
rin toate țările, uniti-oă!

Anul XII nr. 50(446)—14 decembrie 1963 1acara
Proletari

(olanda LAZĂR, din lotul republican 
de hlpltm (tineret).

Fotografie de Dan Btrlădeanu



REDACȚIA: BUCUREȘTI,
Căsuța poștală: 3507, 
T e I. 1 7. 6 O. 1 O, i n t 1 7 4 4

S C î N T E I l
Of. 3 3

ABONAMENTE la toate oficiile poțtale din tară ți la factorii poțtaii ți difuzorli voluntari din întreprinderi țl 
instituții. PREȚUL REVISTEI 2 LEI. ABONAMENTE: 3 luni: 26 lei; 6 luni: 52 lei; un an: 104 lei.



■
;^^^^Anul XII nr. 50(446)—14 decembrie 1963

lacăra
Anul XII nr. 50(446)—14 decembrie 1963

Proletari din toate țările, uniți-oii



tar tunisian in
din Tunisia

franceze au 
tară francezi
UD Aceste pisici stat antrenate la un centra 
medico-spațial din Paris In vederea unor ex
periențe cosmice franceze.

tortul Bizerta, după ce trupele 
isit această ultimă bază mill-

.ten al copiilor. Iată-1 la o emisiune pentru 
cei mici a Studioului de televiziune, în care 
Iurie Darie apare și ca actor, și ca desenator. 
H La Teatrul „C.I. Nottara" din Capitală 
a avut loc premiera piesei „Act venețlan" de 
Camil Petrescu, din care vă prezentăm o 
scenă ta interpretarea actorilor Eugenia Bădu- 
lescu și George Constantin.
□ Ansamblul de clntece și dansuri „Peri- 
nița“ al Sfatului popular al orașului București 
întreprinde un turneu ta mai multe țări din 
Asia. Fotografia prezintă pe membrii ansam
blului la Phenian — capitala R.P.D. Coreene. 
El Jomo Kenyatta a anunțat în cursul unei 
conferințe de presă (ta fotografie) că după pro
clamarea independenței, guvernul Kenyei 
va cere admiterea țării ta O.N.U. Cu același 
prilej, Kenyatta a prezentat pe membrii 
viitoarei delegații a Kenyei la O.N.U.
□ Iarna și-a făcut apariția ta Suedia prin 
puternice furtuni de zăpadă, pe șoselele din 
nordul țării productadu-se înzăpeziri.
Dl La Academia Regală din Londra s-a 
deschis o expoziție de tablouri ale marelui 
pictor spaniol Goya: printre acestea — și 
celebra „Maja desnuda" (ta fotografie).
[0 Aldo Moro, secretarul general al Parti
dului democrat-creștin din Italia, a format 
noul guvern din care fac parte reprezentanți 
ai partidelor democrat-creștin, social-democrat, 
republican și — pentru prima oară după 1947 
— ai partidului socialist.
ÎS Miting de masă la Pnom-Penh — capi
tala Cambodgiei — ta cadrul căruia partici- 
panții au aprobat hotărîrea guvernului țării 
de a renunța la ajutorul american.
£0 Frontul național de eliberare din Viet
namul de sud împlinește 3 ani de existență, 
în fotografie, un detașament al Frontului in- 
trînd într-o localitate eliberată de sub con
trolul trupelor guvernamentale.
s Solemnitatea intrării primului vas mili-

UB Printre numeroasele întreprinderi care 
și-au tndeplinit planul pe anul 1963 la 
toți indicatorii, realiztad importante‘economii 
peste plan, se află și Complexul de faianță 
și sticlă din Sighișoara (foto 1), și fabrica de 
uleiuri vegetale comestibile și tehnice „Argus“ 
din Constanța (foto 2). '
0 r Imagine de la întreprinderea de prefa- 
bricate din Roman, unde în ultima vreme capa
citatea de producție s-a dublat, asigurtadu-se 
și condiții pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor.
El Luna cadourilor ta Capitală. Un aspect 
de la magazinul „Romarta copiilor'*, unde 
Moș Gerilă veghează ca deservirea micilor 
cumpărători să se facă ta bune condiții.
El La G.A.S. Amzacea, raionul Negru Vodă, 
lecțiile teoretice din cadrul cercului agro
zootehnic stat completate și cu lecții practice, 
în fotografie, brigada a Il-a zootehnică la 
o lecție practică de muls mecanic.
s Apreciatul actor Iurte Darie este ta ace
lași timp un înzestrat desenator și un bun prie-



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ 15 DECEMBRIE 8.50:
Gimnastică 9.00: Emisiunea 
pentru copil și tineretul șco
lar 10.30: Rețeta gospodinei 
11.00: Emisiunea pentru sate 
18.00: Programul de varietăți 
„Nn e rolul meu"... In distri
buție: Petre Ștefănescu-Goangă, 
Ion Finteșteanu, Silvia Chicoș, 
lolanda Mărculescu, Angela Mol
dovan, Ion Dacian, ForyEtterle, 
Valentin Teodorian, Nicolae Bă- 
luță. Carmen Stănescu, Vasi- 
lica Tastam an, Sanda Toma, 
Marga Barbu, Adela Mărcu
lescu, Ion Lucian, Ion Piso, 
Dem. Savu, Radu Zaharescu, 
Horia Căciulescu, Florin Piersic, 
Constantin Rucăreanu, Stefan 
Tapalagă și alții 19.00: Jurnalul 
televiziunii 19.15: Partea a 
doua a emisiunii de varietăți 
20.30: Baletul „GisMle" de 
Adolphe Adam 21.00: Actuali
tatea cinematografică. în Înche
iere: Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

LUNI 16 DECEMBRIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.10: Ști
ință și tehnică pentru tineretul 
școlar — Aurul negru 19.40: 
Filmul artistic „Soare șl umbră", 
un poem al dragostei, vieții 
și păcii 21.10: Agendă muzicală. 
File ale muzicii romînești — 
luna decembrie. își dau con
cursul: Arta Florescu, Teodora 
Lucaciu, Miluță Gheorghiu, Ni
colae Florei, Ion Buzea, Cristea 
Zalu și un grup de balerini 
22.00: Telesport. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

MARTI 17 DECEMBRIE 18.30: 
Universitatea tehnică la tele
viziune 19.00: Jurnalul tele
viziunii 19.10: Pentru copii — 
„Țac și Pac pe strada Catalo
gului" 19.30: Șah 19.45: Emi
siunea de știință —„Iluzii In 
timpul zborului" 20.05: Vitrina 
literară 21.05: „Trei ore de 
drum" — revedere cu actorul 
sovietic Ulianov, într-o nouă 
creație 21.35: Artiști amatori 
In studio. în încheiere: Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

1OI 19 DECEMBRIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.10: Pen
tru copii — Echipajul Val-Vîrtej 
pe Marea Sarmatică 19.40: 
Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii — Festival Beetho
ven. în program: Uvertura 
Coriolan; Concertul pentru vi
oară și orchestră în re major; 
Simfonia a V-a în do minor. 
Dirijor, George Georgescu; so
list, violonistul Allan Loveday 
lAnglia). în pauză — Tinere 
sondele.' în încheiere: Poșta 
televiziunii, buletin de știri, 
buletin meteorologic.

VINERI 20 DECEMBRIE 18.30: 
Universitatea tehnică la te
leviziune 19.00: Jurnalul te
leviziunii 19.10: Album artistic 
prezentat de elevii liceului 
militar „Ștefan cel Mare" (cln- 
tece, jocuri populare și gim
nastică) 19.50: Iosif Lisowski 
— tehnician inovator 20.20: 
Concert de estradă — transmi
siune de la Moscova 21.00: 
Săptămîna. în Încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteorolo
gic.

SlMBĂTĂ 21 DECEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: 
Pentru cel iniei — „Azi pi
tic, miine voinic" 19.25: Ma
eștrii genului scurt — A.P. Ce- 
hov. Două ecranizări după schi
țele „Esculapi rurali" și „Scri
itorul". în distribuție: Constan
tin Rauțchi, Coama Brașoveanu, 
Nicolae Enache, Marin Moraru, 
Ștefan Bănică și alții 20.05: 
în fața hărții 20.30: Concurs 
internațional de patinaj artistic 
cu participarea sportivilor din 
li țări —■ transmisiune de la 
Bratislava 22.00: Ctntă orches
tra casei de discuri .Electrecord-. 
Soliști: Roxana Matei, Marga
reta Pîslaru, Gică Petrescu, 
Constantin Drăghlcl. în înche
iere: Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

în paginile 21-23: 
Programul de radio

Elicopterul se apropie de nava eșuată.

S. O. S.! 

OAMENI

ÎN 
PRIMEJDIE!

Furtună puternică pe Marea Neagră. 
Nava comercială sub pavilion turc „Ab- 
dulah" a eșuat pe un banc de nisip 
la circa 300 m de țărm, în apropiere 
de satul Vadu. Apa a inundat sala 
mașinilor și nava nu se mai poate de
plasa. Pe bord, întuneric și frig. Oa
menii sînt biciuiți de furtună. Căpita
nul navei cere prin radio ajutor pentru 
salvarea echipajului.

Stația de radio din portul Constanța 
recepționează mesajul S.O.S. al va
sului „Abdulah". Valurile mari provo
cate de furtună, adincimea mică a apei 
fac imposibilă orice intervenție de 
salvare din larg, deoarece nava care ar 
fi încercat să se apropie de „Abdulah" 
i-ar fi împărtășit soarta. Față de aceas
tă situație, căpitănia portului Con
stanța a trimis în ajutorul navei 
eșuate grupul de salvare eu instalații 
speciale de ajutor de la țărm. Confi
gurația terenului n-a permis însă a- 
ceastă soluție. Mesajul e retransmis 
la Direcția navigației civile din Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. E anunțat TAROM-ul : singu
rul mijloc de salvare ar fi elicopterul.

La Centrul de elicoptere Otopenl s-a 
dat alarma. Sînt clipe de tensiune. In
stitutul meteorologica comunicat sta
rea timpului: pe o vreme ca asta nici 
măcar nu se permite zborul, necum să 
obligi un echipaj să plece spre mare!

Și totuși, 22 de oameni sînt în pri
mejdie ÎTrebuie salvați! Dar cum?

Poate numai dacă s-ar prezenta vo
luntari pentru executarea misiunii.

Și voluntarii s-au prezentat: șeful 
de echipaj Ștefănescu, cei cinci to
varăși ai săi și delegatul Direcției na
vigației civile. Constantin Georgescu. 
Cu clteva secunde înaintea decolării 
apare și o echipă de filmare de la Stu- 
dioul„Al. Sabia"-—operatorulG-Hersch- 
dorfer și semnatarul acestor rlnduri 
— anunțată telefonic cu o jumătate de 
oră înainte.

Elicopterul atinge litoralul. în depăr
tare se zărește silueta navei hăr
țuite de valuri. Aparatul înaintează cu

Un om suspendat între cer și mare.

greu împotriva vîntnlui. Motoarele sînt 
solicitate la maximum, ca șl nervii 
oamenilor. Piloții studiază posibilita
tea de a se apropia de navă la o distanță 
care să permită ridicarea oamenilor 
de pe punte cu ajutorul unui cablu 
de 15 m, tras de o macara. Naufra- 
giații fac semne. Sînt plini de speranță, 
dar și de teamă. Din pricina lipsei de 
vizibilitate elicopterul e nevoit să a- 
terizeze la mal. Prin stația de radio 
cere navei eșuate să coboare toate ca

blurile care ar putea constitui o pri
mejdie pentru salvatoți.

Pe „Abdulah" au fost coborîte an
tenele de radio și cablurile. In ușa 
elicopterului e fixată o macara care 
ține cablul. Mecanicul de bord. își 
prinde mijlocul Intr-o centură de si
guranță. Elicopterul se înalță și-l 
poartă agățat de cablu, pendultnd 
între cer și apă, biciuit cu furie 
de uragan. Un om își riscă viața 
pentru a o salva pe a altora. Cei de pe 
punte încearcă să-1 prindă. Orice miș
care greșită a pilotului de pe elicop
ter poate costa viața temerarului me
canic. De sus și de jos e urmărit cu 
sufletul la gură. Filmăm stînd în ușa 
deschisă a elicopterului, ținlndu-ne unul 
de celălalt.

După cum se știe, e foarte greu să 
menții elicopterul pe loc mai mult 
de trei minute chiar și în condiții at
mosferice normale, dar pe o asemenea 
vreme! încordarea oamenilor șl a mași
nilor a ajuns la culme. Aparatul tre
pidează din toate încheieturile.

în sfîrșit! Omul a ajuns pe punte. 
După o nouă rotire a elicopterului, e 
lansat din nou cablul. Unul dintre ma
rinarii turci se prinde de el și-și pune 
centura. Ar dura prea mult să fie tras 
în elicopter, așa că e purtat pe deasupra 
valurilor pînă la mal. Acolo e îndrumat 
spre autobuzul grupului de salvare, 
care-i va transporta pe cel salvați 

pînă în satul cel mai apropiat. Omul 
aleargă spre autobuz, înghețat și nă
ucit încă de clipele trăite în sus
pensie...

Elicopterul își continuă cursele. De 
fiecare dată aceleași emoții, aceeași 
grea răspundere pentru fiecare viață ome
nească. Și nu toate manevrele reușesc 
din prima încercare. Timp de patru 
ore, într-o tensiune teribilă, echipa
jul elicopterului i-a transportat la mal 
pe toți cei 22 de marinari turci.

Comandantul navei și mecanicul eli
copterului au fost aduși ultimii. în 
fața autobuzului, strlngeri de mină, 
îmbrățișări de recunoștință. Numai 
că aventura nu s-a sfîrșit încă. Auto
buzul nu poate străbate plaja inun
dată. Elicopterul își face pînă la capăt 
datoria de salvator: îi transportă pe 
marinari în sat, de unde vor pleca cu- 
rînd la Constanța. Ultimele strlngeri 
de mină, și elicopterul își ia zborul 
spre Otopeni... Ducem cu noi în casete 
mărturia filmată a unei pagini de 
eroism.

Aceste fapte s-au petrecut în anul 
1963, în luna noiembrie, în ziua de 29, 
în apele teritoriale ale R.P. Romîne. 
O mină de oameni curajoși și-au 
riscat viața pentru a o salva pe aceea a 
unor marinari străini naufragiați. Cu 
trei decenii în urmă, semnalele S.O.S. 
emise de navele aflate în primejdie 
erau recepționate la Constanța de către 
una din păsările de pradă ale Mării 
Negre, nava de salvare „King Lear“. 
Proprietarul navei de salvare intra 
în tratative prin radio cu naufragiații, 
încercînd să smulgă un preț cit mai 
mare. Și de multe ori se întîmpla ca 
în timpul tocmelii nava să se scufunde.

Două moduri de a privi viața oame
nilor afiați în primejdie.

Pov.l CONSTANTINESCU 
regizor la studioul -Al. Sahia*



HIRTIA
SE NAȘTE DIN APE
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— La ca oră porniți lucrul dimineața 1
— Cînd »• usucă rouă pe «tuf.
Cu foarte puțină vreme în urmă n-ai fl putut auzi un astfel de răspuns. Rouă a Intrat în viața 

Deltei de numai cîteva luni. Niciodată pînă acum existența oi gingașă n-a fost luată în seamă. N-avea 
de ce. In ținuturile de ia gurile Dunării doar înghețul ți gerurile vesteau anotimpul recoltării. Pentru 
prima dată în această toamnă aurie, secerițul stufului a început mai înainte ca ultimii iubitori al mării 
să se fi smuls de iîngă țărmurile ei

m
bosită și murdară de atîtea 

porturi cite a spălat, după ce 
trece de Brăila, Dunărea vrea 
parcă să ne înșele, să spună 
câ nu prea mai are ce ne 
arăta. Se retrage tihnită 

către mare, dar de sute de ani 
oamenii știu că, înainte de a se 
întîlni cu ea, fluviul se oprește 
să-și contemple o comoară — Delta 
Dunării, această stranie încleștare 
de ape și pămînturi. O comoară 
căreia odinioară i se cunoștea — 
și mai ales i se exploata — numai 
farmecul, înghesuit de cele mai 
multe ori în formule turistice 
(„Delta —• paradis al păsărilor", 
„Delta —• cel mai tînăr pămînt al 
Europei"). Miezul ei — uriașele 
întinderi de stufăriș — își dădea 
cu resemnare moartea în fiecare 
an. Atunci, spre sfîrșitul primăverii, 
inima Deltei devenea un imens 
cimitir al stufului putrezit, în timp 
ce, ca să se potolească foamea cres- 
cîndă de celuloză a industriei, mii 

de hectare de pădure, pentru a 
căror renaștere e nevoie de zeci de 
ani, erau ucise fără nici o milă.

