
Hunedoara, Săvinești, Tg. 
Jiu etc.), mărturii ale 
prețuirii în țara noastră 
a culturii universale (se
ria „Mari aniversări cul
turale — 1963", în desenele 
căreia sînt reproduse chipu
rile savantului romîn Gh. 
Marinescu, romancierului 
englez W. M. Thackeray, 
pictorului francez E. Dela
croix, compozitorului ita
lian Giuseppe Verdi, regi
zorului sovietic Stanislav
ski) ; acestora li se adaugă 
emisiunile consacrate unor 
figuri de seamă din trecutul 
operei romînești sau cele 
consacrate cuceririi Cosmo
sului, florei și faunei din 
țara noastră etc.

O dată cu dezvoltarea fi
latelici și creșterea număru
lui de colecționari, trebuie 
subliniate acele succese re
purtate în confruntările in
ternaționale ale anului 1963, 
care continuă tradiția sta
tornicită în anii din urmă. 
Expozițiile filatelice inter
naționale de la Budapesta 
(Socphilex 63), Luxemburg 
(Melusîna), Istanbul (Istan
bul 63) etc. au consti
tuit pentru colecționarii de 
mărci poștale din țara noas
tră tot atîtea prilejuri de a 
contribui la creșterea presti
giului patriei lor.

o serie de 6 valori (nominal 
șase lei) prilejuită de al 
XV-lea Congres al Uniunii 
Poștale Universale. Repro
ducem una din mărcile din 

această serie.

Cauzele îmbătrînirii nu 
sînt încă suficient cunoscute. 
Știm însă cu toții că ea apa
re la unii mai devreme. Ia 
alții mai tirziu. De ce?

Una din cauzele îmbătrî- 
nirii timpurii o constituie 
alimentația nerațională. Ex
periențe făcute de savanți au 
demonstrat că, la oamenii 
vîrstnici, așa-numita „înfo
metare proteică", adică re
ducerea consumului de pro
teine (conținute îndeosebi în 
brînză, carne, pește, ouă) în 
alimentație are un efect fa
vorabil. Aceasta se explică 
foarte lesne prin faptul că 
orice dezagregare fiziologică 
normală, însă accentuată, 
este însoțită de o refacere 
intensă ulterioară a substan
țelor dezagregate; deci și 
sinteza proteinelor corpului 
este intensificată și stimu
lată de o prealabilă „înfo
metare proteică", de o 
lipsă temporară de prote
ine. Mecanisme biochimice 
de acest tip frlnează proce
sul de îmbătrînire; iată de 
ce, în cazul considerat de 
noi, supraalimentarea consti
tuie un regim alimentar 
defectuos.

Supraîncordarea și exte
nuarea sistemului nervos cen
tral, ca urmare a unui mod 
de viață incorect, a unui 
trai dezordonat, a unui somn 
insuficient, sînt de asemenea 
una din cauzele îmbătrînirii. 
O viață activă, multilate
rală, îmbinînd armonios mun
ca cu perioadele de repaus 
necesare, duce la regenerarea 
sistemului nervos central, la 
un sistem nervos echilibrat, 
evitîndu-se astfel îmbătrî- 
nirea precoce. Munca este 
o condiție indispensabilă a 
Sănătății Și longevității.

„REVIZORUL - 
DE N. V. GOGOL

Apariția în anul trecut a 
primelor înregistrări inte
grale de piese de teatru pe 
disc („O scrisoare pierdută" 
de Ion Luca Caragiale, 
„Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian și „Citadela sfă- 
rîmată" de Horia Lovinescu) a 
însemnat în activitatea casei 
noastre de discuri inaugura
rea unei activități într-un 
domeniu deosebit, ce implică 
mari răspunderi (tehnice și 
mai ales artistice). Greută
țile legate de înregistrarea 
pentru prima oară în țara 
noastră a discurilor micro- 
slon de 16 turații pe minut 
au fost învinse, iar cele trei 
discuri de mai sus s-au bucu
rat de succesul cuvenit.

Din păcate editarea discu
rilor de teatru a fost reluată a- 
bia de curindprin imprimarea 
„Revizorului" luiN.V.Gogol, 
în adaptarea lui Sică Alexan- 
drescu. Satisfacția amatorilor 
de teatru... la domiciliu 
este cu atît mai mare cu 
cît pot asculta piesa în 
distribuția devenită „clasică" 
a Teatrului Național, apre
ciată atît în țară cît și în 
turneele de peste hotare. 
Posibilitatea, pe care numai 
discul o poate oferi, de a-l 
asculta de cîte ori voim pe: 
Alexandru Giugaru (Anton 
Antonovici, primarul orașu

Diverse boli de naturi 
infecțioasă și neinfecțioasi 
din cursul vieții duc Îs 
îmbătrînirea timpurie și Îs 
scurtarea vieții. Foarte Im 
portantă va fi deci respec
tarea regulilor de profilaxii 
pentru evitarea îmbolnăvi
rilor.

Oamenii vîrstnici, pensio
narii nu trebuie să ducă c 
viață complet inactivă. Pen
tru combaterea bătrîneții, e 
nu trebuie să se rupă de viața 
socială. In raport cu forțele 
fizice de care dispun, ei 
trebuie să depună o activitate 
oarecare. Exercițiile de gim
nastică bine alese sînt de
osebit de folositoare persoa
nelor în vîrstă: gimnastica 
întîrzie atrofierea mușchilor, 
creează condiții favorabile 
pentru respirație, pentru 
circulația sîngelui, pentru 
metabolismul general.

Profilaxia îmbătrînirii 
timpurii trebuie să înceapă 
încă din tinerețe, dar nici
odată nu va fi prea tîrziu 
pentru a combate bătrînețea. 
Ea va fi întîrziată dacă se 
renunță la o serie de obiș
nuințe dăunătoare organis
mului, cum sînt fumatul și 
băuturile alcoolice, dacă se 
instituie din timp o alimen
tație rațională, dacă se folo
sește bine timpul liber și se 
asigură o armonioasă alter
nanță a orelor de muncă șl a 
odihnei.

Știința nu poate înlătura 
bătrînețea, însă ea ne învață 
cum să prevenim îmbătrlni- 
rea precoce. „Iscusința de a 
prelungi viața ■— spune 
savantul sovietic Bogomoleț 
-— este mai întîl de toate is
cusința de a nu o scurta".

Dr. Silviu GHEREA

lui), SilviaFulda(AnaAndre- 
evna, soția lui), MiharFotlno 
(Hlopov, inspectorul școlar), 
Ion Henter (Leapkin-Teap- 
kin, judecătorul), George 
Calboreanu (Zemleanika, ad
ministratorul instituțiilor de 
binefacere), Nicolae Bran- 
comlr (Ivan Kuzmici, diri
gintele poștei), Grigore Vasi- 
liu-Birlic (Bobcinski), Mar
cel Anghelescu (Dobcinski), 
Radu Beligan (Helstakov), 
Costache Antoniu (Osip), 
Marcel Enescu (Korobkin) 
va cîștiga noi prieteni pentru 
una din cele mai contempo
rane modalități de înregis
trare și reproducere a tea
trului — discul.