Desigur, Delta cu frumusețile ei 
nu ne va lăsa niciodată indiferenți, 
dar o prețuim astăzi mai mult ca 
oricînd pentru că am izbutit să-i 
smulgem o bună parte din celuloza pe 
care apele abia așteaptă s-o înghită 
din fașă an de an. N-a fost de loc 
ușor. Oricît ar părea de necrezut, 
dar în zilele noastre, cînd omul a 
sfredelit de mult măruntaiele pă- 
mîntului și a coborît în adîncurile 
mărilor, mlaștinile se lasă greu 
cucerite. Sîntem printre primii 
care le-am declarat luptă. Delta 
de astăzi e mărturie. Inventivi
tății naturii, care aici pare că s-a 
jucat cu propriile ei creații vege
tale și animale, oamenii i-au răs
puns prin forța științei. Mașinile 
lor moderne au tulburat pacea 
sutelor de hectare pe care stăpîn 
era doar stuful. Mulți din plaurii 
și grindurile devenite terenuri de 

seceriș nici nu au nume încă. Ne 
vom gîndi cîndva cum să le bote
zăm. Deocamdată li se spune 
„acolo unde lucrează coloana lui 
Gherasim, coloana lui Feruz, a lui 
Crișan" — și-mi plac aceste denu
miri improvizate pentru că recu
nosc în ele ochi și surîsuri știute: 
oamenii de azi ai Deltei.

Atac împotriva plaurului
Pasărea flamingo, cea cu penajul 

roz, se mai plimba încă prin hăți
șuri și nici un oaspete înaripat 
n-avea de gînd să plece, cînd aici, 
în Deltă, se punea la cale ameste
cul în viața unor stufărișuri ne
atinse pînă acum — plaurul din 
vecinătatea mării. Stuful crescuse 
acolo înalt și viguros, căci avea 
apă și îngrășăminte naturale din 
belșug. A crescut așa, nestingherit 
de nimeni și bine hrănit, timp de 
cîțiva ani. Tulpinile, uscate-iască 

dar mîndre — uneori trec de 5 m 
— au devenit un vast depozit de 
păstrare a căldurii soarelui. Astfel, 
lăstarul cel nou, suliga, cum i se 
spune, a fost ajutat să se maturi
zeze în acest an mult mai timpuriu 
decît stuful din amontele Deltei. 
Cercetătorii de la Maliac și lucrăto
rii Trustului de ameliorare și valo
rificare a stufului, atenți de multă 
vreme Ia viața stufului din zonele 
maritime, au anunțat atunci înce
perea campaniei de recoltare cu 
aproape două luni mai înainte decît 
în alți ani. Calendarul muncii în 
Deltă nu-și mai are acum legile lui 
ciudate, potrivite după brume și 
vîntoase. Iarna a devenit unul din 
anotimpurile secerișului, nu sin
gurul.

— La ce oră porniți lucrul dimi
neața?

Oricare din brigadierii lui Feruz, 
ai lui Gherasim ori Pavel îți răs-

(Continuare in pag. 6)



rile de forța 5-6 care vor aduce cu 
ele valuri mari. Le-am așteptat. 
Plaurul a început din nou să plu-

punde senin, parcă lucrurile ar sta 
așa de cînd lumea:

— Cînd se usucă rouă.

Mașinile moderne seceră, fac snopi 
și totodată depozitează recolta pe 

o platformă.

Ca să putem auzi astăzi acest 
răspuns, n-a fost de ajuns semnalul 
Maliucului*).  încă din vară, coloa
nele au trebuit să-și alcătuiască 
itinerariile printre plaurii neclin
tiți pînă atunci. Iată o făgăduială 
pentru o povestire interesantă, 
poate senzațională, îmi ziceam în 
timp ce-1 ascultam pe Florian 
Gherasim, care încerca să-mi spună 
totul „în rezumat". Dar seara, pe 
bacul dormitor de la Pardina, 
omul și-a mai pierdut din scumpe- 
tea la vorbă.

*) Stațiune stuticolă care stabilește 
cu mijloace științifice moderne căile 
cele mai eficiente de valorificare a 
stufului.

... Coloana lui nu mai recoltase 
pe plaur. Trebuiau cunoscute dru
murile (e un fel de a spune, căci, 
se înțelege, peste tot e numai 
stuf), rezistența lor și densitatea 
plantelor.

— Hărțile trebuie să fie aici tot
deauna proaspete, să ni le facem 
singuri, pe viu, căci altfel nu ne 
ajută prea mult. Plaurul, cu pluti
rile lui păcătoase, e plin de surpri
ze. Vezi ici un ochiuleț de apă — 
japșă îi spunem noi — peste care 
nici nu merită să-ți arunci ochii, 
dar dacă nu-1 ocolești, e în stare 
să-ți împotmolească mașina. îna
inte de a începe campania, împre
ună cu cîțiva băieți din coloană 
am fost în „recunoaștere". La 1 km 
de mare am avut de furcă. Stuful 
ne-a împotmolit furgonul — o 
mașină ușoară — cu care ne 
deplasam și n-a mai fost chip 
să-1 scoatem. Știți, plaurul cînd 
n-are destulă apă să plutească 
e răzbunător, se agață de orice. 
Dădusem peste unul ce tînjea după 
apă. Vreo doi băieți, mai nerăbdă
tori, propuneau să demontăm mași
na bucată cu bucată și s-o ducem la 
unitate. N-ar fi fost bine. M-am 
gîndit atunci că în curînd vor 
trebui să bată dinspre mare vîntu- 

6____

tească și ne-a eliberat mașina.
... Să nu vi-1 închipuiți pe 

Florian Gherasim vreun hătrîn 
care, trăind ani de zile în Deltă, 
îi cunoaște precis toate capriciile. 
Fostul montor de la Șantierele 
navale din Tulcea abia a trecut de 
25 de ani. Cu trei ani în urmă l-au 
chemat aici niște prieteni „băltă
reți mai vechi". N-a mai plecat, 
a schimbat navele cu tractoarele 
ușoare și, după cum se vede, a 
avut timp să învețe și geografia 
Deltei. Nici nu se poate altfel. 
Secerișul stufului înseamnă printre 
altele și putere de orientare la 
fața locului. Oamenii de azi ai 
Deltei nu-și îngăduie să-i afle secre
tele pe îndelete, o dată cu trecerea 
vremii. Se grăbesc să le deslușească.

Neliniști
Bănuindu-1 că e mai visător din 

fire, l-am întrebat pe Ion Suhov:
—■ Spune-mi, nu ți-ai dorit nici

odată să schimbi tractorul acesta 
special cu un tractor clasic și 
Delta cu Bărăganul?

— Se vede că nu sînteți de pe 
aici. Vă gîndiți poate la mirosul 
de grîne coapte. Eu nu-1 știu, sînt 
„băltăreț" de pe lingă Sulina și, 
după ce-am terminat profesionala, 
am venit aici. Stufărișul e viclean, 
dar asta-mi place. Nu pot să 
conduc tractorul de recoltat stuf 
și să cînt de dragul... nu știu cui. 
Trebuie să fiu cu ochii în patru. 
Dacă dau de o gîrlice sau...

Apariția în depărtare a cîtorva 
siluete de drage i-a întrerupt 
brusc pledoaria și băiatul parcă s-a 
întunecat la față.

L-am auzit într-un răstimp:
— Vor să ne ardă stuful. Vedeți 

dragele? Trebuie să sape noi canale 
prin părțile acelea, Grindul Mare 
mi se pare că se cheamă. Dar ea să 
înainteze,unii au fost de părere să se 
dea foc stufului pentru a le elibera



iacă știi să-l privești, stuful

părere.
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Ceamurile încărcate au început de 
mult să ia drumul apel*

rumusefea Iul. Florian Gherasim 
-a contrazis niciodată această

Elicopterul — prezență obișnuită 
In Deltă — aduce noi piese de 
schimb tractoriștilor de la Șontea.

g & t



calea. Sint împotriva lor. E păcat 
de atîta frumusețe de stuf. Chiar 
în seara asta vom vorbi din nou 
în coloană cum să facem să schim
băm nițel planul nostru-de recol
tare, să trimitem cîteva tractoare 
acolo să-1 secere. Zău, n-ar fi 
păcat să i se dea foc?

„Vor să ne ardă stuful". Pronu
mele acesta posesiv mi s-a părut 
cald și familiar spus aici, în Țara 
Stufului, de un băiat de 19 ani 
neliniștit de soarta cîtorva hectare 
de stufăriș.

Poate în mintea lui celuloza ame
nințată de ardere a prins să-și 
arate albeața sulurilor de hîrtie, 
iar pe acestea a și început să citeas
că vreo carte, cea mai nouă, 
despre cine știe ce călătorie în 
vreun colț de lume (îi plac însemnă
rile de călătorie). De aceea, sînt 
sigură că deseară, cînd se va discuta 
despre stuful de pe Grindul Mare, 
va fi primul care va propune să 
nu i se dea foc, ci să se taie drumul 
cu mașina de recoltat.

Poveste abia începută
— Ăstora nu le mai ajunge 

Delta, vedeți tot digul geme de 
stuful recoltat, aproape că nu mai 
au unde să-l pună— îmi spunea 
conducătorul șalupei ce ne purta 
pe canalul Mustaca înspre coloana 
lui Feruz.

Așa, printr-o glumă (căci, firește, 
ce altceva poate fi „nu le mai 
ajunge Delta?"), i-am cunoscut pe 
muncitorii din cel mai îndepărtat 
punct al Deltei, pe cei care se 
luptă cu plaurii la numai cîțiva 
kilometri de lacul Razelm.

Dar e o glumă care vorbește 
despre hărnicia oamenilor conduși 
de Feruz; recoltînd cîteva sute de 
tone de stuf peste plan, și-au creat 
probleme de depozitare. Digul natu
ral, format din pămîntul aruncat la 
dragarea canalului, nu le mai poate 
cuprinde surplusul. în așteptarea 
ceamurilor ce vor încărca recolta, 
zoriți să folosească fiecare bucă
țică de pămînt uscat în stare să 
le adăpostească stuful, n-a fost 
chip să-i ții de vorbă. Poate alți 
reporteri îi vor găsi într-un ceas de 
răgaz și vor scrie atunci biografia 
lui Feruz și a lui Mihai Aniscu, 
a lui Z. Cosma și Miron Popov ori 
a atîtor altora despre care deocam
dată știm doar că „nu le mai ajunge 
digul de pe canalul Mustaca".

Ceea ce, totuși, pentru un înce
put de poveste nu e chiar așa puțin. 

savantul german care într-un trecut 
nu prea îndepărtat propunea... 
asanarea Deltei și cultivarea ei 
cu grîu va fi de-a dreptul uluit 
aflînd că aici, la Maliuc, cercetă
tori tineri, cei mai mulți abia 
trecuți de 30 de ani, nu și-au 
umplut în zadar fișele cu note 
despre influența îngrășămintelor 
naturale, a defolianților și ierbici- 
delor, denumiri arhicunoscute în 
practica agricolă de toate zilele, 
dar străine în Deltă, unde stuful 
a crescut întotdeauna de capul lui.

★
Firesc lucru e ca pe un campion 

sportiv să-l întîlnești pe stadion, 
iar dacă a ajuns cumva la vîrsta

^artea>

Cărți noi în colecția 
„Cartea ostașului**
LUCIAN DUMITRESCU: 
.A treia casă...*

Viața oamenilor din zilele 
noastre l-a inspirat pe scri
itorul Lucian Dumitrescu In 
alcătuirea acestei culegeri 
de povestiri. Cristalizarea 
unor atitudini noi este urmă
rită in paginile citorva schițe 
ale căror subiecte surprind 
secvențe dintr-o multilate
rală activitate de pregătire 
de luptă și politica. Unele 
schițe au meritul de a urmări 
cu mijloace originale dezvol
tarea legăturilor de prietenie 
din cadrul unui colectiv de

Termeni ca răufăcător, 
bunăvoință sau legumicultura 
pot fi cu ușurință analizați în 
elementele lor componente: 
rău + făcător, bună+voință, 
legume + cultură. Aceas
ta, pentru că elementele 
sînt cuvinte romînești bine

cînd e mai greu să lupte cu recor
durile, e normal să-1 știi antrenor. 
Nicolaie Ivanov — campionul țării 
la aruncarea greutății — nu poate 
fi găsit însă acum decît la Maliuc: 
este unul dintre cei care pun la 
cale imixtiunea în viața intimă a 
stufului. Fostul student al Facul
tății de chimie și apoi al celei de 
chimie industrială din Iași, obiș
nuit de mult cu vorbirea mai 
laconică a științei, ne mărturisește 
motivul venirii în Deltă, care, 
trebuie să știm de la bun început, se 
prezintă așa:

1. își pregătește lucrarea de 
aspirantură în chimie cu „Influența 
îngrășămintelor asupra celulozei".

ostași („Tovarășii mei“), un 
proces de conștiință de o 
amploare deosebită(„Oglinda 
retrovizoare*') sau nașterea 
unui puternic sentiment al 
responsabilității în îndepli
nirea unei misiuni care cere 
eforturi deosebite („Respon
sabilul cu energia"). Intere
santă în lucrările povesti
torului este străduința sa 
de a sublinia tot ce e mai 
semnificativ dintre faptele 
cotidiene, fie că este vorba 
de un drum eu mașina („Cea 
mai lungă oră“), fie că doi 
oameni se întîlnesc și stau de 
vorbă despre problemele lor 
personale, cu inima deschisă 
și cu dorința de a se ajuta 
reciproc („Dincolo de tanco- 
drom“).

MIHAI APOSTOL: 
„Panlru comandantul tău*
‘ Ostașul care conduce mași
na comandantului spre o

unitate militară, săvîrșind 
un act de eroism pentru a 
evita un accident („Pentru 
comandantul tău“), aviato
rul care trăiește un profund 
examen de conștiință intr-un 
moment de grea cumpănă 
(„Regăsire"), ca și locotenen
tul obișnuit să-și pregătească 
ostașii din unitate în spi
ritul exigenței și al respec
tului pentru valorile sufle
tești ale omului („încredere") 
sînt doar clțiva dintre 
eroii din culegerea de schițe 
și povestiri ale lui Mihai 
Apostol.

Autorul descoperă în viața 
ostașului un orizont bogat 
de ginduri și preocupări 
■înaintate, sensibile atît pe 
clmpul de instrucție, cit și 
în viața colectivului, în rela
țiile de prietenie, în viața 
de toate zilele.

cunoscute. Cînd însă împru
mutăm un termen dintr-o 
limbă străină, de cele mai 
multe ori n-avem cum să 
apreciem din ce elemente e 
format (decît bineînțeles, 
dacă cunoaștem perfect acea 
limbă). De aceea nu vom 
ști să analizăm cuvinte ca 
fildeș, geambaș, vizavi, par
desiu etc.

Primele două au fost împru
mutate din turcește: fildeș 
e la origine compus din fii 
( = elefant) și di? ( = dinte), 
iar geam bas din gean ( = su
flare, viață) și bag ( = care

joacă). Nu ne miră că fildeș 
rezultă din alipirea unor 
cuvinte ca dinte + elefant, 
dar cu geambaș lucrurile 
sînt mai puțin clare. înțe
lesul vechi al turcescului 
geambaș a fost „cel care își 
riscă viața" și se aplica 
acrobaților; aceștia sînt 
într-adevăr niște oameni 
care „își joacă* (bag) viața 
(gean). Dar nici meseria de 
samsar de cai nu era lipsită 
de mari riscuri! Cu acest 
din urmă înțeles geanbaș a 
fost împrumutat de romtni 
și modificat în geambaș.

2. îi place Delta pentru că, 
după propria mărturisire, vara 
verdele intens al stufului e o sursă 
de optimism.

Nu e rău spus.

Cele 70.000 de tone de stuf recol
tate în această toamnă au luat 
drumul apei, înspre Brăila. Au 
avut parte de o călătorie frumoasă, 
într-o toamnă de aur care, prima 
dată în Deltă, n-a mai însemnat 
pentru foarte mulți oameni o sim
plă așteptare a iernii.

Magda MIHĂILESCU 
Fotografii do Traian PROSAN

ȘTEFAN LUCA: 
„Septembrie pe Crișuri*

...e istoria reală, deosebit de 
dramatică și impresionantă, 
a luptei unui detașament 
romîn de elevi militari împo
triva trupelor hitleriste în 
retragere prin Ardeal. Auto
rul abordează o tematică 
legată de viața militară 
pentru a urmări, în zilele 
imediat următoare Eliberă
rii, afirmarea patriotismu
lui unor tineri care, în lupta 
cu fascismul, au dovedit 
înalte calități morale. Un 
portret diversificat în nu
meroase imagini — aceasta 
este nuvela care zugrăvește 
chipurile minerilor, munci
torilor, studenților, țărani
lor muncitori, cei ce-au 
opus o eroică rezistență în 
fața unui inamic incompa
rabil superior numericește.

Miron DRAGU

Vizavi e de origine fran
ceză: vis-ă-aia (așa cum se 
mai scrie uneori și la noi). 
Via, cuvînt din vechea fran
ceză, însemna „față", așa
dar îmbinarea cis-ă-vis în
seamnă textual „față în 
față".

în sfîrșit pardesiu, de 
aceeași proveniență, are la 
bază cuvintele par + deesus, 
adică „pe deasupra". Parde
siul este într-adevăr o haină 
care „se pune deasupra" 
altor veșminte.

Sorin STATI

Deila în miniatură

în Deltă, un fir de stuf, oricît de 
arătos, nu trezește prea mare inte
res ; de multe ori oamenii nici n-au 
să-1 observe — se pierde în mulțime, 
cum s-ar zice. La Maliuc, în orășelul 
cercetătorilor, o tulpină puternică 
și în același timp mai grăbită la 
coacere este o bucurie profesională. 
Pentru ea s-au consumat zile întregi 
de studiu, pentru ea ecluzele și-au 
deschis gurile după calcule mate
matice, pentru ca nivelul apei să 
poată fi continuu măsurat. Cînd 
e uscată bine, ia drumul labora
toarelor și după ce trece prin 
mîinile biologilor și chimiștilor, 
își va arăta adevărata ființă — 
celuloza măsurată în grame.

Acum, după cîțiva ani în care 
știința a reprodus pe un ostrov 
întreaga Țară a Stufului în propor
ții miniaturale, se pregătește Deltei 
un viitor care cu nu prea multă 
vreme în urmă ar fi părut pur și 
simplu o utopie: este ceea ce cerce
tătorii numesc „trecerea de la o 
simplă exploatare în regim natural, 
la o agrotehnică a stufului". Cred că

Noi imprimări
Mapele celor două discuri 

pe care le avem în față („Trio 
de Santa Cruz" și „Recital 
Boyer-Lubiana") se remar
că printr-o deosebită înfă
țișare poligrafică. Fotogra
fiile copertelor au fost re
alizate în culori (mai mult 
sau mai puțin naturale) 
și îmbrăcate Intr-o peliculă 
de celofan, ceea ce le dă o 
strălucire aparte. Discurile 
conținute de aceste mape 
sînt, însă, mult mai puțin 
strălucitoare. „Trio de San
ta Cruz" (EDD-1049), disc 
de format mediu, cuprinde 
opt piese de muzică ușoară 
(nu chiar atît de noi) în 
interpretarea formației vo- 
cal-instrumentale ce poartă 

denumirea de mai sus și 
care, de altminteri, nu aduce 
nici în interpretare ceva nou, 
imitlnd, destul de mult, sti
lul ansamblurilor „Los Pan
chos", „Los Gallos", „Los 
Paraguayos", „Los Platea- 
dos" sau al altor formații, 
sud și central-americane, pe
rindate pe la noi. Calitatea 
artistică scăzută a interpre
tărilor formației „Trio de 
Santa Cruz" reiese și din fe
lul în care a înțeles să cînte 
„Speedy Gonzales", o me
lodie destul de populară 
(mai ales din interpretarea 
lui Ines Taddio), incluzlnd 
în textul cînteculul cîteva 
elemente „autohtone", spre 
cucerirea sufragiilor publi
cului romînesc, ca: „mama- 
Hguța", „sărmăluță", „țui
ca" — și zglriind astfel bu
nul gust al ascultătorului. 
De asemenea, cunoscuta me
lodie a lui Vivarelli „Non 
esiste l’amor" sună plat, fără 

nervul cu care ne-a obișnuit 
Roxana Matei. în afara pie
selor sus-amlntite se mai 
chită, mai în stil, „Doce cas- 
cabeles", „Ay, tani, tani", 
„Chipi, chip!" și altele... 
Acompaniază — bine! — or
chestra „Electrecord" diri
jată de Alexandru Imre.

Celălalt disc, de mari di
mensiuni (30 cm), cuprinde 
un recital al soliștilor fran
cezi Jacqueline Boyer și 
Franțois Lubiana (EDE- 
0135). Jacqueline Boyer (fii
ca celebrei etntărețe care cu 
ani în urmă a lansat cu un 
succes nemaiîntllnit me
lodia „Parlez-moi d’amour!“) 
are o voce mică dar deosebit 
de penetrantă. Cîntă mo
dern, cu oarecari inflexiuni 
metalice, fără să afecteze 
însă dramatismul (de un 
gust îndoielnic) al parteneru
lui ei de disc, Franțois Lu
biana. Imitator mediocru 
al lui Johnny Hallyday

(chiar și la coafură), Lubiana 
interpretează un reperto
riu monoton (compus în 
exclusivitate de Jeff Da
vis). Lipsei de originalitate 
adăugîndu-i-se și o voce de
ficitară, nu găsim justifi
carea spațiului exagerat care 
1 s-a rezervat în economia 
discului.

Am fi preferat două discuri 
de mari dimensiuni dedicate 
unor culegeri antologice de 
muzică ușoară romînească. 
De ce nu s-ar edita, de pil
dă, un disc de 30 cm alcătuit 
numai din piesele lui George 
Grigoriu sau ale lui Temis- 
tocle Popa? Tot cu fotogra
fii frumoase, dar și cu mu
zică frumoasă, cîntată de 
voci... frumoase. Ar tre
bui o selecție mai severă 
în privința soliștilor străini 
Înregistrați în studiourile 
.Electrecord".

Vlad MUȘATESCU

s



cinci compozitori 
despre muzică■

— Ce ne puteți spune despre activitatea dv. componistica din ultima vreme ?
— La ce lucrați in prezent?
— Cu ce creații vâ pregătiți să întîmpinați cea de-a XX-a aniversare a 

eliberării patriei noastre?

Răspund corn păzitorii:
IOAN D. CHIRESCU, artist al poporului 
ION DUMITRESCU, maestru emerit al artei 
ANATOL VIERU 
THEODOR GRIGORIU 
AUREL GIROVEANU

Interviuri luate de Sanda FAUR 
țl Mihaela PRAHOVEANU

Fotografii de A. MIHA1LOPOL

IOAN D. CHIRESCU, 
artist al poporului

— Dv. ați răspuns întotdeauna, 
precum bine se știe, evenimente
lor importante din viața republi
cii noastre cu. cîntece de mase 
și piese corale care au fost imediat 
primite călduros de public. Am 
dori să ne dați cîteva precizări cu 
privire la cîntecele pe care le-ați 
legat de aceste evenimente...

— Cînt și voi cînta mereu nă
zuințele poporului — iată deviza 
pe care am respectat-o de cînd 
mă știu și de la care nu mă voi 
abate niciodată. Așa fiind, m-am 
aflat alături de popor în toate mo
mentele istorice de seamă prin 
care a trecut în anii din urmă, 
dînd glas luptei sale pentru pace — 
în „Cîntecul partizanilor păcii".

loan 0. CHIRESCU

„Sub al păcii stindard", „Pentru 
pace luptăm" — exprimînd dragos
tea sa față de patrie în „Măreț pă- 
mînt al patriei iubite", „Republică, 
măreață vatră", „Trăiască repu
blica" sau simțămintele pe care le 
nutrește partidului în „Partidu
lui erou", „Partid, pavăza mea", 
„Spre slava ta, partid biruitor"... 
Am avut adeseori marea bucurie 
de a-mi auzi cîntecele interpretate 
fie de cunoscute ansambluri pro
fesioniste, fie de modeste formații 
de amatori, și cred că au fost adop
tate de ascultători tocmai pentru că 
exprimau participarea la viața so
cială intensă din zilele noastre...

— Știm că dv. conduceți sec
ția de muzică de mase și corală a 
Uniunii compozitorilor. Ne pu
teți împărtăși cîteva din opiniile 
dv. asupra activității din ultima

Ion DUMITRESCU



Anatol VIERU

perioadă a compozitorilor din aceas
tă secție ?

— Din legătura directă cu re
alitățile cotidiene ale construcției 
socialiste (pe care uniunea o or
ganizează sistematic prin tot felul 
de deplasări și documentări), com
pozitorii noștri, de la cei mai vîr- 
stnici pînă la cei tineri, abia ieșiți 
de pe băncile Conservatorului, au 
acumulat multe impresii pe care 
le-au cristalizat în lucrări valoroa
se. Tabloul muzicii de mase și 
corale din ultimii ani ni se înfă
țișează în vădit progres. Dina
mismul, robustețea, larga canta
bilitate, inspirația sinceră și pro
funda simplitate melodică, îmbi
nate cu măiestria realizării, con
stituie trăsăturile esențiale ale 
celor mai bune lucrări. Compozi
torii și poeții au abordat subiecte 
mai variate, pătrunzînd curajos în 
adîncurile fenomenelor realității 
contemporane. Citîndu-i pe Sa
bin Drăgoi, Alfred Mendelsohn, 
Hilda Jerea, Diamandi Gheciu, 
Laurențiu Profeta, Sergiu Sarchi- 
zov, Theodor Bratu, Radu Paladi, 
Marin Constantin, nu fac decît 
să enumăr o parte din creatorii 
unor piese valoroase.

— Dar dv. la ce lucrați în pre
zent, care sînt proiectele dv. de 
creație?

— Iată o întrebare pe care o 
așteptam. La ce poate lucra cineva 
în preajma împlinirii vîrstei de 
75 de ani? în primul rînd, pun la 
punct toate lucrările (și sînt des
tule care-și așteaptă definitivarea) 
ce mi-au rămas neterminate sau ne
șlefuite îndeajuns. Depun toată 
sîrguința ca la cele trei volume de 
coruri care au văzut lumina tipa
rului să mai adaug un volum de 
melodii pentru cei mici de tot și 
un al doilea volum de coruri mix
te și prelucrări cu și fără acompa
niament. Voi continua a colabora 
cu Editura muzicală în legătură 
cu transcripția pentru 2 și 3 voci 
egale a celor mai reprezentative 
coruri ale compozitorilor romîni 
înaintași. Lucrez de asemeni cîn- 
tece de copii pentru fiecare număr 
al revistelor „Cravata roșie" și 
„Luminița".
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Am dorința vie să întîmpin cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
țării noastre cu cîntecul la care 
am început să lucrez și care tre
buie să aibă un caracter de imn 
și în acelaș timp să fie antrenant, 
plin de forță și de optimism.

ION DUMITRESCU 
maestru emerit al artei

Solicitat de redactorul nostru să 
răspundă întrebărilor interviului 
de față în zilele premergătoare 
Conferinței pe țară a Uniunii com
pozitorilor, maestrul emerit al 
artei Ion Dumitrescu, prim-secre- 
tar al uniunii, a ținut să se refere 
cu precădere la activitatea sa 
obștească și didactică:

— Sînt de mulți ani profesor la 
Conservator și s-a rotunjit aproape 
un deceniu de cînd mă aflu în condu
cerea Uniunii compozitorilor. Poate 
că în tot acest timp am scris mai pu
țin decît aș fi dorit, dar am avut în 
schimb satisfacția de a fi urmărit 
îndeaproape și de a fi contribuit în- 
tr-o oarecare măsură la dezvolta
rea vieții muzicale din țara noas
tră. Efervescența creației muzicale, 
apariția unor talente tinere promi
țătoare — și mă gîndesc chiar la 
unii compozitori aflați încă pe 
băncile Conservatorului — legă
turile tot mai apropiate dintre 

c'reatori și masele de ascultători 
sînt fenomene pe care le-au sem
nalat și materialele conferinței și 
care nu pot decît să aducă o adîncă 
mulțumire celor care s-au ocupat 
de ele. Aniversarea celor două de
cenii de la eliberarea patriei noas
tre a stimulat o întreagă emulație 
creatoare, compozitorii noștri pre
gătind lucrări a căror măiestrie tre
buie să corespundă nivelului cres- 
cînd al exigențelor noului public.

— Și contribuția dv. personală 
la acest eveniment din viața po
porului nostru? La ce ați mai lucrat 
în vremea din urmă?

— Trebuie să vă mărturisesc că 
eu scriu în general destul de încet. 
Cu trei ani în urmă am publicat 
primul volum al celor 120 de sol- 
fegii destinate învățămîntului su
perior, acum am terminat cel 
de-al doilea volum, reprezentînd 
studii modale și de ritm necesare 
studenților din Conservator.

— Vă cunoaștem totuși ca pe 
un iubitor al muzicii de film —■ me
lomanii au reținut creațiile dv. 
pentru filmele „Nepoții gornistu
lui", „Desfășurarea", „Răsare soa
rele", „Munții Retezat". Acest sec
tor muzical nu vă mai atrage? 
Și „Simfonia" sau „Simfonieta" 
dv. nu vor fi urmate de altele?

— Pentru film, e adevărat, nu 
am mai scris în ultimii ani. Deși 
nu fără regret. Pe masa mea de 
lucru se află însă în prezent Sim
fonia all-a, pecare o închin cîtor- 
va din marii noștri pictori: Lu- 
chian, Tonitza, Pallady și Petrașcu. 
Pe ultimii doi i-am cunoscut în
deaproape și faptul acesta mă aju
tă mult să fac nu atît o descripție 
a operelor, ci legături și aluzii des
tul de filtrate la portretul lor artis
tic, Ia creația și temperamentul 
lor. Partea întîi, cea mai dra
matică a Simfoniei, e un amestec 
de tragic și liric pe care mi l-au 
sugerat însăși existența dramatică 
și opera vibrantă a lui Luchian; 
partea a doua, Tonitza, e un an
dante cu unele părți senine și al
tele grave; scherzzo-ul îl închin lui 
Pallady, iar finalul, puternic, ro
bust, optimist, va încerca să-1 
evoce pe Petrașcu. De fapt, Sim
fonia e terminată, dar simt ne
voia să o mai revăd, să o mai șle- 
fuiesc pe alocuri. Va fi poate lu
crarea pe care o voi oferi publi
cului în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări.

— Și alte proiecte?
— Am început de curînd un di

vertisment pentru șapte instrumente 
solistice și orchestră, o formă mai 
puțin uzitată în muzica noastră... 
Notați însă că e un experiment și 
că se află abia în faza inițială. 
Cam atît deocamdată...

ANATOL VIERU
— Care dintre bucățile muzical 

asupra cărora ați stăruit în ultim 
vreme le considerați încheiate?

— în ultimele luni am.„reco 
tat" cîteva lucrări care m a 
preocupat timp mai îndelunga 
Prin 1962 am schițat cîteva intei 
ții muzicale în jurul poeziei „C 
reșul" de Tiberiu Utan. în vai 
aceasta, spre surprinderea mea, c 
reșul a înflorit, născînd o simfon: 
pentru 15 instrumente și voce, dei 
un fel de simfonie de cameră.

Din multele nocturne inspirate d 
versurile lui Bacovia pe care le-ai 
scris ani de-a rîndul (și din cai 
patru au intrat în „Lupta cu ine: 
ția“), am mai adus două la form 
definitivă.

Am mai scris, în continuarea coi 
certului meu pentru violoncel, 
sonată pentru violoncel solo. L 
propunerea lui Vladimir Orlov ai 
încercat să scriu o piesă pentr 
„bis". Dar ideile muzicale o dată nă: 
cute capătă o viață proprie. Bisi 
a crescut într-o sonată, pe care di 
datorie față de propria mea ide 
muzicală a trebuit să o urmăres 
pînă Ia capăt.

îmi pusesem în gînd să las de< 
parte muzica de cameră; am ser 
în ultimii 10 ani două cvarteti 
un cvintet, ciclul „Lupta cu ine: 
ția“, un caiet pentru pian, mul! 
cîntece pe versuri de Eminesci 
Labiș, Topîrceanu și alte lucrăr 
Poate acum o să reușesc a închid 
acest capitol: în vară am eh 
borat extremitățile acestui ciclu - 
sonata pentru un singur instrumei 
și simfonia de care am mai vorbi

— Toate acestea sînt terminati 
Ce aveți acum pe masa de lucru

— Despre piesele la care Inert 
nu aș vrea să vorbesc. S-ar pute 
să nu-mi reușească.

— Și totuși, ce intenții muzica: 
aveți pentru viitor?

— Aș dori să compun lucră: 
ample pentru orchestră, poate nișl 
simfonii. De asemenea doresc din t 
în ce mai mult să scriu lucrări sc< 
nice.

■— Operă sau balet?
— Nu știu. Viitorul mă va li 

muri.
— Vă pregătiți pentru vreun al 

concurs internațional?
— Nu. Participarea unui con 

pozitor la concursurile de compoziți 
nu poate constitui pentru el o pre 
ocupare permanentă, ci doar un mc 
ment deosebit...

THEODOR GRIGORIU
— După succesele obținute c 

filmele „Lupeni 29“ și „Codin", c: 
titorii sînt dornici să afle, în pr:

Theodor GRIGORIU



mul rînd, la care dintre viitoarele 
noastre filme vor putea să vă asculte.

— Iar eu aș vrea să vă răspund, 
tot în primul rînd, că n-aș dori 
să fiu considerat numai un compo
zitor de film. E legitimă dorința 
ca iubitorii de muzică să mă ascul
te și în sala de concert, nu credeți? 
Dar pentru că ați adus vorba de 
filme, trebuie să vă mărturisesc că 
rămîn în continuare un prieten cre
dincios al muzicii de film și că 
aceasta se va putea constata cu oca
zia viitoarelor mele colaborări cu 
cea de-a 7-a artă. E vorba de fil
mele „Pădurea spînzuraților" în re
gia lui Liviu Ciulei și de „Neamul 
Șoimăreștilor" în regia lui Mircea 
Drăgan, la care am fost solicitat 
să compun muzica.

Expresia pe care trebuie s-o ca
pete muzica acestor filme nu este 
de loc ușor de găsit: fiind vorba de 
ecranizări după două binecunoscute 
opere literare, ea trebuie să fie stră
bătută de idei muzicale de o mare 
plasticitate. Dar acestea nu vor 
începe să se concretizeze pe porta
tiv decît o dată cu primele secvențe 
ale filmelor. Iar lucrările mele se 
află deocamdată înfaza de proiect...

Aurel GIROVEANU

— Întrucît ne-ați mărturisit de 
la bun început că nu vreți să fiți 
considerat doar compozitor de film, 
ne sînteți dator cu o scurtă preci
zare: ce lucrări pregătiți pentru 
sala de concert?