Ținînd seama, de posibi
litățile mari pe care le 
oferă înregistrarea pieselor 
de teatru pe disc, regretăm 
faptul că Electrecordul nu 
întreprinde o acțiune mai 
consecventă de înregistrare 
în studiouri proprii a unor 
adaptări realizate în mod 
special. în acest sens, credem 
că Electrecordul, fără a 
exclude și prelucrarea celor 
mai bune înregistrări de la 
Radioteleviziune, poate sa
tisface mai din plin cerin
țele numeroșilor noștri iubi
tori de teatru.

Vlad MUȘATESCU

excepționale
LA SPĂLAT CU

ț P E R L A N ALB pentru țesături din lînă, mătase naturală și fibre sintetice 

B P E R L A H ALBASTRU pentru țesături din in, bumbac și cînepă
La aceeași cantitate de articole pentru spâlat se folosește o cantitate 

mai redusă de .Perlan" în comparație cu ceilalți detergenți.



faclni de curînd.
Viorel LUPEA -----------------------------

(Din Salonul artițtilor fotografi din Cluj)

CARNET

PROGRAMUL DE RADIO
RADIOJURNALE, BULETINE DE ȘTIRI, BULETINE METEOROLOGICE , 

SPORT, ULTIMELE ȘTIRI

PROGRAMUL I PROGRAMUL II PROGRAMUL III

DUMINICĂ 7.00, 13.00, 19.30, 
22.00, 23.52-28.55

ÎN CURSUL 5.00, 6.00, 7.00,11.00 
SĂPTĂMÎNII (afară de miercuri), 

13.00, 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,
16.00, 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: 6.30, 13.05 (Progr.I), 7.30 (Progr. II). 
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).

Cum își începea Eml- 
nescu poemul. închinat 
generoșilor și entuziaș
tilor de la 1848 și de 
mai înainte, ctitori al 
scrisului în grai romînesc? 
„Cînd privesc zilele de-aur 

a scrip turelor romîne 
Mă cufund ca într-o mare 

de visări dulci și senine 
Și în jur parcă-mi colindă 

dulci și mindre 
primăveri".

Și continua cu minu
nata imagine despre lite
ratură. ca operă, colectivă, 
laborioasă, continuă, a 
generațiilor de scriitori, 
eare-și aduc cu toții 
contribuția,' reflectînd 
viața poporului lor.

„Zilele de aur“ ale 
literaturii noastre, „fa- 
gurele de miere" sînt 
formule pe care le folo
sim pentru â denumi nu 
numai o epocă, ci între
gul drum al literaturii 
noastre, de la cele mai 
vechi producții folclorice 
pînă la cei mal tineri 
creatori de azi, de la 
primele manuscrise în 
care apar elemente, cît 
de sumare, de literatură, 
pînă la culmile romînești 
ale artei cuvîntului scris, 
Eminescu și Creangă, 
Sadoveanu șl Arghezi.

în ultimii ani se des
fășoară o vie activitate de 
tipărire a acestor comori, 
pe care, în limbaj oare
cum. curent, nu lipsit 
însă de farmec și nici 
de spirit științific, le 
numim „moștenirea lite
rară". Gîndirea teoretică 
ce ne călăuzește în toate 
faptele noastre cuprinde 
și în acest domeniu teze 
fundamentale. Una din
tre acestea indica astfel, 
acum aproape 15 ani, 
programul de muncă în

domeniul valorificării 
moștenirii literare: „Ni
mic din ceea ce a fost în 
trecut creație progresistă, 
sănătoasă, nimic din ceea 
ce poate folosi luptei de as
tăzi a poporului ^nostru nu 
trebuie să rămină uitat, 
nu trebuie să se piardă 
sub colbul pe care l-a aș
ternut burghezia asu
pra adevăratelor valori". 
(„Scînteia" nr. 1.300 din 
12 decembrie 1948). Nu
mai în ultimii zece ani, 
moștenirea noastră lite
rară, în care încadrăm 
tot ce s-a scris și publi
cat pînă la 23 August 
1944, a fost prezentă în 
librării cu peste 1.000 
de titluri, într-un tiraj 
total de aproape 26 
milioane de exemplare. 
Dintre acestea, opera lui 
Eminescu numără mult 
peste un milion de exem
plare, Creangă, două mi
lioane și aproape jumă
tate, Caragiale șase sute 
de mii, Sadoveanu aproa
pe două milioane. Alec- 
sandri și Coșbuc se a- 
propie de un milion, 
Pann, Delavrancea, Re- 
breanu și Arghezi de ju
mătate de.milion, Slavici 
depășește această cifră, 
ca și Ispirescu, Vlahuță, 
Topîrceanu.

Numeroase pagini, ne
retipărite de decenii, 
altele care, deși scrise 
cu ani în urmă, apar a- 
cum pentru prima dată 
într-o carte dobîndesc 
puterea de a se prezenta 
din nou la examenul 
timpului șl al noilor 
cititori.

Paralel cu această ope
ră de scoatere la lumină a 
valorilor trecutului, are 
loc aceea de difuzare în 
mase, prin diferite tipuri 
de ediții, de la cele mai

simple șl mai lesne acce
sibile, destinate elevilor 
și publicului larg — 
cum sînt „Biblioteca șco
larului" și „Biblioteca 
pentru toți" ■— pînă la e- 
dițiile critice, cu bogată a- 
paratură științifică, note, 
variante, bibliografii etc.

De curînd, o adunare 
de lucrători din acest 
domeniu, specialiști ai 
istoriei literare, cerce
tători științifici, alcătui
tori de ediții și studii 
critice, împreună cu edi
tori și cu reprezentanți 
ai forurilor de stat, au 
analizat liniile pe care 
va fi dusă activitatea de 
valorificare și tipărire 
a moștenirii literare în 
următorii zece ani. S-au 
discutat tipurile și nive
lul edițiilor, cuprinderea 
lor în raport cu necesi
tățile cititorilor și cu 
rigorile științifice ale do
meniului și numeroase 
alte probleme. S-au făcut 
propuneri, schimburi de 
păreri, s-au examinat 
proiecte editoriale. Ceea 
ce s-a desprins din această 
adunare, ținută la Consi
liul editurilor și difuzării 
cărții de pe lîngă Comite
tul de Stat pentru Cultură 
și Artă, este preocuparea 
de a ridica valorificarea 
moștenirii literare pe o 
treaptă superioară, cores
punzătoare nivelului șl 
exigențelor impuse de 
întreaga dezvoltare a cul
turii contemporane. Mun
ca planificată, de per
spectivă, se va dezvolta 
în continuare. O adevă
rată restituire față de 
poporul nostru a ceea 
ce a creat, de-a lungul 
secolelor, geniul lui prin 
talentul și munca scri
itorilor.