— Vedeți, anunțarea unor lu
crări ce se află numai parțial re
alizate și care prind forma defini
tivă după multe transformări cre- 
ază dificultăți mai mari decît în 
cazul unui scriitor, bunăoară. A- 
cesta își poate permite să destăinuie 
viața viitorilor săi eroi, pe cînd o 
răsturnare cît de mică în interiorul 
unei piese muzicale poate să schim
be uneori complet intențiile iniția
le. Ceea ce pot să vă spun este că 
deocamdată aștept execuția în pu
blic a cantatei pentru cor și or
chestră intitulată „Odă orașului 
meu", pe versuri de Nina Cassian.

— E vorba de un oraș anume, 
poate chiar de orașul natal?

— într-adevăr, am dedicat aceas
tă odă Galaților, orașul copilăriei 
mele, pe care l-am revăzut nu de
mult și m-a impresionat prin noua 
lui tinerețe. De asemeni, sînt pe 
cale de a termina orchestrația ce
lor șapte cîntece de George Enes
cu, pe versuri de Clement Marot. 
Problemă dificilă, deoarece tre

buie făcută sinteza stilului orches
tral enescian, atît de bogat nuan
țat pe planul culorii, cu conținutul 
poetic al versurilor. Ascultînd și 
reascultînd banda de magnetofon 
cu înregistrarea concertului în care 
însuși George Enescu a acompaniat 
aceste cîntece, caut să deslușesc 
în fiecare notă a pianului o cores
pondență instrumentală, după felul 
cum este ea interpretată de marele 
nostru artist.

— Și alte proiecte?
— O lucrare simfonică de mai 

mari proporții, despre care aș 
prefera deocamdată să tac.

— Să nu terminăm totuși această 
scurtă convorbire despre muzică 
cu o tăcere.

— E însă o tăcere plină de spe
ranțe. Cel puțin în ce mă privește...

AUREL GIROVEANU
— Ce ne puteți spune despre ac

tivitatea dv. componistică mai re
centă?

— Dacă întrebarea dv. se adre
sează compozitorului de muzică 
ușoară, regret, dar el nu vă poate 
furniza un răspuns satisfăcător. în 

FOILETON

ultima vreme a tăcut. Nu am avut 
răgazul să scriu piese mici.

— Să înțeleg prin aceasta că ați 
compus o lucrare mai amplă?

— Exact: am terminat prima 
mea operetă, după îndelungate luni 
de muncă. Să faci azi, pentru spec
tatorul de azi, la nivelul gustului 
și cerințelor contemporane, o ope
retă care să poarte amprenta con
temporaneității este o treabă difi
cilă și de răspundere...

— în acest sens am putea socoti 
că feeria pentru copii „Carnaval la 
foc de tabără" sau basmul-operetă 
„Găinușa de aur“ au precedat, ca 
formulă compozițională mai com
plexă, opereta de față?

— Eventual. Muzica de film la 
care am lucrat a fost de asemeni un 
antrenament artistic în vederea 
actualei operete, care presupunea 
o gamă variată de momente muzi
cale: am realizat circa 30 de ase
menea momente-arii de diferite ge
nuri și proporții: solistice, pentru 
duete, terțete, cor. Conflictul li
bretului trebuia ajutat de o bună 
dramaturgie muzicală, care să redea 
stările eroilor, să creeze atmosfera...

— Despre ce este vorba în ope
retă?

Un tînăr Înalt, brunet, 
sfios ca o domnișoară, e tn 
boxa acuzaților. Completul 
de judecată și toți cel care 
asistă la proces tl privesc 
cu un sentiment de compa
siune. Sînt în sală și părinții 
inculpatului. Tatăl: inginer; 
mama: funcționară.

Romeo — așa-1 cheamă 
pe tinăr — mărturisește 
totul, absolut totul. Astă- 
primăvară a luat o hotărîre: 
să întrerupă școala și să 
înceapă o nouă „meserie": 
hoț de case. S-a dus la 
„talcioc", și-a procurat un 
stoc mai mare de chei yale 
șl primul jaf a fost operat 
chiar în blocul în care 
locuiau părinții săi. Băiatul 
a prins curaj. A început să 
se „desfășoare" în tot Bucu- 
reștiul: bulevardul Lacul 
Tei, Calea Griviței, Splaiul 
Independenței, șoseaua Mi
hai Bravu etc. Fura tot ce 
găsea: bani, ceasuri, aparate 
de fotografiat, stilouri, inele, 
cărți. într-o noapte, unui 
scriitor l-a fost prădată 
biblioteca.Autorul furtului: 
Romeo. A vîndut apoi cărțile 
furate cu prețuri derizorii. 
Un ceas de mînă l-a vîndut 
cu 60 de lei. într-o bună zi, 
în Piața Unirii, Romeo ofe
rea spre vlnzare un ceas 
Doxa, seria 5866847. Cerea 
pentru el 300 de lei. Nu i-a 
mai mers. Lucrătorii miliției 
erau de acum în fața lui.

în trei luni Romeo și-a 
procurat Î8 chei și a săvîrșit 
17 furturi.

Lui Romeo i se pun între
bări:

— Cum stai cu școala?
Răspunde calm, fără să 

stea pe gtnduri:
— Nu-mi place să învăț.
— Ce ai făcut cu banii 

obținuți pe obiectele furate?
Romeo răspunde cu ace

lași calm:
— I-am cheltuit pe filme, 

băutură și țigări.
I se pun întrebări șl tată

lui inculpatului:
— L-ați întrebat pe fiul 

dumneavoastră de unde are 
bani?

— Da. El îi justifica 
spunînd că a cîștlgat la loz 
în plic.

— Dar despre cele 18 chel 
l-ați întrebat?

— Da. Mi-a spus că le-a 
găsit în fața blocului.

Răsfoim dosarul lui Ro
meo. E voluminos. Nu vrem 
să-i acordăm inculpatului 
nici o circumstanță atenuan
tă, dar ni se pare că în cazul 
de față părinții poartă șl ei 
o grea vină. Romeo avea 
obiceiul să absenteze de la 
școală cîte o săptămtnă.

Tăticul și mămica aveau 
însă deosebită grijă să 
„motiveze" absențele unui 
băiat certat cu învățătura, 
prieten cu repetenția. Nu e 
de loc lipsit de semnificație 
faptul că la 16 ani Romeo 
a reușit să ajungă în clasa 
a... Vil-a (i-am citit o decla
rație în care scria așa: „Cea
sul Pobeda lam furat de la..." 
Cunoștințe de ortografie 
care spun multe cu privire 
la întregul său bagaj inte
lectual).

Nu poate fl socotit părinte 
cel care nu-și apără fiul. 
De aceea și înțelegem pentru 
ce părinții lui Romeo au 
încercat să-1 apere. însă 
cum? Iată:

•— Fiul nostru are un 
dezechilibru glandular. So
cotim că faptele antisociale 
au fost săvîrșite în mod 
inconștient. Vedeți, e și 
cam bîlbîit. Credem că nu 
e în toate mințile.

Părinții pretind, deci, că 
Romeo e inconștient. Pro
bele atestă însă altceva: 
hoțul acesta „inconștient", 
cînd avea bani, devenea 
conștient și nu spunea părin
ților că a furat, o-ntorcea 
cu lozul în plic; hoțul 
„inconștient" își procura chei 
false de la „talcioc" și tată
lui său ÎI spunea că le-a 
găsit în fața blocului; hoțul 
„inconștient", fiind o dată 
surprins de un cetățean la 
ușa unui locatar, a devenit 
într-o clipă conștient și ă 
spus că e funcționar de la 
I.A.L. după care, tot atît 
de conștient, a fugit.

Dar în fața afirmației 
părinților, tribunalul a tre
buit să depună toate efor
turile pentru a nu se comite 
o greșeală. Romeo a fost 
supus unul examen serios, 
unei expertize medicale. 
Pentru o și mai mare sigu
ranță, expertiza a fost repe
tată. Concluziile specialiști
lor: Romeo a comis delictele 
în mod conștient.

Nu importă dacă sentința 
în procesul lui Romeo a 
fost mai mult sau mai puțin 
aspră. Socotim însă că prin
tre inculpați! din proces se 
numără și părinții acestui 
tînăr. Lipsa lor de suprave
ghere, lipsa lor de legătură 
eu școala, înțelegerea greșită 
a dragostei pentru copil, 
toate acestea l-au adus pe 
Romeo în boxa acuzaților.

Tînărul acesta va ispăși 
o pedeapsă binemeritată. 
Se va face din el om? Da, 
cu o singură condiție: să 
aibă grijă de acest lucru și 
părinții săi.

George CIUDAN

—• Firește, cu aceasta ar fi tre
buit să încep, cu libretul. Cred că 
libretul a fost cel care m-a îndem
nat în cele din urmă să mă opresc 
la genul operetei. Lucrarea Eras- 
tiei Sever și a lui Mihail Joldea 
este foarte tinerească și spumoasă, 
aduce pe scena operetei oameni ai 
muncii din zilele noastre, cu pro
blemele activității lor cotidiene, 
cu un conflict real între vechi și 
nou — întreaga acțiune desfășurîn- 
du-se în jurul luptei pentru cali
tate. Poate că formularea aceasta 
sună cam schematic, dar gîndiți- 
vă: cadrul acțiunii e o fabrică de 
confecții, sîntem invitați la parade 
ale modei, vom urmări trei po
vești de dragoste — cu inerentele lor

încurcături și finaluri fericite... 
Ce vreți, opereta nu se poate dez
minți. M-am străduit să redau ac
țiunea și caracterele eroilor printr-o 
muzică contemporană, cu ritmurile 
zilelor noastre, care să folosească 
— atît în piesele lirice cît și în 
cele ritmate — melosul romînesc, 
să se simtă că e muzică scrisă în 
Romînia anului 1963.

— Ați uitat un amănunt: cum 
se va numi opereta?

— Nu l-am uitat, dar nu ne-am 
fixat încă definitiv asupra titlu
lui. Poate „Anca“, poate „Glasuri 
de primăvară". V-aș ruga însă să 
precizați că această lucrare va con
stitui aportul nostru modest la 
sărbătorirea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre.
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Not* d • drum d •
Ing. P«tr« CIȘMIGIU

în drumul lung care avea să mă ducă în ca
pitala Japoniei — unde timp de 75 de zile am 
fost oaspetele forurilor sportive japoneze pen
tru a ajuta la pregătirea echipei olimpice de tir a 
Japonieiși la construirea poligoanelor olimpice — 
am făcut prima escală la Copenhaga. Părăsind 
coastele Danemarcei, avionul a traversat partea 
de vest a Peninsulei Scandinave, trecînd peste 
insulele Spitzberg, iar apoi, după circa 5 ore 
de zbor, ne aflam deasupra Polului Nord.

Faptul constituind un eveniment deosebit, 
comandantul avionului a ținut să ne felicite 
în mod solemn. După alte 4 ore de zbor, sub 
noi se desfășurau pădurile de mesteacăn ale 
Alaskăi. Am aterizat pe aeroportul Anchorage 
pentru o escală de o oră, după care ne-am con
tinuat călătoria peste Marea Bering, paralel 
cu insulele Aleutine, trecînd pe lîngă Peninsula 
Kamceatka, pe deasupra Oceanului Pacific. 
La 8 ore după ultima escală, avionul începu să 
coboare. în fața ochilor ni se înfățișa panorama 
orașului Tokio. Consultîndu-mi ceasornicul 
am constatat că — după 18 ore — mergînd spre 
răsărit... cîștigasem 8 ore.

ORAȘUL CELOR ZECE MILIOANE

Tokio, unul din cele mai vechi orașe ale 
Japoniei, este situat în centrul arhipelagului 
japonez, în golful cu același nume, prin care 
marele oraș este legat de Oceanul Pacific. Cu 
o populație de peste 10 milioane de locuitori, 
Tokio este considerat al doilea oraș din lume.

în trecut numele lui era Edo și de aceea lo
cuitorilor săi li se mai spune edoko. în ultimii 
40 de ani, orașul a fost reconstruit de două ori: 
prima dată după puternicul cutremur din 1923, 
care a distrus două treimi din oraș, și a doua 
oară în urma celui de-al doilea război mondial. 
Repetata reconstrucție a acestui oraș a contri
buit la adîncirea contrastului dintre diferitele 
lui centre. Alături de Ginza, Ueno, Sinjuku, 
Shibuya, Ykebukuro, cu construcții noi, mo
derne, clădite după stilul european, cu artere 
de circulație largi și o sistematizare urbanis
tică, se întind cartiere în stil tradițional: case 
mici, ușoare, cu un etaj sau cel mult două, pe 
străzi înguste și întortocheate unde nu pot 
circula două mașini alături.

Orașul fiind situat într-o zonă seismică în care 
se succed cîte 2-3 cutremure pe zi (la Tokio 
se înregistrează peste 1.000 cutremure pe an), 
actualele norme de construcție limitează înăl
țimea clădirilor la 31 m. Dar inginerii japonezi 
specialiști în seismologie, care au obținut o 
seamă de succese în lupta pentru evitarea efec
telor distrugătoare ale cutremurelor, sînt pre
ocupați în prezent să găsească soluții pen

tru, a mări înălțimea construcțiilor fără a 
le periclita stabilitatea. Profesorul T. Naito, 
unul din cei mai renumiți seismologi, îmi 
spunea că actualmente se lucrează la ela
borarea unor noi norme, care vor permite ca 
înălțimea clădirilor să poată ajunge pînă 
la 60 m. O excepție privind înălțimea limită s-a 
făcut la ridicarea turnului de televiziune 
terminat nu demult și care reprezintă o reali
zare inginerească valoroasă. Acest turn metalic, 
de 333 m, nu numai că depășește în înălțime 
vestitul turn Eiffel (320 m), dar este totodată 
mult mai suplu, mai ușor și mai elegant,

Una din caracteristicile capitalei Japoniei 
o constituie circulația extrem de intensă. Ai 
tot timpul impresia că oamenii și vehiculele 
inundă pur și simplu străzile. Tokio fiind 
orașul cu cea mai maro densitate a populației 
din lume (aproape 15.000 locuitori pe km p), 
problema transportului este greu de rezolvat 
în condițiile actuale. Ultimele statistici eva
luează numărul autovehiculelor din Tokio la 
aproape 800.000 (în 1942 erau numai 60.000): 
în orele de vîrf arterele principale de circulație 
ale orașului sînt de-a dreptul blocate de puhoiul 
de mașini care se revarsă necontenit.

în Tokio sînt peste 2.100 școli, 60 instituții 
universitare, 700 teatre și cinematografe, dar 
tot aici există și ...30.000 de localuri de noapte. 
O dată cu lăsarea serii, centrele Ginza, Maruno-



’ONIA 
Ginza este centrul co
mercial al capitalei Ja
poniei. Luminat feeric, 
cartierul capătă în timpul 
nopții un aspect cu totul 

deosebit.

ukhi, Sinjuku prezintă un joc amețitor de lu
mini policrome, care se pot vedea de la o depăr
tare de 80 km.

O adevărată încîntare pentru vizitatorul 
străin b constituie minunatele grădini japoneze, 
pe care le întîlnești în toate cartierele, amena
jate cu un delicat gust artistic și oferind o 
ambianță de plăcută recreare. De asemenea 
parcurile Korakuen și Ueno, tinde copiii gă
sesc posibilități variate de distracție și de joacă.

Deși unul dintre cele mai vechi orașe ale 
Japoniei, Tokio este totuși sărac în monumente 
istorice, din pricina distrugerilor pe care le-a 
suferit de-a lungul vremii. Templul Asakusa, 
situat în parcul cu același nume, este unul din 
importantele monumente budiste care s-au păs
trat. în anul 1945 o parte din templu a fost 
distrusă de bombardamentele aeriene; templul 
a fost refăcut în 1958 prin colectă publică. 
Milioane de excursioniști din toate colțurile 
Japoniei vin să-1 viziteze.

Castelul Yedo, un alt monument istoric, 
a fost transformat în ultimii 90 de ani în reșe
dința familiei imperiale.

Parcul Meiji se întinde pe o suprafață de circa 
90 ha. El este renumit prin flora sa variată, 
prin ochiurile de apă amenajate cu ingeniozi
tate și prin templul istoric care poartă același 
nume. în perioada sărbătorilor Anului nou, 
parcul este vizitat zilnic de aproximativ un 
milion de persoane. Fiind situat lîngă cartierul 
Washington Heights, care în perioada Jocurilor 
Olimpice va servi drept Sat Olimpic, parcul 
Meiji va fi folosit ca loc de odihnă pentru spor
tivii participanți la Olimpiadă.

GAZDELE SE PREGĂTESC

Deși Jocurile Olimpice se vox1 desfășura anul 
viitor, pregătirile au început în orașul Tokio 
cu multă vreme în urmă. Astfel, pornind de la 
concluzia că actualele artere de circulație nu 
vor putea face față intensificării transportului 
rutier (se presupune că numărul autovehiculelor 
va ajunge la un milion), municipalitatea ora
șului depune eforturi serioase pentru a termina 
în timp util faimoasele șosele așezate pe picioare 
de beton și care vor lega Satul Olimpic de bazele 
sportive și de aeroportul internațional. Cu atît 
mai mult lucrările au trebuit să fie începute din 
timp cu cît vremea nu este prea favorabilă 
(în Japonia plouă cam 200 de zile pe anj.

Printre numeroasele baze sportive care se 
amenajează pentru a satisface în bune condiții 
desfășurarea și vizionarea întrecerilor olimpice 
se numără și complexul sportiv „Meiji Park",

(Continuare in pag. 14)

în Japonia — ea pretutindeni în lume — Anul nou este sărbătorit cu 
mare elnste. Japonezii tșl decorează locuințele, se îmbracă tn costume 
tradiționale, primesc oaspeți rude șl prieteni, cărora le oferă o bău
tură ocazională șl distracții specifice acestei sărbători (fotografia din 

Stingă jos).

De trei ori pe an — în ianuarie, mal șl septembrie — au loc tn 
Japonia mult așteptatele șl tradiționalele competiții sportive ale luptă
torilor. Ctșflgătorli întrecerilor se bucură de mare faimă în popor, 
în fotografie: cîtlva. glorioși învingători în concursul din anul 1962.



situat la 2,5 km de Satul Olimpic și care va 
constitui centrul de greutate al Jocurilor. Aici 
se găsește Stadionul Național, în curs de ex
tindere, capacitatea tribunelor mărindu-se la 
100.000 de locuri. El va găzdui festivitățile 
de deschidere și de închidere ale Jocurilor 
Olimpice, întrecerile de atletism, finala la 
fotbal și probele de călărie. Tot aici se mai află 
sala de gimnastică și bazinul Metropolitan, 
stadionul Chichibu și Casa Presei.

Dintre bazele în construcție atrage atenția în 
mod special complexul Yoyogi, din imediata 
vecinătate a Satului Olimpic. Complexul cu
prinde bazinul Olimpic, care va fi o realizare 
unică din punct de vedere arhitectonic și in
gineresc. Acoperișul metalic, construit în stilul 
vechilor pagode japoneze, va fi suspendat cu 
ajutorul unui tirant de doi pilaștri ancorați în 
exterior. în felul acesta va fi acoperită o sală 
imensă care va cuprinde un bazin de înot de 
20 x 50 m, cu 9 culoare, un bazin de sărituri 
cu trambuline pînă la 10 m înălțime și tribune 
pentru aproximativ 15.000 spectatori. în aceas
tă sală vor avea loc probele olimpice de natație, 
finala la polo și judo. Ca o anexă a acestei con
strucții este sala de baschet.

Majoritatea bazelor sportive se află în peri
metrul orașului Tokio, iar accesul la ele se 
va face cu autobuzele. Excepție fac lacul Saga- 
mico, la 60 km de Satul Olimpic, unde se vor 
desfășura probele de caiac-canoe; de asemenea 
sînt situate în afara orașului pista și traseul 
de ciclism (aflate în localitatea Hachioji, la 
45 km de Satul Olimpic), precum și parcul ecves
tru Koruizawa (la 145 km de Tokio).

Spre deosebire de alte ediții ale Jocurilor 
Olimpice, Satul Olimpic este situat de astă 
dată chiar în oraș, în centrul Shibuya. El se va 
deschide la 15 septembrie 1964 și va putea adă
posti circa 10.000 de participanți.

Cred că nu exagerez cînd spun că întreaga 
populație a Japoniei trăiește de pe acum emoți
ile marelui eveniment sportiv. Ătît de „olimpi
că" este atmosfera care domnește la Tokio, 
încît un vizitator neavizat ar putea avea im
presia că jocurile se desfășoară chiar în acest 
an. De pe acum, peste 250 de salariați ai Comi
tetului de organizare duc o activitate febrilă, 
iar anul viitor Olimpiada va fi deservită de 
15.000 de persoane.

Pe lîngă cei aproape 10.000 de sportivi și 
însoțitori, care vor locui în Satul Olimpic, se 
așteaptă să sosească la Tokio în perioada Jocu
rilor aproape 30.000 de turiști. Cazarea acestora 
este una din problemele a căror rezolvare dă 
multă bătaie de cap organizatorilor. Tokio nu 
poate asigura decît 11.000 de paturi în hotelu
rile stil european. Adăugind posibilitățile de 
cazare pe care le oferă hotelurile stil japonez, cu 
care străinii se vor acomoda destul de greu, cît

Această lucrare de artă plastică simbolizează 
preceptul budist: .Să nu auzi, să nu vorbești, să 
nu vezll* Ea se află în templul Toshogu din 
Nikko șl este un simbol al Japoniei de Ieri. Ja
ponia nouă, Japonia poporului harnic șl muncitor, 
șl-a dobîndit o nouă înțelepciune: aude, vede și-și 

cere răspicat drepturile I 

și hotelurile din împrejurimile orașului Tokio, 
cu o capacitate de 9.000 de paturi, rămîn 
10.000 de turiști pentru care pînă în prezent 
nu s-au găsit soluții de cazare. Se studiază 
posibilitatea folosirii caselor particulare, a 
instituțiilor publice și chiar a unor vapoare- 
hotel.

în ceea ce privește scopul principal al călă
toriei mele în Japonia — pregătirea lotului 
olimpic japonez de tir — faptul că gazdele m-au 
primit cu deosebită căldură și ospitalitate și 
mi-au pus la dispoziție cele mai bune condiții 
de lucru a făcut ca munca depusă în această 
direcție să fie rodnică. Am remarcat la elevii 
mei o mare seriozitate, deosebită tenacitate 
și îndemînare, trăsături de altfel caracteris
tice acestui popor. Tinerii sportivi japonezi 
au progresat foarte mult, iar la ultimele con
cursuri au obținut rezultate de valoare mondială, 
devenind astfel candidați la medaliile olimpice.

După cum se știe, în luna august elevii mei 
japonezi au fost oaspeții sportivilor romîni, 
iar la întrecerile care s-au desfășurat pe poli
gonul Tunari ei au realizat performanțe frumoase.

O SUTĂ DE MONUMENTE
Amabilii mei însoțitori îmi spuneau foarte 

des: „Nu poți spune că ai cunoscut Japonia dacă 
nu ai vizitat Kioto". Acest oraș, situat lîngă 
marele centru comercial și industrial Osaka, 
a fost fondat în anul 794 și timp de peste 1.000 
de ani a constituit reședința împăraților. Fiind 
așezat într-o regiune pitorească, minunatele sale 
priveliști atrag pe turiști în toate anotimpurile 
anului.

înainte de a porni la vizitarea orașului, 
ești invitat să urci muntele Hiei, pentru ca de 
la o altitudine de circa 2.000 de metri, dintr-un 
pavilion cu podeaua rulantă, așezat comod în 
fotoliu, să faci un tur de orizont al regiunii. Mi 
s-a părut ingenios rezolvată problema documen
tării vizitatorilor. Astfel, din loc în loc, pe 
pereții pavilionului, se află inscripții cuprin- 
zînd date amănunțite despre locurile care ți 
se desfășoară în fața privirilor.

Orașul Kioto posedă peste 100 de monumente 
istorice, pe care, ca să le vizitezi, ți-ar trebui 
cel puțin două săptămîni. Dintre monumen
tele principale, produce o deosebită impre
sie templul Kinkakuji sau Pavilionul de aur, 
cum i se mai spune. Construit în 1397 într-un 
stil de o rară originalitate, este apreciat ca o 
capodoperă a arhitecturii tradiționale japoneze, 
înălțat în mijlocul unui lac, pavilionul cu 
pereții placați cu foi de aur își reflectă silueta 
în oglinda apei, încîntîndu-i pe vizitatori. îm
binarea de culori — reflexele galben-portoca- 
lii ale pavilionului, albastrul lacului și ver
dele parcului — creează o viziune de basm.

ACOLO UNDE A PUSTIIT ATOMUL
Despre tragedia Hiroshimei s-au scris multe. 

Dar oricît ai fi citit, o vizită în acest oraș-mar- 
tir e cu totul altceva.

De la început m-au impresionat profund dîr- 
zenia și hărnicia poporului japonez, care a reu
șit să ridice din ruine, în delta fluviului Ota, 
un oraș nou, modern, cu străzi largi și clădiri ,

frumoase. în memoria victimelor bombei ato
mice s-a ridicat un monument în Parcul Păcii, 
pe care se poate citi inscripția: „Odihniți-vă în 
pace, oroarea nu se va mai repeta niciodată", 
în fiecare an, la 6 august, populația orașului 
se adună aci și, în memoria victimelor, mani
festează pentru pace. Alături se află monu
mentul ridicat prin colecta copiilor în amin
tirea celor căzuți victime bombei atomice. 
Aici vin zilnic copii și aduc ghirlande de 
flori, împodobind monumentul. Ca o mărturie 
mereu vie a distrugerilor bombei, s-au păstrat 
în parc ruinele palatului industrial.

Vizitînd muzeul memorial, care evocă tra
gedia orașului, îți faci o imagine despre cele 
petrecute după explozia bombei. Din 5 în 5 
minute o sirenă dă alarma, ca în dimineața 
zilei de 6 august 1945. în mijlocul sălii muze
ului, macheta orașului după cataclism: totul a 
fost transformat în ruine. Pe pereți sînt foto
grafii evocînd scene ale teribilului masacru.

în vizitarea orașului și a muzeului am fost 
călăuziți de un student din localitate. Din fa
milia lui au scăpat numai el și mama sa, care



se aflau refugia ți într-un sat din împrejurimi; 
tatăl și frații săi au pierit în timpul exploziei, 
îmi spunea că nu există familie în Hiroshima care 
să nu aibă pe cineva căzut victimă bombei 
atomice. O afirmație cu nimic exagerată. Este 
o cutremurătoare realitate pe care ne-o confirmă 
bilanțul sumbru al victimelor omenești: 240.000 
de persoane ucise, aproximativ 160.000 de ră
niți, dintre care 50% foarte grav, 6.738 dispăruți 
fără urmă. Pe o rază de 1 km clădirile au fost 
arse sau distruse în proporție de 100%, la 2 km 
99,2%, iar pe o rază de 4 km 82,2%. Studentul 
din Hiroshima îmi spunea că poporul japonez 
nu va uita niciodată că a fost victima primei 
bombe atomice, datorită căreia au fost sa
crificate sute de mii de vieți omenești, majo
ritatea femei și copii. „Ați întîlnit peste tot cu- 
vîntul pace: orașul păcii, podul păcii, muzeul 
comemorativ al păcii. Pacea este năzuința po
porului japonez..."

UN VECHI SIMBOL SE DESTRAMĂ

Dintre cei aproximativ 100 milioane de lo
cuitori, numeroși sînt muncitorii și țăranii al 

căror nivel de trai este în general scăzut. Ță
ranul japonez lucrează în condiții foarte grele, 
ca să asigure existența familiei sale. Se scot 
două recolte pe an: în toamnă se seamănă grîul 
care se recoltează în primăvară, după care se 
pune orezul. Suprafața agricolă fiind foarte re
dusă (cam cît o treime din terenul agricol al 
R.P. Romîne), deși țara se întinde pe aproape 
370.000 km p, asigurarea alimentației are la 
bază importurile. în schimb sînt foarte dezvoltate 
o serie de ramuri industriale și îndeosebi elec
tronica și electrotehnica, construcția de mașini 
și unelte, industria oțelului, a materialelor 
plastice, industria textilă.

Modernizarea vieții în întreaga țară n-a știr
bit însă cu nimic din respectul japonezilor 
pentru tradițiile și obiceiurile vechi. De pildă, 
oamenii se descalță cînd intră în casă, iar în 
camera de locuit nu se folosesc scaune și nici 
paturi; în loc de a se așeza pe scaun japonezii 
stau pe jos.pe perne,și dorm tot pe jos. în camere, 
în loc de dușumea, au un capitonaj, tatame, din 
rogojini din pai de orez. Din mîncărurile tra

diționale e aproape nelipsit orezul. Nu se con
sumă pîine și nici prea multă carne, aceasta 
folosindu-se mai mult pentru a da gust mîncării; 
în schimb se mănîncă mult pește. Singura bău
tură alcoolică pe care o consumă japonezii este 
un fel de țuică făcută din orez, sake, cu o 
tărie de 15-16 grade, care adesea se bea fier
binte. Se bea foarte mult ceaiul verde, 
de obicei neîndulcit. Portul tradițional este 
kimonoul, atît la femei cît și la bărbați, iar în 
picioare se poartă saboți cu talpă din lemn.

Japonezii sînt oameni harnici, pricepuți și 
totodată foarte veseli. Sînt extrem de politi- 
coși, binevoitori și ospitalieri cu prietenii. 
Față de străini, în general, la început manifestă 
oarecare rezervă. O dată convinși însă că aceș
tia nutresc sentimente prietenești, devin foarte 
apropiați.

Pretutindeni pe unde am fost, am văzut ma- 
nîfestîndu-se mult interes pentru țara noastră. 
Cele două tîrguri, de la Osaka și Tokio, la care 
au fost expuse produse ale R. P. Romîne, au 
făcut cunoscută dezvoltarea economiei națio
nale. în general, despre țara noastră se 
știe că este foarte bogată și că avem o industrie 
în plină înflorire. Sînt bine cunoscuți în 
Japonia și unii dintre sportivii romîni fruntași, 
ca de pildă atleta îolanda Balaș, trăgătorii Du
mitrescu și Petrescu, echipele de volei și cele 
de tenis de masă.

Năzuința japonezilor spre pace și prietenie 
cu toate popoarele lumii este profundă și sin
ceră. Mișcarea muncitorească, ca și lupta ma
selor populare pentru pace, cunosc în Japonia 
o mare amploare. Muncitorii, cărora adesea li 
se alătură studenții, manifestează în șiruri 
compacte, alergînd în zigzag, purtînd pancar
te și strigînd lozinci în sprijinul revendicărilor 
lor economice și politice, pentru pace, împotriva 
războiului atomic. într-o zi, privind o manifes
tație muncitorească, mi-am amintit de sim
bolul înțelepciunii din templul Toshogu de la 
Nikko, imaginînd cele trei maimuțe care-și 
astupă urechile, ochii și gura. Mi-am dat seama 
că muncitorii japonezi au dobîndit înțelepciu
nea lor proprie: aud, văd și-și cer răspicat drep
turile.

Monumentul mamei care-și apără copiii ți muzeul 
care evocă tragedia orașului Hiroshima, pustiit 

de bomba atomică în 1945.



DIN REALIZĂRILE 
OAMENILOR NOȘTRI DE ȘTIINȚĂ

CERCETĂRI
FRUCTUOASE

Un element de mere viilor in electroaică: tuburile cu eatod rece. 
Ele 1(1 «drese largi aplicatii in construcția «afinilor de calculat. 
In fotografie, cercetătorul Masa Geavit, de la Institutul de 
fizică al Academiei R. P. Romine, studiind activarea tuburilor 

ce catod rece.

De trei ori 
mai repede 
ca sunetul

La Institutul de mecanică 
aplicată „Traian Vuia“ al 
Academiei R.P.Romtae (di
rector: acad. Elie Carafoli) 
a fost construită o instalație 
numită sufleci e supersonică. 
In care — în vederea extin
derii cercetărilor în domeniul 
vitezelor supersonice — se 
realizează trecerea unui cu
rent de aer cu o viteză 
de 2-3 ori mai mare decît 
aceea a sunetului.

în această instalație se 

Călătoria ca vltez» supersonice începe... fl se sftrfefte tot aci, In 
sufleria supersonică construită la Institutul de mecanică aplicată 
a! Academiei R. P Romine. MaltlmaaonMtral din stingă este utili 

zat la măsurarea presiunilor obținute In cursul experiențelor.

pun diverse modele de cor
puri cu forme aerodinamice, 
în special elemente de avion, 
obținîndu-se măsurători de 
presiuni și de forțe.

Tot în acest institut s-a 
reușit, pentru întlia dată 
In țara noastră, să se obțină 

măsurători de presiuni pe 
aripi de avion în regim 
supersonic.

Sufleria are numeroase 
utilizări, experiențele folo
sind atît cercetărilor în 
aerodinamica supersonică, 
cît si celor cu caracter indus
trial, privitoare la profilele 
de palete de turbine și 
compresoare axiale.

Interferonui
O problemă deosebit de 

interesantă abordată la Insti
tutul de inframicrobiologie 
al Academiei R.P. Romine

(director: acad. Ștefan 8. 
Nicolau) este aceea a inter- 
feronului. Acesta este o 
substanță produsă de celula 
care vine în contact cu un 
virus șl ea împiedică mul
tiplicarea particulelor viro- 
tice, protejtad totodată ce

lulele neinfectate. în pre
zent se studiază intens, de 
către dr. Geta Danielescu, 
aspectele metabolice ale celu
lelor care produc interferoni.

Iată și alte noutăți din 
laboratoarele Institutului:

Secția de antropoviroze, 
condusă de conf. dr. N. 
Cajal, membru corespondent 
al Academiei R.P.Romîne, 
lucrează în prezent la eluci
darea cauzelor maladiei Hod
gkin, o boală gravă ce se 
fixează pe sistemul ganglio
nar și este destul de răspîndi- 
tă. Ajutat de dr. Maria Cepe- 
leanu, dr. Cajal a reușit izola
rea unor agenți patogeni cu 
caractere comune inframi- 
crobilor, cultivați în serie 
pe ouă embrionate, șoareci 
albi, culturi celulare. Cer
cetări în curs tind să arate 
că această maladie este pro
dusă de inframicrobii izolați 
în laboratorul respectiv. Izo
larea agentului cauzal al 
bolii ar reprezenta un pas 
spre găsirea unui tratament 
specific eficient.

în laboratorul de metodo
logie a culturilor celulare, 
condus de dr. Aderca, se 
studiază susceptibilitatea 
unor celule față de diferite 
virusuri patogene pentru om. 
Se cercetează procesele intra- 
celulare, urmînd a se stabili 
ta viitor dacă tulpinile celu
lare cunoscute pînă ta pre
zent permit sau nu cultivarea 
virusurilor, țelul final fiind 
cunoașterea cît mai precisă 
a procesului infecțios petre
cut între virus și gazdă.