Mlhai GAFIȚA

DUMINICA 17 NOIEMBRIE Programul I 
6.00: Concert de dimineață 7.10: Cîn- 
tece 7.25: Piese simfonice 8.06: Cîntece 
și jocuri 8.30: Teatru la microfon pentru 
copii 9.30: Piese de estradă 10.00: 
Ciclul de emisiuni de inițiere muzi
cală prin radio. Ghid muzical 
10.45: Ansambluri corale studen
țești 11.05: Pagini de mare populari
tate din operete 11.30: Vorbește Mosco
va! 12.00: Din cele mai cunoscute me
lodii populare 12.20: Interpret! de 
muzică ușoară 13.10: De toate pentru 
toți 14.00: Muzică populară cerută de 
ascultători 14.30: Concertul în mi mi
nor pentru vioară și orchestră de Men- 
delssohn-Bartholdy — solist David Ois- 
trah 15.00: Arii din opere 15.15: Trans
misiune sportivă 16.20: Piese instru
mentale de compozitori romîni 16.35: 
Program muzical dedicat fruntașilor de 
pe ogoare 17.00: Din viața satelor pa
triei 17.40: Poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Richard Strauss 18.00: 
Cîntă Fănică Luca și Ion Lulcan 18.30: 
Lecturile dumneavoastră preferate 
18.45: Recital Dinu Lipatti 19.00: Me
lodii... melodii 19.35: Romanțe inter
pretate de Mia Braia și Nicu Stoenescu 
20.00: Teatru la microfon — premiera 
„Despot Vodă" de Vasile Alecsandri, 
cu George Vraca, George Calboreanu, G. 
lonescu-Gion, Marietta Anca, Ion Man
ta, Nicu Dimitriu, Carmen Stănescu și 
alții 21.30: Muzică instrumentală 21.45: 
Muzică ușoară interpretată de Patachou 
22.25: Vă invităm la dans 23.12: Mic 
concert simfonic.

Programul II 7.00: Cîntece și jocuri 
populare 7.35: Muzică ușoară 8.00: 
Clubul voioșiei 8.30: Fanfară 8.45: A- 
nunțuri, muzică 9.00: Valsuri de con
cert 9.30: Muzică din opere cerută de 
ascultători 10.00: Melodii populare 
10.30: Revista presei străine 10.38: 
Orchestre de estradă 11.00: Transmisiu
nea concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu", 
dirijor Mircea Cristescu. în program: 
Simfonia în si bemol major KV 216 de 
Mozart; Concertul nr. 5 în mi bemol 
major de Beethoven — solistă Mar-ia 
Cherogeorge (Grecia); Interludiu pentru 
două orchestre de coarde — primă au
diție— de Mircea Istrate; „Joc de 
cărți" —■ suită de balet de Igor Stra- 
vinski. în pauză: Emisiunea „Cinema" 
13.15: Din comoara folclorului nostru 
muzical 13.45: Cîntă Jean Păunescu 
(muzică ușoară) 14.05: Piese de virtuo
zitate 14.15: Cine știe, cîștigă! 15.00: 
Muzică ușoară cerută de ascultători 
15.30: Muzică vocală și instrumentală 
interpretată de studenți ai conserva
toarelor noastre 16.00: Oameni și fapte 
16.08: Soliști șl formații artistice de 
amatori 16.30: Muzică de estradă 16.45: 
Pagini din operetele lui Johann Strauss 
17.15: Lectură de versuri 17.25: Din 
muzica popoarelor 18.00: Baletul „La 
piață" de Mihail Jora — montaj muzi- 
cal-literar 18.23: Creații romînești de 
muzică ușoară 19.00: Din cîntecele ță
rănimii noastre colectiviste 19.30: Aria 
lui Rlgoletto și interpreții ei (Carlo Ga- 
leffi, Leonard Warren, Petre Ștefănescu- 
Goangă, Dan lordăchescu) 20.05: Mu
zică de dans 21.30: Din înregistrările 
Măriei Tănase 21.45: Scriitori în lumina 
documentelor: St. O. Iosif (III) 22.00: 
Muzică de dans 22.20: Cvartetul de 
coarde în sol minor opus 27 de Grieg 
23.08: Muzică de dans 24.00: Concert 
de noapte.

Programul III 19.00: Opereta „Peri- 
colla" de Offenbach — montaj muzical- 
literar 19.59: Concertul în fa minor 
pentru vioară și orchestră de Pascal 
Bentoiu — solist Stefan Gheorghiu 
20.30: Din versurile lui Eugen Jebelea- 
nu 20.45: Mari interpreți: Victoria de 
Los Angeles și Wilhelm Kempf 21.34: 
Muzică de dans 22.10—22.59: „Simfonia 
primăverii" de Benjamin Britten.

IUNI 18 NOIEMBRIE Programul I 5.05: 
Cîntece de muncă 5.25; Muzică populară 
6.07: Melodii distractive 6.20: Gimnas
tică 6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: 
Jocuri populare 6.45: Salut .voios de 
pionier! 7.10: Melodii populare 7.30: 
Sfatul medicului 7.35: Anunțuri, muzi
că 7.45: Cîntece patriotice 8.06: Muzi

că de estradă 8.30: „Imagini hunedo- 
rene“ de Adalbert Winkler; Capriciu 
pentru orchestră de Dumitru Capoianu 
8.56: Scene din opera „Hânsel și Gretel" 
de Humperdinck 9.30: Cîntă fanfara 
reprezentativă a Armatei 10.00: Muzică 
pentru clavecin de Bach — interpretează 
Wanda Landowska (emisiunea a II-a) 
10.30: Valsuri 11.05: Program interpre
tat de elevi ai școlilor de muzică 11.32: 
Ansambluri vocale din operete 12.06: 
Piese simfonice romînești 12.30: Din 
cîntecele și dansurile popoarelor 13.10: 
Formatii romînești de muzică ușoară 
14.00: Muzică populară 14.30: Adagio și 
fugă, Simfonia „Haffner" de Mozart 
15.00: Arii din operele „Cavaleriarusti
cana" de Mascagni șl „Paiațe" de Leonca
vallo 15.30: Muzică de estradă 16.00: 
Melodii populare 16.15: Vorbește Mosco
va! 16.45: Cîntă corul Radioteleviziunii 
17.12: Muzică instrumentală și vocală 
de Hilda Jerea 17.30: Tinerețea ne e 
dragă! 17.50: Muzică populară din Olte
nia 18.10: Piese corale clasice 18.30; 
Muzică ușoară 19.00: Revista economică 
radio 19.20: Concertul în la minor pen
tru violoncel și orchestră de Schumann 
— solist Vladimir Orlov; Uvertura 
„Ruy Blas" de Mendelssohn-Bartholdy 
20.10: „Din comoara folclorului nostru" 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Lecția de limba rusă (începători) 20.55: 
Muzică ușoară de Dendrino 21.15: Tri
buna radio 21.25: Medalion Jean Ata- 
nasiu 22.20: Muzică de dans 23.04: 
Simfonia I de Doru Popovici; Concertul 
nr. 5 în sol major pentru pian și orches
tră de Prokofiev — solist Sviatoslav 
Richter.

Programa! II 10.10: Cîntece 10.23: 
Rapsodia albastră de Gershwin; Con
certul pentru clarinet și orchestră de 
Victor Bruhns — solist Oscar Mihalic 
11.00: Muzică ușoară 11.15: Emisiu
ne literară 11.30: Sonata în cinci părți 
pentru vioară și plan de Liviu Ionescu 
12.05: Muzică ușoară 12.30: Serenade 
13.00: Muzică din opere 13.30: însem
nări de reporter 13.37: SoliȘti și ansam
bluri artistice de la sate 14.05: Pagini 
din operete celebre 14.35: Muzică de 
estradă 15.00: Muzică populară 15.28: 
Poemul cantată „Mieria lui Ilie Pin- 
tilie" de Anatol Vieru; „Rapsodie 
bănățeană" de Zeno Vancea 16.12: Mu
zică ușoară 16.30: Cîntă pianista Marla 
Cristian și soprana Agata Druzescu 
17.00: Melodii populare din țări socia
liste 17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Ciclul de inițiere muzicală — „20 de 
ani de succese ale culturii muzicale ro
mînești" 18.50: Cîntece și prelucrări de 
Constantin Palade 19.09: Melodii de 
estradă 19.30: Din activitatea sfatu
rilor populare 19.40: Cîntă Traian Ui- 
lecan și Dumitru Fărcaș (muzică popu
lară) 20.00: Din creația romînească de 
operetă 20.25: Concert Schubert 21.20: 
Preludii 21.30: Pagini din povestirea 
„Taras Bulba" de Gogol 22.00: Muzică 
de dans 22.25: Lucrări de cameră de 
Bohuslav Martinu 23.05: Melodii lirice 
24.00: Opera „Suferințele Iul Orteu" 
de Darius Milhaud.

Programul III 21.20: Seară de operă 
— „Falstaff" de Verdi (actele I șl II). 
în distribuție: Tito Gobbi, Elisabeth 
Schwarzkopf, Anna Moffo, Nan Merri
man, Fedora Barbieri, Renato Erco- 
lani etc. 22.37—22.59: Muzică de es- 
tradă

MARTI 1’ NOIEMBRIE Programul I 
5.05; Polci 5.25; Muzică populară 6.05: 
Cîntece 6.20; Gimnastică 6.30: Emi
siunea pentru sate 6.40: Jocuri popu
lare 6.45: Salut voios de pionier! 7.10: 
Valsuri orchestrale 7.30: Sfatul medi
cului 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Piese pentru chitară 8.06: Muzică de 
estradă 8.30: Muzică din opere 9.03: 
Simfonia în do minor de Brunetti; 
Concertul în re minor pentru oboi și 
orchestră de Telemann 9.30: Radio 
prichindel 9.45: Cîntece pionierești 
10.00: Sonata în mi minor pentru 
vioară și pian de Sigismund Toduță 
10.24: Muzică populară din Banat

(Continuare în pag. 22-23)
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ÎNTR-UN NOU CARTIER AL CRAIOVEI
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Pe calea Unirii (fostă 
Severinului) din Craiova, pe 
drumul ce duce spre unul 
din noile obiective industria
le din împrejurimile ora
șului, pînă de curînd se
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MENIURI DIET

Am citit cu mult interes 
articolul „Alimentația es
te o știință", apărut în „Fla- 
căra“ nr. 35/1963. Se ară
ta acolo, printre altele, va
loarea substanțelor nutri
tive pe care le conțin legu
mele, fructele și zarzavatu
rile. Sînt și eu un adept al 
acestei categorii de alimen
te și cred că în Capitală 
sînt mii de consumatori 
care le caută, fie datorită 
preferințelor lor subiective, 
fie în urma recomandărilor 
medicilor. Din păcate însă, 
cu toată bogăția de sorti
mente din rețeaua alimen
tației publice, mlncărurile

ULEIUL DE P O

„Aș dori să fiu informat 
despre producția uleiului de 
porumb și utilitatea lui".

V. DOBRIN
muncitor, Mediaș

Răspunde VASILE CRIS- 
TEA, șeful serviciului pro
ducție uleiuri din Direcția 

înșirau numai clădiri vechi 
și insalubre. In prezent aici 
se înalță un frumos cartier 
cu blocuri de locuințe.

Nicu Dan GEIEP 
pictor, Craiova

ETICE

bazate pe legume și zarza
vaturi se găsesc în prea pu
ține unități și într-un sor
timent necorespunzător ce
rințelor și posibilităților ce 
rezultă din abundența de le
gume de pe piață. în întrea
ga noastră Capitală există 
un singur restaurant diete
tic — „Cina" — dar nici 
acesta nu servește decît masa 
de prînz. In ce privește bu
fetele „lacto" al căror număr 
s-a mărit simțitor în ulti
ma vreme, acestea servesc 
încă un număr nesatisfăcă
tor de mîncăruri din legume.

A. ANTONIU
str. Al. Sabla 45, București

R U M B

generală zahăr-ulei a Minis
terului Industriei Alimentare.

Pe linia valorificării mate
riilor prime oleaginoase, fa
bricile de ulei din țara 
noastră au început încă din 
anii 1952-1953 să prelucreze 
germenii de porumb prove- 
niți de la fabricile de spirt 

și amidon. La început, pre
lucrarea lor s-a făcut în 
amestec cu semințele de 
floarea-soarelui, ceea ce nu 
a permis o vreme să se 
livreze pe piață ulei din 
germeni de porumb ca atare, 
ci în amestec cu ulei de 
floarea-soarelui.

Numeroase studii apărute 
în literatura de specialitate 
au dovedit că uleiul din 
germenii de porumb este un 
produs valoros din punct 
de vedere biologic, avînd 
un conținut ridicat în vita
mină E și acizi grași nesatu
rați, fiind recomandat în 
profilaxia arteriosclerozei 
umane. Calitățile dietetice 
ale acestui ulei au fost 
confirmate șl de cercetările 
făcute la Clinica de nutriție 
din București sub conduce
rea prof. dr. Pavel.

Germenul de porumb (em
brionul localizat în vîr- 
ful bobului) devine materie 
primă pentru fabricarea ule
iului numai după ce este 
separat de restul masei bobu
lui. După separare, germenul 
este supus presării, în felul

DE LA 3 LA 80 DE

într-una din zilele lui 
ianuarie 1961, pe scena im
provizată a Școlii nr. 20 
din Ploiești a avut loc un 
concert de muzică instru
mentală susținut de trei 
copii care cîntau la mando
lină. Concertul s-a bucurat 
de un succes deosebit în 
rîndul elevilor și a consti
tuit, un imbold. Azi, după 
doi ani, școala respectivă 
are o formație orchestrală 
alcătuită din 80 de elevi. 

acesta extrăgîndu-se uleiul 
ca la orice sămînță oleagi
noasă.

Din anul 1962 s-a început 
știa noi prelucrarea industria
lă a germenilor de porumb, 
separat de alte materii prime, 
mai întîi la fabrica de ulei 
„Prutul" din Galați, apoi 
la fabrica de ulei „Republica" 
din Bîrlad, unde s-au creat 
condiții pentru prelucrarea 
separată a germenilor, fără 
o depozitare îndelungată în 
prealabil.

Pentru a se asigura produ
sului finit calitatea și prezen
tarea corespunzătoare, rafi
narea și îmbutelierea uleiu
lui de germeni de porumb se 
execută la fabrica „Munte
nia" din Capitală.

Deoarece acest ulei este 
sensibil la lumina zilei, 
îmbutelierea lui se face în 
sticle de culoare închisă. Se 
recomandă de asemenea păs
trarea lui în locuri întune
coase și răcoroase, în aceste 
condiții calitatea uleiului 
garantîndu-se 45 zile de la 
data marcată pe eticheta 
sticlei.