Sinteze 
prin 

descărcări electrice
La Institutul de fizică al 

Academiei R.P. Romtae (di
rector: acad-Eugen Bădărău), 
în cadrul studiilor privind 
transformarea hidrocarburi
lor prin descărcări electrice 
de înaltă frecvență, s-a re
ușit transformarea metanu
lui și butanului ta acetilenă 
și ciclopentadienă, substanțe 
toarte mult cerute în in
dustria chimică, mai ales 
pentru sinteze organice.

S-a obținut de asemenea 
Sinteza formaldehidei (for
mol), cu un procent ridicat 
de transformare. Formolul 
are multiple întrebuințări: 
el este folosit la fabricarea 
substanțelor plastice (bache- 
lită, galalit, novolac), a 
coloranților și oglinzilor, ta 
Industria farmaceutică și a 
pielăriei, la fabricarea deve- 
lopanțllor fotografici; el este 
utilizat și ca dezinfectant și 
conservant al preparatelor 
anatomice, precum și în 

penlru stabilirea permeabilității la aer a 
blănurilor artificiale tricotate sa efec
tuează măsurări foarte precise ta labo
ratorul de probe flzico-necanlce de la 

Izstttatal de cercetări lentile.

agricultură, împotriva ciu
percilor parazite.

în afară de aceste lucrări 
de ordin practic, la institut 
se fac și .cercetări teoretice 
privitoare la mecanismul fe
nomenelor ce se produc în 
timpul descărcărilor elec
trice.

Igiena muncii 
în industria chimică

în cadrul cercetărilor efec
tuate la Institutul de igienă 
șl protecția muncii al Acade
miei R.P. Romîne (director: 
prof. dr. George Cadariu) 
privind neutralizarea efec
telor unor factori vătămă
tori ce pot fi identificați 

Ia locurile de muncă din 
întreprinderi și uzine, o de
osebită atenție s-a acordat 
toxicologiei hidrocarburilor 
aromatice. S-a studiat de 
pildă influența acestor sub
stanțe asupra pigmențiior 
sanguini, consumului de oxi
gen etc. Cercetările se referă 
in special la igiena muncii 
ta industria chimică.

Secția mijloace industri
ale de protecție studiază 
diferite posibilități de mărire 
a gamei de materiale plas

tice folosibile în con-
fecționarea încălță
mintei de protecție. 
S-a stabilit de pildă 
că, față de materialele 
întrebuințate în pre
zent, clorura de po- 
livlnilin este mai re
zistentă Ia oxldări, 
avînd și o bună rezis
tență Ia acizi și baze.

în colaborare cu 

specialiștii din 
întreprinderi

Valorificarea supe
rioară a materiei pri
me textile și îm
bunătățirea calității 
produselor reprezintă 
importante preocu
pări ale specialiștilor 

de la Institutul de cercetări 
textile (director: ing, Seme- 
rad Rădulescu). Astfel, se 
fac studii în vederea utili
zării raționale a linii ro- 
minești semifine prin folo
sirea acesteia în amestec cu 
fibre sintetice; se stabilesc 
noi metode de topire a Inului 
și clnepii, metode care con
tribuie la reducerea simți
toare a ciclului de fabricație 
șl la ridicarea calității. A- 
cesteterne, ca de altfel multe 
altele, au fost abordate de 
către institut ta colaborare 
cu specialiști din diferite 
întreprinderi.

Pot fi amintite cercetările 
ta domeniul îmbunătățirii 
tricourilor din bumbac pen
tru îmbrăcămintea exterioa
ră, care se desfășoară cu con
cursul specialiștilor fabri
cilor de confecții și trico
taje „București" din Capitală 
și „Moldova" din Iași, cer
cetările ta domeniul blă
nurilor artificiale, cu con
cursul specialiștilor de la 
întreprinderile „Textila"- 
Grivița, „Adesgo", „Țesăto- 
riile reunite* și „Luceafărul".

Coaf. dr. H. Cajal, membra 
corespondent al Academiei 
R. P. Romtae (centru), locrtnd 
la Insămlnțarea unor «alieri 
celulare cu predase vlrotlce.



Planul terapeutic complex prevede ți ut) fi
xarea klnetoterapiel.

F
otografiile alăturate sînt realizate la 
Sanatoriul t.b.c. Moroieni, una din cele 
mai importante unități curativo-profi- 
lactice din țara noastră.

De altfel, acțiunile ce se întreprind 
pentru îngrădirea și lichidarea ftiziei 

se oglindesc în indicii endemici tuberculoase 
care înscriu valori din ce în ce mai scăzute. 
Dacă în 1950, de pildă, morbiditatea a fost 
de 492,7 cazuri la suta de mii de locuitori, 
iar în 1962 de 274,5 cazuri, anul acesta 
indicele de morbiditate a înregistrat scăderi 
și mai substanțiale. Succesele acestea au 
fost posibile datorită noilor condiții de mun
că și de trai ale poporului nostru (locu
ința, hrana, odihna, igiena individuală etc.), 
precum și organizării unui puternic sector de 
luptă antituberculos, începînd cu înființarea 
unităților de bază raionale (dispensarele anti- 
tuberculoase), a spitalelor, sanatoriilor și pre- 
ventoriilor antituberculoase pentru adulți și 
copii și terminînd cu competenta activitate știin
țifică și practică susținută de către cei peste 
1.300 de medici ftiziologi.

în cadrul puternicului dispozitiv de luptă, 
un loc important îl ocupă și sanatoriul de la 
Moroieni, obiectul prezentului fotoreportaj. Și 
aici, munca desfășurată de un personal medico- 
sanitar cu înaltă calificare se împletește strîns 
cu minunatele condiții de climă și confort: 448 
de camere și săli medicale, sala de spectacole cu 
300 de locuri, biblioteca spațioasă etc.

Totul, cu alte cuvinte, are menirea aici de 
a-1 face pe pacient să se simtă cît mai bine, de 
a-1 ajuta să-și refacă sănătatea, de a-1 recupera 
întru totul pentru familia sa, pentru societate.

Nu aste vorba de un hotei alpin, ci de o modernă unitate curativo-profilactică 
anii tuberculoasă înălța*" între crestele Bucegilor.



SURPRIZĂ
ORIZONTAL: 1) Plastici 

— Sat. 2) Tăcere — Glumă. 
3) Agitare — Arad. 4) Ten —- 
Minus — Ea. 5) Brațe — în 
— Nea. 6) Arc — Anima. 
7) Uscat — Ster. 8) Ou — 
Aer — Azi. 9) Albă — Pălă
rie. 10) Sir — Marinat, 
li) Știri — își — Ac. 12) 
Pastel — Ceară.

VERTICAL: 1) State — 
Grafic. 2) Pătură — Plită.

Dezlegarea jocului „FRUCTIFERĂ”, apărut 
în nr. trecut

ORIZONTAL: 1) Chică — Ușoare. 2) Limonadă— Gol. 3) 
Op — Cărări— De. 4) Pom — Neruda — N. 5) Omega — Eterni. 
6) Terasă _ A — Mu. 7) Nil — Citrică. 8) Te— Bace — Oi — N. 
9) E — Pepenaș — Gg. 10) Aman — N — L — Șah. 11) Sur — 
Strugure. 12) Cramă — Inutil.

FLAVISEPT 
NEGRO 
EUCALIPT

BOMBOANELE MEDICINALE 
SE GĂSESC DE VÎNZARE
LA DROGHERII Șl LA MAGAZINELE 
CU PRODUSE ZAHAROASE

3) Amlnări — Griu. 4) Soț 
— Mască — At. 5) Orașe — 
Ie — Mic. 6) Seri — Iarnă.
7) Anunț — Act. 8) Ar — Uns 
— Plisa. 9) Pas — Mi — Ar
te. 10) Suc — Mătură. 11) 
Egale — Uzitat. 12) Căsă
torie — Ne.

N.A. Schimbați cite o sin
gură literă din flecare cuvînt 
și veți obține o încrucișare 
corectă.

ECRANUL NEGRU

Opuntndu-se ideii — una
nim acceptate pînă în prezent 
— că ecranul cinematografic 
trebuie să fie alb, două 
firme japoneze au produs 
ecrane negre, confecționate 
dintr-o țesătură acoperită 
cu o peliculă de vinilin și 

, un strat de solzi de pește-fe- 
restrău .dizolvați intr-o solu
ție specială. Se pare că ecra
nul negru, pentru care s-au 
și primit comenzi din Euro
pa, S.U.A. și Australia, 
reflectă mai bine razele de 
lumină, fiind și mult mai 
rezistent decît cele obișnuite.

MOȘ ENE... ARTIFICIAL

Americanii suferinzi de 
insomnie au motive să spere 
că In curînd vor dormi liniș
tiți. Firma C.P. Electronics 
din orașul Columbus, statul 
Ohio, a produs aparatul

„Soundsleeper“, care, pro- 
ducînd un zgomot asemănă
tor cu acela al căderii repe
tate a unei picături de apă, 
aduce un somn liniștitor 
în mai puțin de zece minute. 
Inventatorii mai dau asigu
rări că acest „Moș Ene arti
ficial" nu este cîtuși de 
puțin nociv, așa cum de 
pildă pot fi unele somnifere.

STATUILE $1 ZGURA
O plagă nemiloasă roade 

ochii și bărbia, nasul și 
sînii statuilor și transformă 
zlmbetele fecioarelor în gri
mase, periclitînd conservarea 
unor capodopere care datează 
de sute de ani. în ultimii 
cincizeci de ani clădirile 
Parisului s-au Înnegrit mult 
mai mult dectt în tot cursul 
secolelor precedente. Foto
grafiile luate prin 1.900 
vorbesc de un Paris alb. 
Ce s-a întîmplat? Fumul 
industrial, cel rezultat din 
arderea păcurii utilizate la 
încălzirea cazanelor de calo

rifer și hidrocarburile arse 
evacuate prin eșapamentele 
auto conțin gudroane și 
substanțe nitrlce care, în 
contact cu umezeala, for
mează un acid corosiv.

De curînd au fost luate 
măsuri de apărare împotriva 
acestei pecingini la unul 
din cele mai vechi monumen
te ale Parisului: catedrala 
Ndtre Dame. Măsurile au 
fost prilejuite de cea de-a 
800-a aniversare (construc
ția ei a început în 1.163). 
Reziduurile și praful depuse 
în unele locuri au atins o 
grosime de 3 cm, iar norii 
de praf care s-au ridicat 
erau atît de groși, încît 
muncitorii care efectuau cu
rățirea celor trei portale ale 
fațadei principale au fost 
nevoiți să lucreze cu costume 
speciale și mască de gaze. 
Fiind vorba de elemente de
corative dăltuite într-o piatră 
foarte veche, curățirea a fost 
dificilă și migăloasă. S-au 
întrebuințat perii, pensule și 
jeturi de aer sub presiune 
slabă. "

• Ultima oară acest monu
ment de arhitectură a fost res
taurat între anii 1844 și 1864„

NU NUMAI VIN...

De floarea-soarelui, de po
rumb, de măsline... toate 
aceste feluri de untdelemn ne 
stat binecunoscute. Dar de 
struguri?! Iată că recent a 
apărut și acest nou sort, re
alizat ta R. P. Bulgaria și 
avînd ca materie primă sîm- 
buril de strugure.

Superior din punct de ve
dere calitativ celui fabricat 
din semințele de floarea- 
soarelui, untdelemnul de stru
guri se aseamănă la gust cu 
cel de măsline.

OUĂ CU... O COAJA 
ÎN PLUS

Protejate fiecare în parte 
de un ambalaj din material 
plastic transparent, ouăle nu 
se sparg în timpul transportu
lui și, fiind complet izolate 
de aerul înconjurător, nu 
se alterează. învelișul se 
dizolvă în apă fierbinte.

Noul sistem de ambalare a 
ouălor a început să fie 
folosit ta Anglia.

ȘTIAȚI CĂ...

— In epocile geologice tre
cute > suprafața glaciației celui 
de-al șaselea ■Continent era 
mult mai mare decît astăzi?

— Cercetările oamenilor de 
știință au stabilit că, anual, 
în ciuda desprinderii aisber
gurilor, învelișul de gheață al 
Antarcticii crește cu aproxi
mativ 1.100 kms?

— în ținutul muntos al 
Pămîntului reginei Maud s-au 
descoperit mari zăcăminte de 
minereuri prețioase?

— tn vara australă 1959- 
1950, Antarctica a fost cu
treierată și cercetată de apro
ximativ 10.000 de savanți, 
tehnicieni și navigatori, por
niți din tc>ate cele 45 de sta
țiuni științifice existente a- 
tunc^ pe cel de-al șaselea 
continent?

de vorbă. , 
cu medicul

Alimentele asigură organis
mului elemente vitale: pro
teine, glucide și lipide, săruri 
minerale și vitamine. Dintre 
toate acestea numai protei
nele conțin azotul necesar 
vieții și tot ele constituie 
partea cea mal importantă 
a tuturor celulelor și țe
suturilor organismului. Ele 
intră de asemenea în com
poziția fermenților șl a unor 
hormoni care joacă un rol 
important în organism. Pro
teinele iau parte la formarea 
anticorpilor, care măresc re
zistența organismului față 
de bolile infecțioase.

Iată de ce e necesar să acor
dăm multă atenție cantității 
de proteine care trebuie să 
fie conținută în alimentația 
copilului. Pentru copiii pînă 
Ia 11 ani, norma zilnica de 
proteine oscilează, ta func
ție de vîrstă, între 25 și 
78 gr. Trebuie să mai a- 
dăugăm că în organismul 
copilului ta plină dezvoltare 
formarea proteinelor noi are 
loc mai intens decît în or
ganismul adultului.

Există proteine animale 
și proteine vegetale. Cele 
mai complete și mai folo
sitoare stat primele, care se 
obțin din lapte, brînză, ouă, 
carne și pește. Dintre cele 
vegetale, mai valoroase se 
găsesc în cartofi, orez, var
ză albă, ta soia, ta mazăre și 
ta linte. în alimentația co
piilor este necesar ca pro
teinele animale să reprezinte 
60%, iar cele vegetale 40%.

Grăsimile cele mai valo
roase pentru copii stat Con
ținute în frișcă, unt, lapte, 
smîntînă, în untura de pește 
și ta gălbenușul de ou. Gră
simile stat desigur foarte 
necesare, dar abuzul este



— M-am hotârît, pe âțHa.l vreaulll
Adrian ANDROHiC

— Vecine, n-al putea sa vii sus sâ pro
testezi împotriva zgomotului!... Musafiri! 
mei eu se hotărâse de loc sâ plece...

.Schweizer îflestrierte*

— Am contro
lat totul; nu lip
sesc nici foar- 
fecele« nici t>î»- 
turiaieg nici cla
mele...Dar unde 
o fi asistentul! 
.Schweizer Wus- 

trierte*

HRANA 
COPILULUI (I)

dăunător, deoarece în can
tități mari se digeră greu 
și tulbură în felul acesta 
și asimilarea proteinelor. 
Grăsimile vegetale trebuie 
să constituie cel mult 15% 
din totalul celor consumate 
de copil.

Dintre glucide cel mai 
ușor asimilat este zahărul. 
Dar cantitatea de dulciuri 
nu trebuie să fie prea mare, 
căci din cauza lor copilul va 
consuma prea puțin din alte 
alimente indispensabile și 
hrănirea lui va fi insuficien
tă. Zahărul dă organismu
lui multe calorii, dar nu 
conține de loc proteine, vi
tamine și săruri minerale.

Pentru formarea oaselor 
slnt necesare sărurile de cal
ciu și fosfor. Acestea se 
găsesc în abundență în lap
te. Multe alte săruri mine
rale sînt conținute în le
gume, și mai cu seamă In 
zeama legumelor fierte.

Vitaminele cele mai Im
portante pentru copii sînt 
A, D și C. Acestea se gă
sesc în alimentele proaspete. 
Pentru asimilarea unora din 
ele, de pildă vitaminele A 
șl D, este însă necesară pre
zența grăsimilor în alimen
tație.

Lichidele sînt și ele ne
cesare In alimentația copi
lului: cam un litru jumătate 
pe zi. O parte din aceste 
lichide se află în alimente. 
Unii copii obișnuiesc însă 
să bea foarte mult, ceea 
ce este nesănătos. De aceea 
este necesar să-i deprindem 
a bea încet și cu înghițituri 
mici.