INSTRUMENTIȘTI

Orchestra se bucură de 
succese în orașul și în regiu
nea Ploiești, iar la con
cursul interșcolar dinmartie- 
aprilie 1963 s-a clasat pe 
locul întîi. O dată cu aceste 
rînduri, vă trimit și o foto
grafie pe care am realizat-o 
în primele zile ale toamnei, 
cînd vremea frumoasă mai 
permitea repetiții în curtea 
școlii.

Nicolae MOCANU 
contabil, Ploiești

SCRISOARE DIN PAȘCANI
Doresc să împărtășesc citi

torilor „Flăcării" cite ceva 
despre viața nouă a orașului 
Pașcani. Ca pretutindeni în 
țară, se schimbă necontenit 
și fața urbei noastre. Vechile 
ateliere C.F.R. au fost refă
cute și înzestrate cu noi hale 
spațioase, au fost dotate cu 
utilaje moderne — freze 
verticale, strunguri romî- 
nești, prese etc. S-au înălțat 
primele 8 blocuri de locuin
țe din cartierul muncitoresc, 
iar alte 3 blocuri sînt tn 
curs de finisare. O policli
nică modernă va fi dată în 
folosință pînă la 30 decem
brie. Sînt avansate și lucră
rile de construire a noului 
local al oficiului P.T.T.R. O 
intensă viață culturală și 
artistică pulsează la casa 
de cultură, dotată cu o sală 
de spectacole de 450 locuri, 
ecran pentru cinemascop, 
săli de muzică și dans, o bi
bliotecă cu 45.000 de volume 
frecventată de 3.200 de citi
tori. Realizări cu care pe 
drept cuvînt noi, cetățenii 
orașului Pașcani, ne mîn- 
drim.

Const. BEjAN 
str. Ștefan cel Mare 226

Pașcani

SĂPĂTURI LA RUINELE 
CETĂTU SUCEAVA

Recent, un colectiv de 
arheologi au efectuat noi să
pături la ruinele străvechii 
cetăți de scaun de Ia Suceava. 
Cercetările au avut drept 
obiectiv și cunoașterea „cap
canei" din incinta cetății 
și a tehnicii folosite în con
struirea ei cu veacuri în 
urmă. Capcana, denumită 
și „cursă de șoareci", era 
situată dincoace de poarta 
cetății și construită anume 
pentru ca dușmanii să cadă 
în ea. Nu departe de capcană 
s-au făcut săpături lîngă 
zidul de contraescarpă, în 
vederea consolidării lui. Lo
cul a fost degajat de moloz 
pînă la nivelul vestigiilor da- 
tînd din secolul al XVll-lea. 
Aceste lucrări vor permite 
studierea etapelor de exis
tență a cetății.

Fotografia pe care v-o 
trimit alăturat înfățișează un 
aspect de pe șantierul de

•dialog cu cititorii o dialog cu cititorii

PROGRAMUL DE RADIO
11.05: Coruri muncitorești 11.25: 
Soliști romîni de muzică ușoară 12.00: 
Selecțiuni din opereta „Mamzelle 
Nitouche" de Hervă 12.30: Răspundem 
ascultătorilor 12.40: Muzică de cameră 
de Hans Eisler 13.10: Melodii populare 
cerute de ascultători 14.00: Concert de 
prînz 15.00: Muzică corală 15.15: In
terpret! de muzică populară 15.50: 
Două schițe simfonice de Theodor Ro- 
galski; Balada haiducească de Paul 
Constantinescu 16.15: Vorbește Mosco
va! 16.45: Recital Nicolae Herlea 11.12: 
Orchestre de coarde 17.30: Radioracheta 
pionierilor 13.00: Cîntă orchestra de 
estradă a Radiotelevizlunii sovietice 
18.15: Cu microfonul printre sportivi 
18.25: Program muzical pentru eviden
țiat! în întrecerea socialistă 19.00: 
Limba noastră 19.10: Muzică ușoară 
interpretată de Doina Badea și Barbu 
Constantinescu 19.30: Universitatea 
tehnică radio 19.45: Cîntece de Mircea 
Neagu 20.10: Recitalul pianistului Cor
neliu Gheorghiu 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Muzică din opereta „Sol
datul de ciocolată" de Oscar Strauss 
21.02: Muzică ușoară 21.30: Scriitori 
la microfon 21.45: Muzică populară 
22.20: Muzică de dans 23.14: Muzică 
instrumentală romînească.

Programul II 10.10: Cîntă corul con
servatorului „Gheorghe Dima" din Cluj 
10.30: Sonata nr. 1 în si bemol major 
de Glazunov 10.55: Cîntă Bărbei Wa- 
choltz 11.15: Prezentarea romanului 
„Fructele mîniei" de John Steinbeck. 
11.34: Muzică din opere 12.05: Cvartetul 
de coarde opus 10 de Ionel Perlea 12.27: 
Muzică de estradă 13.00: Simfonia nr. 102 
în si bemol major de Haydn 13.30: Emi
siune literară 13.45: Cîntece de pace 
14.05: Prelucrări de folclor ale compozi
torilor noștri 14.35: Scene din operete 
15.00: Concertul pentru vioară și or
chestră de Dorian Varga — solist 
Virgil Pop 15.28: Muzică ușoară 16.12: 

„Miniaturi muzicale" 16.30: Din fol
clorul muzical al popoarelor 16.55: 
Muzică ușoară de Richard Stein 17.10: 
Cîntă corul de copii al Radloteleviziunii 
bulgare 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Album de operetă 18.45: Emi
siune culturală 19.00: Muzică de balet 
inspirată din legende 19.30: Melodii 
lirice 19.50: Pe teme internaționale 
20.00: Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Doina Argeșului" din Pitești 
20.30: Lecția de limba franceză (avan
sați) 20.45: Piese vocale de Gheorghe 
Dima 21.20: Selecțiuni din opera 
„Somnambula" de Bellini, cu Maria 
Callas. Nicola Zaccaria și alții 23.05: 
Muzică de dans 23.52: Simfonia a VIII-a 
de Șostakovici.

Programul III 21.20: Recitalul sopra
nei Phyllis Curtin. înregistrări de la 
„Festivalul Sibelius — 1963“ 22.05— 
22.59: Concert simfonic.

MIERCURI 20 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Cîn
tece despre țesătoare 6.20: Gimnastică 
6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: Jocuri 
populare 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Fanfară 7.30: Sfatul medicului 
7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Melodii 
populare 8.06: Potpuriuri de estradă 
8.30: Suită de Cembergi; Rapsodia de 
Mircea Popa 9.03: Muzică din operete 
9.36: Dansuri din secolul al XVI-lea 
10.00: Teatru la microfon—„Familia 
Wanner" de Friedrich Wolff 11.00: Con
cert de estradă 11.30: Cîntece și jocuri 
populare 12.00: Piese instrumentale 
de compozitori romîni 12.25: Muzică 
ușoară 13.10: Fragmente din opera 
„Werther" de Massenet 14.00: Muzică 
populară din Muntenia 14.24: Sim
fonia a Il-a in re major de Beethoven 
15.00: Tangouri si valsuri de estradă 
15.30: Muzică din operete 16.00: Pre
lucrări corale 16.15: Vorbește Moscova! 
16.45: Mici piese de muzică ușoară

17.12: Sonata pentru vioară și pian de 
Gheorghe Costlnescu 17.30: Priete
na noastră, cartea .18.00: Cîntece 
18.15: Fapte din întrecere 18.30: Pro
gram muzical pentru evldențiați în 
întrecerea socialistă 19.00: Jurnalul 
satelor 19.25: Romanțe 20.10: Mu
zică instrumentală 20.30 : Noap
te. bună, copii! 20.40 : Lecția 
de limba rusă (avansati) 20.55: Re
cital Dorina Drăghici și Luigi Ionescu 
21.15: Cine știe, cîștlgă! (reluare) 22.20: 
Simfonia a Il-a în la major de George 
Enescu 23.03: Melodii cplebre.