Dr. Silviu GHEREA



pentru a 11a oară
întîlnlrile de rugbi dintre echipele 

Romtniei și Franței au căpătat un 
caracter tradițional. In nici o altă 
ramură sportivă reprezentanții Ro- 
miniei și Franței nu s-au înfruntat 
de atitea ori într-o Întrecere oficială 
ca la rugbi. Și nu numai attt: sportul 
romlnesc a debutat in arena interna

FRANȚA-
ROMlNIA la rugbi

țională (1919) printr-un Joc de rugbi 
intre echipa noastră și cea a Franței. 
De atunci, întllnirile bilaterale au 
continuat cu o oarecare regularitate. 
In afară de anii războiului. Din 1957 
disputele noastre cu rugbiștii francezi 
au căpătat o mai mare continuitate, 
ajunglndu-se în ultimul timp la un 
acord In sensul ca ele să aibă loc 
anual, un joc pe terenul nostru alter- 
nlnd cu unul pe teren advers. De-a 
lungul anilor au avut loc 11 Intllniri 
romlno-iranceze. în 1919 — anul care 

Sport
zVie

urmează armistițiului de după primul 
război mondial — sportivii noștri au 
fost invitați tn Franța spre a parti
cipa la un turneu numit al „arma
telor aliate". Jocurile au avut loc 
pe stadionul Pershing de lingă Paris. 
Desigur lipsa de experiență, căreia i 
s-a adăugat o pregătire necorespunză
toare, ne-a făcut să pierdem meciul 
cu 5—48. Dar această partidă apare 
importantă nu prin rezultatul ei, ci 
prin faptul că aduce pe arena interna
țională foarte tinărul rugbi romtnesc. 
5 ani mai tîrziu jucăm din nou la Pa
ris Împotriva Franței și din nou de
calajul de pregătire își spune necru
țător cuvintul. Sintem învinși catego
ric: 3—59. în 1936 are loc un al trei
lea meci oficial, prilejuit de Jocurile 
Olimpice din Germania. Partida se 
desfășoară Ia Berlin. Pierdem, nici 
de data aceasta prea onorabil: 
5—25. în anul următor ne deplasăm 
tn Franța și, beneficiind de aportul 
unor jucători talentați, cu o pregătire 
ceva mal bună, reducem din nou dife
rența: 11—27. Cronicile vremii spun 
că a fost o partidă pasionantă și foarte 
disputată. Un caracter și mai aprig II 
capătă prima dispută romtno-frauceză 
de la București (1938) — a cineea din
tre selecționatele A. Oaspeții ctștigă 
foarte greu cu 11—8 (victoria, după 
unii comentatori ai vremii, ne putea 
reveni Ia fel de bine și nouă). Războ
iul pune apoi capăt pentru un timp 
contactelor cu rugblul francez. Le re
luăm abia în 1957. Și tot la București. 
Francezii ctștigă cu un avantaj minim 
de 3 puncte: 18—15. De data aceasta 
a fost o partidă cu adevărat dramatică: 
conducem la pauză cu 9—6, tar la 
reluare majorăm scorul: 12—6; ur
mează apoi 12—9, 15—9, 15—12 și 
15—15, iar tn ultimul minut de joc 
celebrul fundaș francez Vannier reu
șește o senzațională lovitură de picior 
căzută de la circa 50 de metri, aducind 
culorilor franceze o victorie in extre- 

mis, pe care oaspeții nu o mai sperau. 
Din păcate acest frumos rezultat este 
umbrit, chiar în același an, de acei re
gretabil șl inexplicabil 0—39 de la Bor
deaux. O oboseală acumulată Intr-un 
sezon foarte greu, la care s-a adăugat 
și o selecție nefericită s-au soldat cu 
acest eșec.

Măsurile luate pentru remedierea 
lipsurilor serioase constatate au dus 
la formarea unui stil de joc propriu, spe
cific temperamentului, caracterului și 
aptitudinilor fizice ale sportivilor noș
tri: stilul romtnesc în rugbi. După ce 
el a fost experimentat în intllniri mai 
ușoare, ne-am declarat gata din nou 
să-l înttlnim pe francezi, care Intre 
timp n-au stat nici ei pe loc: deveni
seră, prin șirul lor neîntrerupt de vic
torii internaționale, fruntași ai rugbi
ului mondial. La 5 iunie 1960, pe sta
dionul „23 August" din București, circa 
80.000 de spectatori erau martorii unei 
mari surprize. Rugbiștii romîni au 
spulberat, în cea de-a 8-a confruntare, 
mitul invincibilității francezilor, re- 
Surttnd prima lor victorie directă în 

itîlnirile cu XV-le Franței: 11—5! A 
fost — așa au numit-o ziariștii fran
cezi prezenți la meci—„Ziua de glorie 
a rugbiului romlnesc!"

A 9-a întllnire a avut loc în anul 
următor, la Bayonne tn Franța. Re
zultatul egal: 5—-5 (se spune că în 
deplasare un meci egal este la tel de 
prețios ca și o victorie) venea să con
firme în mod strălucit succesul de la 
București. Francezii nu ne-au putut 
Învinge nici pe terenul lor.

în fine, ultimul joc, al 10-lea, din 
nou la București, In noiembrie anul 
trecut. Reușim o nouă victorie, a doua: 
3—0.

Ce va fi la Toulouse în cea de-a 1 l-a 
confruntare Romlnia-Franța? Greu de 
anticipat.

în ceea ce ne privește.vom prezenta 
pe teren o formație bună, combativă 
șl rezistentă, nu lipsită de tehnicitate, 
capabilă de spirit de sacrificiu, in sta
re să se apere cu dîrzenie, dar la ne
voie să și contraatace necruțător și 
decisiv. Avem toată încrederea în ea. 
Nu ne rămtne decit să urăm echipei 
noastre naționale succes deplin în im
portanta și dificila Întllnire de la Tou
louse.

D. CAILIMACHI

® 1960, București: Rominia-Franța 
11 — 5. Prima victorie a rugbiștilor ro- 
mini asupra celor francezi.
® 1961, Bayonne: Franfa-Romînia 5—6. 
Un rezultat de valoare pe terenul celui 
mai puternic adversar de pe continent. 
® 1962, București: Rominia - Franfa 
3 — 0. Se confirmă strălucit progresul 
rugbiului romtnesc.



Fotografie de A. MIHAILOPOL

RADIOJURNALE, BULETINE DE ȘTIRI, BULETINE METEOROLOGICE, 
SPORT, ULTIMELE ȘTIRI

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM: Duminică: 6.39,13.05 (Progr. I), 7.30 (Progr. II). 
în eunul săptăminil: 5.20, 18.05 (Progr. I), 10.05, 14.30 (Progr. II).

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

PROGRAMUL I PROGRAMUL II PROGRAMUL III

DUMINICĂ 7.00, 13.00, 10.30, 
22.00, 23.52-23.55

ÎN CURSUL 5.00, 8.00, 7.00,11.00 
SĂPTĂMÎNH (afară de mlereuri), 

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), 28.00, 
0.52-0.55
(sîmbătă 1.52-1.55)

22.00

21.00

C4RHET

RĂSPUNDEREA VIITORULUI

Pentru oricine urmă
rește firul evenimentelor 
internaționale, este vizi
bil eă se statornicesc și 
In acest domeniu pater
nități. Ele se leagă de 
consecvența cu care o țară 
sau alta insistă pentru 
rezolvarea problemelor ce 
confruntă diplomațiile și 
frămintă popoarele. Din- 
tr-o lectură atentă a agen
dei dezbaterilor de la 
O.N.U. pe ultimii ani 
Iți apare limpede că, 
intre alte activități des
fășurate In acest Înalt 
for, una dintre cele mai 
stăruitoare a fost cea 
axată pe preocuparea de 
a acorda girul său idealu
rilor care trebuie să călă
uzească pașii tinerei gene
rații a lumii. Și tot din 
aceeași lectură se des
prinde clar că această 
preocupare se datorește 
unei inițiative a R.P. Ro
mine. în zilele celei de-a 
XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a 
apărut pentru tnttia oară 
In documentele organi
zației punctul: „Mă
suri pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii intre 
popoare*.

„Propuntnd acest punct 
— spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegației 
romîne la sesiunea din 
acel an — noi am por
nit de la ideea că O.N.U. 
poate și trebuie să joace 
un însemnat rol pozi
tiv In promovarea unei 
educații a tinerel gene
rații bazate pe ideile 
coexistenței pașnice, pe 
condamnarea spiritului 
militarist, a urii rasiale

și naționale și a oricăror 
forme de propagandă răz
boinică".

Capcana tragică în care 
o anume „educație" urmă
rește să prindă generația 
primăverii este sesizată 
de un cunoscut publicist 
american, Harrison Sa
lisbury, de la „New York 
Times", și denunțată ca 
instruindu-i pe tineri în 
arta morții și a distruge
rii. Un singur exemplu: 
i5.000.000 de exemplare 
din cărțile cu conținut 
revanșard și militarist în 
Germania occidentală. Și 
doar clteva cuvinte din 
cele cuprinse In aceste 
milioane de exemplare: 
„Războiul este un sport".

Iată pentru ce de educa
ția pe care o primește ti
neretul contemporan, care 
va fi chemat Intr-un vi
itor apropiat să conducă 
societatea, depinde in
tr-o mare măsură suc
cesul eforturilor depuse 
acum de cei maturi pen
tru a apăra generațiile 
viitoare de ororile războ
iului. Iată de ce iniția
tiva R.P. Romîne a găsit 
o audiență atît de largă 
și un ecou esențialmente 
pozitiv. An după an pro
punerea romlnească a do- 
blndit noi și eficiente re
cunoașteri. începutul.l-a 
făcut rezoluția adoptată 
in unanimitate de către 
Adunarea Generală a 
O.N.U. la 18 decem
brie 1960 și In care se 
sublinia importanța și 
urgența „ca tînăra gene
rație de astăzi să fie edu
cată in spiritul păcii, al 
respectului reciproc și al 
înțelegerii Intre popoare". 
Au urmat rezoluțiile și 
studiile adoptate —în ba

za propunerii țării noas
tre — de Consiliul Eco
nomic și Social al O.N.U. 
și U.N.E.S.C.O.; hotă- 
rîrea de includere a ace
leiași propuneri pe or
dinea de zl a Conferinței 
internaționale a tinere
tului de la Grenoble 
(1964) și, în sfîrșit, ampla 
dezbatere constructivă 
din acest an de la Orga
nizația Națiunilor Unite, 
prilejuită de depunerea 
de către delegația romînă 
a proiectului unei decla
rații internaționale con
sacrată acelorași idei. 
Trei sînt constatările ce 
le impune respectiva dez
batere: nici o delegație, 
de altfel ca și în ante
rioarele discuții, nu a 
obiectat față de propu
nerea romlnească: un ma
re număr de delegații au 
reliefat valoarea sa „de 
importanță esențială" (re
prezentantul Finlandei); 
mai mult de zece state 
s-au raliat în calitate 
de coautori proiectului 
prezentat de delegația 
R.P.Romîne. Sprijinul pe 
care îl primește inițiativa 
noastră reflectă convin
gerea că ea corespunde 
unei necesități unanime 
a comunității mondiale 
a statelor, fiind o contri
buție la întărirea păcii și 
colaborării internaționale.

Și se mai poate vedea 
că în fapt ideile pro
movate de propunerea 
țării noastre exprimă gri
ja pentru creșterea unui 
tineret demn și apt de a 
fl mîine călăuză, fiind 
investit cu cea mai mare 
responsabilitate: răspun
derea viitorului.
Cristian POPIȘTEANU

DUMINICĂ 15 DECEMBRIE Programai I 
6.00: Concert de dimineață 7.10; 
Din cîntecele țărănimii noastre colec
tiviste 7.30: Piese simfonice 8.06: 
Melodii populare 8.30: Teatru la mi
crofon pentru copii 9.30: Potpuriuri 
de estradă 10.00: Ciclul de inițiere 
muzicală 10.45: Gintă corul uzinelor 
„23 August" din București 11.05: Pa
gini din operete clasice 11.30: Vorbește 
Moscova! 13.00: Muzică populară 12.20: 
Interpret! de muzică ușoară — Mara 
lanoli. Sodica Paliu, Nicolae Nițescu, 
Florin Dorian, Betty Curtis, Lavinia 
Slăveanu, Charles Aznavour, Vico 
Torriani, Conny Francis și alții 
13.10: De toate pentru toți 14.00: Din 
muzica popoarelor 14.30: Piese instru
mentale de compozitori romîni 14.45: 
Transmisiune sportivă 15.50: Concertul 
nr. 1 în mi bemol major pentru pian 
și orchestră de Liszt — solist Sviatoslav 
Richter 16.10: „Opere inspirate din 
basme" — montaj muzical-literar 16.45: 
Muzică ușoară 17.00: Din viața satelor 
patriei 17.40: Suită din baletul „Cind 
strugurii se coc" de Mihail Jora 18.01: 
Muzică populară 18.30: Poeții cîntă 
viața nouă din patria noastră 18.45: 
Dansuri din operete 10.00: Melodii... 
melodii 19.35: Romanțe 20.00: Teatru 
la microfon — premiera „Mașina de 
calculat", scenariu radiofonic de 
Paul Everac. în continuarea emisiunii, 
„Poșta teatrului la microfon" —; pre
zintă Radu Beligan 20.50: Muzică 
instrumentală 31.10: Muzică din opere 
21.45: Cîntă Yves Montand 22.25: 
Muzică de dans 23.06: „Simfonia Alpi- 
lor" de Richard Strauss.

Programul li 7.00: Fanfară 7.35: 
Muzică ușoară 8.00: Clubul voioșiei 
8.30: Cîntece și jocuri populare 8.45: 
Anunțuri, muzică 9.00: Valsuri de 
sstradă 9.30: Muzică din opere cerută 
de ascultători 10.00: Melodii populare 
10.30: Revista presei străine 10.38: 
Muzică distractivă 11.00: Transmisiu
nea concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enescu"— 
dirijor Jean Marie Auberson (Elveția), 
în program: „Uvertura tragică" de 
Brahms; Concertul pentru pian și 
orchestră în mi bemol major de Mozart 
— solist Valentin Gheorghiu: Concer
tul pentru orchestră de Anatol Vieru; 
Suita a Il-a „Daphnls și Chloe" de 
Ravel. în pauză: Emisiunea „Cinema" 
13.15: Cîntece și jocuri 13.45: Cîntă 
Luigi Ionescu 14.05: Mici piese instru
mentale 14.15: „Cine știe, -cîștigă"! 
13.00: Muzică ușoară cerută de ascul
tători 15.30: Duete de dragoste din 
opere 16.00: Oameni și fapte 16.08: 
Melodii populare 16.30: Muzică ușoară 
de compozitori romîni 17.00: Prelu
crări de Dinu Stelian 17.15: Litera
tura și muzica 17.25: Din comoara fol
clorului nostru muzical 17.50: Emisiu
nea „Antologia discului"— Paganini șl 
interpreții muzicii sale 19.00: Cîntă 
Emil Gavriș și Nicolae Băluță 19.30: 
Interpret! ai muzicii de operetă 20.05: 
Muzică de dans 21.30: Melodii popu
lare mexicane 21.45: „Bublco"—schiță 
de I. L. Caragiale, citește Grigore 
Vasiliu-Birlic 22.00: Muzică de dans 
22.33: Suita pentru cvartet de coarde 
„Pe Argeș în sus" de Theodor Grigoriu 
23.08: Muzică de dans 24.00: Concert 
de noapte.

Programai UI 19.00: Seară de ope
retă— „Oklahoma" de Rogers 19.44: 
Muzică de estradă 20.30: Recital de 
versuri 20.45: Mari interpreți ai muzi
cii instrumentale — clavecinista Wanda 
Landowska. în program — Each 21.36: 
Muzică de dans 22.19—22.59: Concert 
simfonic.

LUNI 16 DECEMBRIE Programul I 5.05: 
Cîntece de întrecere 5.25: Muzică 
populară 6.07: Muzică ușoară 6.20: 
Gimnastică 6.30: Emisiunea pentru 
sate 6.40: Jocuri populare 6.45: Salut 
voios de pionier! 7.10: Melodii popu
lare 7.30: Sfatul medicului — Colitele 
7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Cîntece 
8.06: Tarantele 8.30: „Poemul muncii 
înfrățite" de Wilhelm Berger 9.00: 
Fragmente din opera „Rusalka" de

Dârgomîjski 9.30: Muzică corală romi- 
nească 10.00: Suita opus 16 „Kreisle- 
riana" de Schumann — Interpretează 
pianistul Wilhelm Kempf 10.30: Mu
zică ușoară 11.05: Piese vocale și 
instrumentale 11.30: Scene vesele din 
operete 12.00: Muzica de scenă „Rosa- 
munda" de Schubert; Fragment din 
baletul „Don Quijote" de Minkus 
12.30: Din folclorul popoarelor 13.10: 
Soliști romîni de muzică ușoară 14.00- 
Muzică populară 14.38: Concertul în 
do major pentru vioară și orchestră de 
Haydn 15.00: Muzică din opere 15.30: 
Melodii de estradă 16.oo; Muzică corală 
romlnească 10.15: Vorbește Moscova» 
16.45: Muzică populară 17.12: Sonata în 
la major pentru vioară și pian de Mozart 
17.30: Tinerețea ne e dragă! 17.50: 
Cîntece de dragoste și jocuri populare 
18.10: Cîntă corul Radloteleviziunii 
18.30: Muzică ușoară 19.00: Revista 
economică radio 19.20: Muzică simfo
nică 20.10: Cîntă Maria Lătărețu 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: Lec
ția de limba rusă (începători! 20.55: 
Muzică ușoară de Ștefan Kardoș 21.15: 
Tribuna radio 21.25: Arii din opere 
22.20: Muzică de dans 23.14: Simfonia 
a IV-a în mi minor de Brahms.