Programul II 10.10: Piese corale 
10.30: Lucrări de Liszt 11.00: 
Muzică populară 11.15: Universi
tatea tehnică radio (reluare) 11.30: 
Potpuriuri și uverturi 12.05: Pagini din 
operele lui Rimski-Korsakov 12.30: 
Schițe de Gheorghe Brăescu 12.45: Din 
viața de concert a Capitalei 13.30: 
însemnări de reporter 13.40: Cîntece 
populare 14.05: Recital Lili Dușescu 
și Nicolae Țăranu 14.35: Muzică ușoară 
15.00: Din lucrările compozitorului 
George Simonis 15.30: Melodii populare 
16.12: Șase teme ale baladei „Miorița" 
de Tiberiu Brediceanu 16.30: Scene din 
opere 17.00: Din muzică popoarelor 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35 : 
Anunțuri, reclame, muzică 18.05: Melodii 
de estradă 18.40: Emisiune de versuri 
18.50: Muzică corală 19.05: Concertul 
pentru flaut și orchestră de Cari Stamitz 
19.30: Lecția de limba engleză (în
cepători) 19.45: Melodii... melodii 
20.15: Școala și viața 20.35: Doine și 
jocuri populare 21.20: Cvartetul de 
coarde nr. 3 în la major de Wilhelm 
Berger 21.57: Muzică de dans 23.05: 
Passacaglla și Toccata de Tudor Cior- 
tea; Concertul nr. 1 în re minor pentru 
plan șl orchestră de Brahms — solist 
Arthur Rubinstein 0.02: Concert din 
opere.

Programul III 21.20: Seară de operă 
—„Falstaff" de Verdi (actul III) 22.07—■ 
22.59: Muzică instrumentală

JOI 21 NOIEMBRIE Programul I 5.05: 
Cîntece patriotice 5.25: Muzică popu
lară 6.05: Piese de estradă 6.20: Gim
nastică 6.30: Emisiunea pentru sate 

6.40: Cîntece 6.45: Salut voios de pio
nier! 7.10: Melodii populare 7.30: Sfa
tul medicului 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Prelucrări corale 8.06: Piese in
strumentale și vocale 8.30: Muzică de 
estradă 9.00: Vreau să știu! 9.25: Dan
suri simfonice 10.00: Fragmente din 
opera „Căsătoria secretă" de Cimarosa 
11.05: Ansambluri corale sovietice 
11.30: Melodii din filme 12.00: Muzică 
din opereta „Cibouiette" de Reynaldo 
Hahn 12.30: Cvartetul în mi bemol 
major de Marțian Negrea 13,10: Din 
cîntecele și dansurile popoarelor 14.00: 
Concert de prînz 14.30: Uverturi și 
coruri din operele lui Mozart 15.00: 
Cîntă orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii 15.30: Muzică populară din 
Ardeal 16.00: Recital Nicolae Secăreanu 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Cîn
tece de Marin Constantin 17.12: Or
chestra de muzică populară din Galați 
17.30: Concertul pentru vioară și or
chestră de Haydn, solist Isaac Stern 
18.00: Seară pentru tineret 19.30: Uni
versitatea tehnică radio 19.45: Arii din 
operete 20.10: Cîntă Maria Badiu (mu
zică populară) 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Lecția de limba franceză 
(începători) 20.55: Jocuri populare 
21.00: Scrisori din țară 21.10: Muzică de 
dans 22.20: Muzică ușoară 22.38: Cîntă 
tenorul Josef Simandi 23.04: Muzică 
instrumentală.

Programul II 10.10: Muzică de estradă 
10.40: Piese interpretate la diferite 
instrumente 10.55: Jocuri populare 
11.15: Lectură literară 11.30: Poemul 
simfonic „Eroii Jiului" de Constantin 
Bobescu 12.05: Preludiu, Arie și Final 
de Căsar Franck — interpretează pianis
tul Iakov Zak 12.26: Buchet de melodii 
13.00: Muzică din opera „Freischiitz" 
de Weber 13.30: Note de lector 13.40: 
Cîntece pentru tineret 14.05: Orchestre 
de muzică populară 14.35: Pagini alese 
din muzica ușoară romînească 15.00: 
„De la menuet la polcă" 15.22: Lieduri 
și piese lirice opus 38 pentru pian de 
Grieg 16.12: Cîntece pentru cei mici 
16.20: Pe teme medicale 16.30: Melodii 
de dragoste și jocuri populare 17.00: 
Muzică ușoară 17.30: Sfatul medicului 
(reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, mu-



L-A..L O G_____ C_u___ CITITORII e DIALOG CU C I T J T O "R I I

restaurare a cetății de scaun 
de la Suceava, dominat de 
impunătorul fundal al orașu
lui de azi.

Lucrările de restaurare a

J A N

„Aș dori să cunosc unele date 
din viața și lupta lui Jan 
Hus“.

Aurel CIOC1RLAN 
str. Stolen Mllitaru 59 

București
Răspunde TR. IONESCU- 

NIȘCOV, cercetător principal 
la Institutul de istorie al 
Academiei R.P.Romine.

■Ian Hus s-a născut la 
1371 în localitatea Husineț 
din sudul Cehiei. Ca elev 
la școala din Prachtite și 
ca student la universitatea 
din Praga, unde a urmat 
filozofia și teologia, Hus a 
dus o viață plină de priva
țiuni, aflîndu-se mereu aproa
pe de lumea nevoiașă din 
mijlocul căreia ieșise.

Personalitatea lui Hus se 
conturează pe fundalul fră- 
mtntărilor gîndirii europene 
de la mijlocul secolului al 
XIV-lea, caracterizată în
deosebi prin atacurile îndrep
tate împotriva bisericii, cel 
mai puternic feudal al epocii.

în primul deceniu al seco
lului al XV-lea, ca magistru 
și rector al universității, cît 
și ca predicator la capela 
Betleem din Praga, Hus se 
situează pe poziția păturilor 
împilate din Cehia și atacă cu 
înverșunare întreaga ierar- 

cetății continuă sub auspi
ciile Direcției monumente
lor istorice.
S. SONNTAG șl R. CAIANCEA 

Suceava

HUS
hie a bisericii catolice. El 
ia apărarea celor nevoiași 
și-i biciuiește fără cruțare pe 
patricieni și pe dregătorii 
bisericii. în veșmîntul învă
țăturii religioase, Hus pre
zintă răspicat revendicări 
sociale. Astfel, poziția lui 
capătă un caracter revolu
ționar, care irită autorită
țile bisericești. în felul aces
ta, Hus devine periculos, 
un „eretic". Prin 1412, Vati
canul îl excomunică din 
sînul bisericii și Hus e 
nevoit să plece spre locurile 
natale din sudul Cehiei. 
Acolo predicile lui, ținute 
sub cerul liber, pe drumuri 
sau la marginea pădurilor, 
atrag mii de oameni. Faima 
lui crește necontenit. De 
aceea, capii bisericii se hotă
răsc să-l ucidă. în toamna 
anului 1414 Hus e chemat la 
judecată în fața conciliului 
de la Constanța (Elveția), 
însă el nu-și reneagă convin
gerile și „clinii de pază ai 
bisericii", cum îi numește 
Marx, îl condamnă la moarte. 
Iar în ziua de 6 iulie 1415 
este ars pe rug.

Moartea lui Hus n-a fost 
zadarnică. Jertfa de la Con
stanța a dezlănțuit cea mai 
viguroasă mișcare populară 
din evul mediu, mișcarea 
revoluționară husită. înce- 
pînd din primăvara anului 

1420 și pînă în 1434, masele 
asuprite din Cehia s-au ridi
cat să-și facă dreptate. Timp 
de 14 ani, organizate în 
detașamente de luptă și 
conduse de căpetenii iscusite, 
ele au repurtat numeroase 
victorii împotriva oștilor 
cruciate ale lui Sigismund 
de Luxemburg. Ideologia 
husită s-a răspîndit și din
colo de. hotarele țării (Slova
cia, Ungaria, Germania, Po
lonia, Transilvania, țările 
baltice ș.a.), llustrînd comu
nitatea de interese sociale și 
economice ale păturilor asu
prite de pretutindeni.

„FRUMOASA NOPȚII"

în nr. 41/1963 al „Flăcă
rii" am văzut fotografia 
unui cactus cu trei flori, ce 
înflorește în fiecare an.

în colecția mea de plante 
am un exemplar de cactus 
care a înflorit dintr-o dată 
cu cinci flori, fenomen rar 
întîlnit. Exemplarul se nu

mește „Frumoasa nopții", 
deoarece înflorește numai 
seara, iar florile nu trăiesc 
decît 24 de ore. Vă trimit 
alăturat 6 fotografie a cactu
sului cu cinci flori.

Rey CALOMFIRESCU 
șos. Viilor 101, București

N.R. Recent am primit 
o scrisoare asemănătoare de 
la un alt colecționar de 
plante, Konrad Arsene, tot 
din București, str. Sabinelor 
nr. 59, care ne trimite o 
imagine a unui cactus care 
a înflorit de două ori în 
acest an, la interval de 45 de 
zile, mai întîi cu patru flori 
și apoi cu trei flori.

PE SCURT
lacov Dan, Bocșa II, rn. 

Reșița. Sesizarea dv. va fi 
rezolvată favorabil In sensul 
că noile aspecte frumoase 
ale orașului, parcurile și 
cartierele de locuințe nou 
construite vor fi tn curînd 
cunoscute de toți iubitorii 
de cărți poștale ilustrate. 
După cum ne informează 
Editura Meridiane, s-au și 
efectuat fotografiile respec
tive. Ilustratele vor apare 
în cursul anului 1964.

Ana Dinu, Tîrgoviște. Ru
gămintea dv. de a se publica 
un articol despre începutu
rile electrificării în lume 
și în țara noastră va fi 
împlinită: într-unul din nu
merele viitoare ale „Flăcării" 
va apare un documentar pe 
această temă.

Ștefan Ionescu, Ploiești. 
Ilustrata la care vă referiți 
este o copie nereușită. Dacă 
mai întîlniți asemenea exem
plare, puteți adresa reclama- 
ția respectivă Editurii Meri
diane, București, Piața Scîn- 
teiinr. 1, rn. 30 Decembrie.

Ioan D. Cuciuc, București. 
Am transmis sesizarea dv. 
întreprinderii cinematogra
fice de stat București, care 
ne-a răspuns că în perioada 
arătată de dv. cinematogra
fele la care vă referiți au 
respectat proporția de vîn- 
zare a biletelor pe categorii, 
fapt care rezultă și din 
borderourile respective. La 
prezentarea dv. la casă, 
biletele de categoria a Il-a 
și a III-a erau probabil 
epuizate, proporția lor fiind, 
la aceste cinematografe, doar 
de 20 la sută, față de 80 la 
sută pentru categoria I.

CITITORII CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc 
să corespondeze: George Mar - 
siliolu și Ion Ilie, întreprin
derea de montaj Călărași, 
reg. București: teme diverse; 
Rodlca Fînățeanu, Teatrul 
de stat Baia Mare, str. 30 
Decembrie 2: teme diver
se, ilustrate; Teodor Frenț, 
tehnician,C.S.H. Hunedoara, 
bloc 74, ap. 16: ilustrate; 
Jerzy Kepski, Lodz, ul. Ru- 
tomievska 9 m 9, R.P. Po
lonă: muzică ușoară, cinema, 
ilustrate.
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Excursie la Cazane. (Inginer
Titu Băjenescu, București)
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Turnul ridicat la Piatra Neamț 
la 1499 —Ta al 43-lea an de 
domnie a lui Ștefan cel Mare. 

(Emil Bucureșteanu) 
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în clasa. (N. Moldoveana, Pe
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ică 18.05: Opera „O noapte furtunoasă" 
e Paul Constantinescu 10.00: Muzică 
opulară sovietică 10.30: Muzică ușoară 
eNoru Demetriad f».5».-Transmislunea 
incertului orchestrei simfonice a Ra- 
ioteleviziunii —- dirijori Emanoil Ele- 
escu și Alexandru Șumski. în pro- 
ram: „Impresii din Reșița" — triptic 
imfonic (primă audiție) de Walter 
tihai Klepper; Concertul nr. 3 în si 
linor pentru vioară și orchestră de 
aint-Saens—solistă Gaby Grubea; Sui- 
a simfonică „Planetele" de Gustav 
lolst. în pauză: Dialog despre poezie 
u interpreți ai ei 22.30: Lectură- 
hicitoare — Eroi din teatrul antic 
2.45: Recital Domenico Modugno 
3.05: Muzică de dans 0.05: Concert 
in opere.
Programul III 21.10: Teatru la mi- 

rofon —■ „Despot Vodă" de Vasile 
.lecsandri 22.40: — 22.59: Mici piese 
istrumentale.
VINERI 22 NOIEMBRIE Programul I 
.05: Concert de dimineață 6.05: Cîn- 
ece 6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea 
entru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
alut voios de pionier! 7.10: Muzică 
opulară 7.30: Sfatul medicului 7.35: 
.nunțuri, muzică 7.45: Fanfară 8.06: 
lelodii populare 8.30: Muzică din opere 
.00: Uvertura „Eroica" de Ludovic 
eldman; Rapsodia simfonică ,.Taras 
lulba" de Leos Janacek 9.32: Muzică 
șoară 10.00: „Povestea lui Gruia cel 
iteaz" —■ suită pentru cvintet de suflă- 
ori și pian de Grigore Ghidionescu 
0.23: Melodii de estradă 11.05: Duete 
i terțete din operete 11.30: „Interpreta 
și cîntă compozițiile" — George E- 
escu, Gaspar Cassado, Serghei Proko- 
iev, Camille Saint-Saens, Fritz Kreis- 
er și Edvard Grieg 11.52: Reportaj 
2.00: Concertul pentru pian și orches- 
ră de luliu Mureșianu —■ solistă Dorina 
’opovici; Uverturaromînă de Alexandru 
Techtenmacher 12.30: Melodii romî- 
lești de muzică ușoară 13.10: Muzică 
lin opera „Plateea" de Rameau 14.00: 
iuzică populară 14.35: Poemul simfo- 
ilc „Tamara" de Balakirev 15.00: In- 
erpreti de operetă 15.30: Muzică de 
stradă 15.58: Prelucrări de Viorel Do- 
>oș 16.15: Vorbește Moscova! 16.15:

Cîntă acordeonistul Constantin Borde- 
ianu 17.12: Recital Ștefan Ruha 17.30: 
în slujba patriei 78.0O.-Muzică ușoară 
18.30: Program muzical pentru evi- 
dențiați în întrecerea socialistă 19.00: 
Jurnalul satelor 19.30: Universitatea 
tehnică radio 19.45: Cîntă orchestra 
Billy Vaughn 20.10: Formații artistice 
de amatori 20.30: Noapte bună, copii! 
20.10: Lecția de limba engleză (avan
sați) 20.55: Piesă lirică pentru pian de 
Romeo Alexandrescu 21.00: Pagini din 
umorul universal în lectura lui Alexan
dru Giugaru 21.15: Muzică de dans 
21.45: Părinți și copii 22.20: Cvartetul 
opus 9 în mi de Mihail Jora 22.39: Mu
zică de dans.

Programul II 10.10: Interpret! de 
muzică populară —■ Ion Matache și Ion 
Murgu 10.30: Arii de virtuozitate din 
opere 10.13: Concertul pentru vioară și 
orchestră de Monotti —- solist Tossi 
Spivakovski 11.15: Universitatea teh
nică radio 11.30: Muzică de estradă 
12.05: Orchestre de mandoline 12.30: 
Cvartetul nr. 2 în fa major opus 23 de 
George Enacovici 13.02: Cîntece și 
jocuri populare 13.30: Limba noastră 
(reluare) 13.10: Muzică ușoară de Iuri 
Miliutin și Boris Mokrousov 14.05: 
Muzică din operete 11.35: Din folclorul 
muzical al popoarelor 15.00: Actuali
tatea în țările socialiste 15.25: Muzică 
de Ion Dumitrescu pentru filmul „Ne
poții gornistului" 16.12: Recital Mlhae- 
la Botez șl Ion Stoian 16.30: Sonata 
opus 38 nr. 1 în ml minor de Brahms 
16.52: Muzică de estradă 17.30: Sfatul 
medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: „Ciclul de ini-, 
țiere muzicală" — Johann Sebastian 
Bach 18.15: Ce știm despre cărți 19.00: 
Muzică corală romînească 19.30: Teatru 
la microfon — „Vicleniile lui Scapin" 
de Moliere, cu Radu Beligan în rolul 
titular 20.39: Muzică ușoară 21.15: 
Piese instrumentale 21.50: Interpret! 
de muzică ușoară (reluare) 22.30: 
Mari poeți al lumii— Petrarca 22.40: 
Cîntă soprana Joan Sutherland 23.05: 
Muzică instrumentală 23.38: Muzică de 
dans.

Programul III 21.10: Concertul or
chestrei simfonice Hallă dirijată de Sir 

John Barbirolli—înregistrări de la „Fes
tivalul Sibelius — 1963“ 22.35—-22.59: 
Muzică corală.

SÎMBATA 16 NOIEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Mici 
piese de estradă 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.10: Jocuri 
populare 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Fanfară 7.30: Sfatul medicului 
7.35: Anunțuri, muzică 7.15: Cîntece 
populare 8.06: Orchestre de estradă 
din țări socialiste 8.30: Suite de 
balet 9.00: Roza vînturilor 9.25: 
Cîntece 9.40: Jocuri populare 10.00: 
Muzică ușoară romînească 10.32: Trio 
opus 49 nr. 1 în re minor de Mendels- 
sohn-Bartholdy 11.05: Arii șl scene din 
opera „Dama de pică" de Ceaikovski — 
Interpretează Gheorghi Nelep, Evghenia 
Smolenskaia, Vera Firsova, Veronika 
Borisenko și alții 12.00: Cîntă Georgeta 
Anghel și Aurică Piculeață (muzică 
populară) 12.20: în săli și pe stadioane 
12.30: Suita „în lumea copiilor" de 
Achim Stoia 13.10: Muzică din operete 
14.00: Din muzica popoarelor 11.30: 
Muzică ușoară 15.00: Pagini din opere 
15.30: Cîntă corul de copii al Radio- 
televlziunii 15.45: Prezentarea romanu
lui „Rugul" de Konstantin Fedin 16.00: 
Piese instrumentale de compozitori ro- 
mîni 16.15: Vorbește Moscova! 16.15: 
Cîntă orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat din Oradea 17.12: 
Poemul simfonic „Fîntînile Romei" de 
Ottorino Respighi 17.30: Prietenii lui 
Do-Re-Mi 18.00: „Actualitatea muzi
cală" 18.45: Muzică ușoară 19.00: Al
manah științific 19.25: Muzică de dans 
20.10: Lieduri de Hugo Wolf 20.30: 
Pe teme internaționale 20.45: Din cele 
mai cunoscute melodii populare 21.15: 
Carnet plastic 21.25: Muzică de dans 
23.09: Muzică de cameră de George 
Enescu.

Programul II 10.10: Cîntă soprana 
Ingrid Czerny și baritonul Werner Mls- 
sner 10.30: Dansuri de estradă 10.54: 
Muzică corală de Sigismund Toduță și 
Paul Constantinescu 11.15: Universi
tatea tehnică radio 11.30: Lucrări de 
Beethoven — Uvertura „Leonora 3"; 
Douăsprezece contradansuri 12.05: Mo
mente vesele din operete 12.30: Muzică 

ușoară romînească 13.00: Studii sim
fonice opus Î3 și Variațiuni de Schu
mann — la pian Gheorghe Halmoș 
13.26: Muzică populară 14.05: Balete 
din opere 14.35: Piese pentru pian de 
Chopin 15.00: Muzică populară din 
Moldova 15.35: Concert pentru violoncel 
șl orchestră de Alfred Mendelsohn —■ 
solist Vladimir Orlov 16.12: Cîntă for
mația de muzică ușoară condusă de 
Enrico Fanciotti 16.30: Știința în sluj
ba păcii 16.40: Fanfară 17.00: Cîntece 
și jocuri populare 17.30: însemnări 
de reporter 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Muzică din operete 
18.35: Melodii populare cerute de as
cultători 19.05: Piese instrumentale 
19.30: Romanțe 20.00: Vă invităm la 
dans 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică de dans 21.20: Recital David 
Ohanesian 21.45: Agenda teatrală 22.00: 
Cîntă Tito Schipa 22.13: Suita simfonică 
„Șeherazada" de Rimski-Korsakov 
23.05: Muzică de dans.

Programul III 21.20: Recitalul de 
sonate al violonistului Nathan Milstein 
—înregistrări de la „Festivalul Salzburg 
— 1963" 22.20—22.59: Selecțiuni din 
operete.
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