Programai II 10.10: Din cîntecele 
compozitorilor sovietici 10.30: Două
sprezece dansuri germane de Beetho
ven 10.53: Muzică de estradă 11.15: 
Lectură literară 11.30: Cvartetul nr.I 
In sol minor de Tudor Ciortea 12.05: 
Melodii distractive 12.30: Piese vocale 
și instrumentale de compozitori romîni 
13.00: Fragmente din opera „Percep
torul In încurcătură" de Donizetti 
13.30: însemnări de reporter 13.37: 
Orchestre de mandoline 14.05: Arii șl 
duete din operete 14.35: Intermezzouri 
și fantezii de estradă 15.00: Melodii 
populare 15.35: Simfonie-poem de 
Dumitru Bugbicl 16.12: Muzică ușoară 
16.30: Muzică de cameră 17.00: Muzică 
populară 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, mu
zică 18.05: „Ciclul de inițiere muzicală" 
— Ghid muzical 18.50: Cîntece de 
Gheorghe Dumitrescu 19.05: Muzică 
de estradă 19.30: Din activitatea sfa
turilor populare 19.40: Doine si jocuri 
populare 20.10: Interpret! dealtădată — 
tenorul Leonard (montaj muzical-lite
rar) 20.40: Concertul nr. 1 în mi bemol 
major pentru pian și orchestră de Liszt— 
solist GyOrgy Czifra 21.20: Piesa „Me
ditație" de Ceaikovski 21.30: „Lidice", 
poem de Iannis Ritsos — montaj 
literar-muzical 22.00: Muzică de dans 
22.30: Muzică de cameră 23.05: Muzică 
ușoară 24.00: Pagini din opere.

Programai III 21.20 — 22.59: Seară 
de operă — „Pilleas șl Mălisande" de 
Debussy (actele I, II și III), cu Victo
ria de Los Angeles, Jac<iues Jansen, 
Gerard Souzay In rolurile principale.

MARTI 17 DECEMBRIE Programul I 5.05: 
Muzică ușoară interpretată la chitară 
5.25: Muzică populară 6.05: Cîntece 
6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea 
pentru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Piese 
de estradă 7.30: Sfatul medicului — 
Palpitațiile 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Muzică instrumentală 8.06: Me
lodii de estradă 8.30: Pagini din 
opere romîneșt! 8.58: Concertul pentru 
vioară și orchestră de Liubomir Jelezni 
9.30: Radio Prichindel 9.45: Prelu
crări corale 10.00: Sonata in sol minor 
pentru pian și vioară de Dimitrie Cu- 
elîn 10.32: Muzică populară 11.05: Cîntă 
corul U.T.M. 11.25: Muzieă ușoară 
romlnească 12.00: Muzică din operete 
12.30: Răspundem ascultătorilor 12.40: 
Piese vocale și instrumentale 13.10: 
Melodii populare cerute de ascultători 
14.OO: Suita simfonică „Șeherazada" 
de Rimski Korsakov 14.46: Muzică 
ușoară 1S.00: Muzică corală romlnească 
15.15: Soliști și formații artistice de 
amatori 15.45: Program interpretat 
de orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Arad 16.15: Vorbește Mos-

(Continuaro în pag. 22-23)
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La marginea Petroșanilor, 
acolo unde cu ani tn urmă 
se Înșirau niște căsuțe mici, 
se Înalță azi cea mai tlnără 
așezare a Văii Jiului — Live- 
zenii. Locurile părăginite 
din fosta „vale a plîngerii" 
slnt azi de nerecunoscut. în 
fiece dimineață, cînd soarele 
răsare pe crestele Parîngului, 
pe străzile străjuite de ver
deață de-a lungul cărora se 
aliniază acum zecile de

o
O 

p

H

EXPANSIUNEA

„Ce se înțelege în astronomie 
prin ^deplasarea spre roșu» 
și așa-zisa eexpansiune a 
Universului»".

Gabriel BADEA 
proiectant. București

Răspunde prof, univ. CĂLIN 
POPOVICI, șeful secției astro- 
flzică-satellți a Observatoru
lui din București al Acade
miei R.P. Bomtne.

Astronomii americani V. 
M. Slipber și B. Hubble au 
descoperit, acum aproape 
35 de ani, eă lumina venind 
de la galaxiile Îndepărtate 
are liniile spectrale depla
sate spre partea roșie a spec
trului. Iar In 1929 B. Hubble 
a arătat că această deplasare 
spre roșu este cu atlt mai mare 
cu cit galaxiile slnt mai înde
părtate de noi. De aceea 
uneori acest fenomen e 

blocuri, începe animația. Ma
gazinele sînt pline de cumpă
rători. Copiii se îndreaptă 
spre noua școală cu 16 clase.

în fotografia pe care v-o 
trimit se poate vedea un 
colț al cartierului Livezeni cu 
cele 1.820 de apartamente 
ale sale.

Dam. IONAȘCU 
activist cultural

Pa trofeul

METAGALAXIEI

denumit „efect Hubble". Mai 
precis spus, liniile spectrale 
din spectrul acestor nebu
loase sînt deplasate dinspre 
partea violetă a spectrului 
către partea sa roșie, cu atlt 
mai mult (proporțional) cu 
cit distanța galaxiilor este 
mai mare. Pînă la ora actuală 
nu s-a găsit o altă explicare 
acestui fenomen, decR că este 
vorba de o mișcare de înde
părtare de noi (de recesie) a 
nebuloaselor, mișcare care 
este cu atlt mal rapidă cu ctt 
galaxiile sînt ele înseși mai 
Îndepărtate. Fenomenul de
plasării spre roșu este deci, 
după părerea celor mai mulți 
dintre astronomi, un fenomen 
Doppler, cunoscut In optică 
șl acustică de multă vreme. 
Acustic, acesta se percepe 
atunci cînd o locomotivă se 
apropie de noi și tonul sire
nei apare mai ridicat declt 
In repaus. Șl dimpotrivă, el 

apare mai cobortt atunci cînd 
locomotiva se îndepărtează. 
Aplicîndu-se acest principiu 
în optică, s-au măsurat astfel, 
din deplasarea liniilor spec
trale ale galaxiilor, viteze 
de recesie de 1.200 km/sec 
la nebuloase din roiul de 
galaxii din Fecioara, de 
15.000 km/sec la nebuloase 
din roiul de galaxii din 
Ursa Mare etc., ca recent 
să se măsoare cu telescopul de 
5m diametru viteza-record de 
îndepărtare de noi de 140.000 
km/sec, la un rol de nebu
loase din constelația Boaru
lui, aflată Ia o distanță de 
5 miliarde ani-lumină de 
noi! în prezent se admite 
că viteza de recesie a galaxi
ilor crește cu circa 100 km/sec 
la fiece 3,26 milioane ani- 
lumină. Aceste constatări au 
dus la teoria expansiunii 
ansamblului de galaxii ac
tualmente accesibile obser
vației (expansiunea meta
galaxiei); galaxiile se înde
părtează unele de altele cu 
viteze proporționale cu dis
tanța lor reciprocă, fără ca 
această expansiune să aibă 
un centru particular. Expan
siunea metagalaxiei este ad
misă acum de majoritatea 
astronomilor. Aceasta nu 
înseamnă însă că mișcarea 
de expansiune actualmente 
observată intr-o -parte a uni
versului poate fi presupusă 
că are loc în iot universul și 
cu aceeași viteză în tot 
decursul timpului. într-ade- 
văr, după teoria idealistă a 
„universului în expansiune", 
dacă s-ar prelungi în trecut 
mișcările actuale ale galaxi
ilor, presupunind că se făceau 
cu aceeași viteză tot timpul, 
ar însemna că galaxiile ar fi 
fost toate strînse Intr-un 
foarte mic spațiu originar 
acum circa 10 miliarde de 
ani, ajungîndu-se Ia un 
„moment-orlgine“al universu
lui. Astronomia materia
listă combate astfel de teorii 
greșite. Problemele puse de 
expansiunea metagalaxiei nu 
pot fi tratate decît în cadrul 
teoriei relativității genera
lizate, tn care spațiul șl 
timpul sînt legate Indisolu
bil. Expansiunea metaga
laxiei este una din cele mai 
grandioase descoperiri ale 
științei actuale, deși cauza 
acestui fenomen nu este 
încă pe deplin lămurită.

DE PE VREMEA 
LUI LĂPUȘNEANU

Ați publicat în nr. 33 
din acest an un reportaj 
despre turnurile vechi din 
țara noastră. Printre acestea 
cred că trebuie să figureze 
și turnul din centrul orașu
lui Suceava. El are înăl
țimea de 40 de metri și, după 
datele unei pisanii slavone, 
a fost construit de Alexandru 
Lăpușneanu în anul 1561. în

1809 turnul a fost distrus 
de un incendiu; a fost 
restaurat în 1845. între 
anii 1867 și 1910 a servit 
drept foișor de foc.

M. BOCA 
Suceava

OPIUL

„Aș dori să cunosc unele 
amănunte despre opiu, despre 
istoricul și folosirea lui in 
medicină".

Andrei COSTEA 
miner. Vulcan

Răspunde prof. dr. IONES
CU STOIAN, directorul Insti
tutului pentru controlul de 
stat al medicamentelor șl 
cercetări farmaceutice.

Proprietățile sucului lăp
tos obținut din capsulele 
de mac erau cunoscute încă 
în antichitate. Cu 300 de 
ani înainte de era noastră 
Teofrast vorbea despre acest 
produs, denumit în acel timp 
meconion. Mai tlrzlu Diosco- 
ride deosebește sucul capsu

lelor, denumit opos, de un 
extract din întreaga plantă, 
meconion, mult mal puțin 
activ. Industria opiului ocu
pa un loc important pe 
vremea aceea în Asia Mică. 
Este drept că, după cum 
arată același autor, nu lip
seau nici falsificările opiului 
cu suc de Glaucium și de. 
Lactuca.

Arabii au contribuit în 
mare măsură la răspîndirea 
opiului printre popoarele 
orientale. Cînd islamismul 
a pătruns în India, o dată 
cu acesta a pătruns și s-a 
răsplndit și opiul. De aici, 
el ajunge tn Extremul Orient, 
tn special în China. încer
cările guvernelor chineze de a 
opri importul de opiu au pro
vocat un conflict Intre China 
și Anglia, „războiul opiului", 
care a dus la deschiderea 
porturilor chineze pentru 
acest produs, In 1858. în 
secolul al XIX-lea, tn China 
fumatul opiului a luat o 
mare extindere, cuprinzînd 
5-10 % din populația adultă.

Lupta împotriva toxico
maniei a luat un caracter 
internațional și o serie de 
conferințe mondiale au legi
ferat, tn sens restrictiv, pro
ducerea și comercializarea 
opiaceelor.

Pe piața internațională 
se găsesc diferite sorturi de 
opiu: opiu de Asia Mică, 
opiu de Iugoslavia, opiu 
de Egipt, opiu de India, 
opiu de China.

Deși tn opiu se află un 
amestec de aproximativ 20 
de alcaloizi, acțiunea sa 
principală este determinată 
de morfină, aceasta lucrlnd 
tn primul rînd asupra siste
mului nervos central, ca 
analgezic general (calmant 
temporar al durerii). Cu 
tot numărul mare de sub
stanțe de sinteză obținute 
tn ultimul timp, pînă în 
prezent morfina a rămas un 
analgezic neîntrecut. Mor
fina are Insă și efecte secun
dare neplăcute asupra tra
iectului gastrointestinal, 
provoacă grețuri, vărsături, 
constipație. Pe de altă parte, 
obișnuința și toxicomania 
pe care le dă opiul limitează 
utilizarea sa numai la cazu
rile grave, cînd nu mai 
acționează alte analgezice, 
sau tn maladiile incurabile, 
cînd obișnuința nu mai pre
zintă importanță.
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cova! 16.45: Muzică ușoară 17.12: 
Arii din opere 11.30: Radioracheta pio
nierilor 18.00: Muzică ușoară romî- 
nească 18.15: Cu microfonul printre 
sportivi 13.25: Program muzical pentru 
evidențiat! în întrecerea socialistă 
12.00: Limba noastră 19.10: Muzică 
ușoară 19.30: Universitatea tehnică 
radio 19.45: Cîntece de Gheorghe 
Danga 20.10: Muzică simfonică 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Concertul 
nr. 1 în mi bemol major pentru pian 
și orchestră de Liszt — solist Walter 
Gieseking 21.00: Muzică ușoară 21.30: 
Scriitori Ia microfon 21.45: Muzică 
populară 22.20: Muzică de dans 23.06: 
Muzică de cameră.

Programul II 10.10: Cîntece și pre
lucrări de Dumitru Stancu 10.31: 
Muzică de cameră 11.00: Muzică ușoară 
11.15: „Filibaș", schiță de Liviu Re- 
breanu 11.35: Terțete vocale din opere 
12.05: Octetul opus 20 In mi bemol 
major de Mendelssohn-Bartholdy 12.36: 
Orchestre de estradă 13.01: Muzică 
instrumentală 13.30: Prezentarea roma
nului „Dona Barbara" de Rdmulo 
Gallegos 13.45: Cîntece de pace 14.05: 
Muzică populară 14.35: Cuplete din 
operete 15.00: Ciclul „Concert! gross! 
de Locatelli" 15.30: Muzică ușoară 
romînească 16.12: Arii antice inter
pretate de Benjamino Gigli 16.30: 
Din muzica popoarelor 17.00: Uverturi 
de estradă 17.15: Piese corale de Dumi
tru Kiriac 17.30: Sfatul medicului 
(reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, mu
zică 13.05: Muzică din opereta „Lăsa- 
ți-mă să cînt" de Gherase Dendrlno 
18.45: Emisiune culturală 19.00: „Sim
fonia ploieștean ă" de Paul Constant i- 
nescu 19.30: Cîntă Margareta Ptslaru 
șl Norocel Dimitriu 19.50: Pe teme 
internaționale 20.00: Din repertoriul 
orchestrei „Barbu Lăutaru" 20.30: 
Lecția de limba franceză (avansați)

20.45: Melodii lirice 21.20: Opera 
„Manon Lescaut" de Puccini (actele 
I.și II) 22.40: Piese instrumentale 
23.05: Muzică de dans 0.10: Muzică 
simfonică.

Programul III 21.20: Concert simfo
nic 22.12—22.59: Piese de estradă.

MIERCURI 18 DECEMBRIE Programai I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Prelu
crări corale 6.20: Gimnastică 6.30: Emi
siunea pentru sate 6.40: Jocuri populare 
6.45: Salut voios de pionier! 7.10: 
Fanfară 7.30: Sfatul medicului — Tu
tunul și nutriția 7.35: Anunțuri, mu
zică 7.45: Muzică populară 8.06: Muzică 
de estradă 8.30: Mic concert simfonic 
9.02: Muzică din operete 9.31: Cvarte
tul de coarde în sol minor de Nicolae 
Buicliu 10.00: Teatru la microfon — 
„Oedip" de Sofocle 11.28: Muzică de 
cameră 11.54: Muzică populară 12.26: 
Melodii din filme 13.10: Arii din opere 
interpretate de soliști romlni 14.00: 
Din cîntecele și dansurile popoarelor 
14.30: Piese simfonice 15.00: Valsuri 
15.20: Cîntă corul de copil al Radiotele- 
viziunii din R.D. Germană 15.42: 
Selecțiuni din opereta „Contele de 
Luxemburg" de Lehar 16.15 : Vorbește 
Moscova! 16.45: Muzică ușoară 17.12: 
Variațiuni și fugă de Mihail Jora pe 
o temă de Schumann 17.30: Prietena 
noastră, cartea 18.00: Cîntece create în 
anii puterii populare 18.15: Fapte din 
întrecere 18.30: Program muzical pen
tru evidențiati în întrecerea socialistă 
19.00: Jurnalul satelor 19.25: Romanțe 
20.10: Trio nr. I In sol major de Haydn 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Lecția de limba rusă (avansați) 20.55: 
Muzică ușoară Interpretată de lolanda 
Mărculescu și Valentin Teodorian 21.15: 
„Cine știe, cîștigă!" (reluare) 22.20: 
Simfonia simplă de Benjamin Britten; 
Concertino pentru harpă și orchestră 
de coarde de Alfred Mendelsohn — so

listă Liana Pasquali 22.55: Concert de 
noapte.

Programul II 10.10: Ctntece de com
pozitori din țări socialiste 10.30: 
Sonata pentru violoncel și pian de Theo
dor Fuchs 11.00: Cîntece și jocuri 
populare 11.15: Universitatea tehnică 
radio (reluare) 11.30: Melodii de estradă 
12.05: Muzică din opere 12.30: „Chi
tare Romtnlei socialiste" — montaj 
literar-muzical 12.45:- Din viața de 
concert a Capitalei 13.30: însemnări 
de reporter 13.40: Muzică populară 
interpretată de Vasile Cănănău șl 
Pavel Tornea 14.05: Melodii de dra
goste din operete 14.35: Muzică ușoară 
15.00: „Odă bucuriei" de Aram Hacia- 
turian; „Suită ardelenească" de Pascal 
Bentoiu 15.30: Cîntece din folclorul 
nou si jocuri populare 16.12: Lieduri 
de Hugo Wolff 16.30: Interpret! ai 
operei „Aida" de Verdi 17.00: Muzică 
populară 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, mu
zică 18.05: Concert de estradă 18.40: 
Medalion — poetul Valeri Briusov 
18.50: Piese corale 19.09: Concertul 
nr. I în ml bemol major pentru pian 
și orchestră de Liszt — solist Valentin 
Gheorghiu 19.30: Lecția de limba 
engleză (începători) 19.45: Melodii... 
melodii 20.15: Școala și viața 20.35: 
Muzică populară interpretată de Dan 
Mdisescu și Iosif Milu 21.20: Muzică 
de cameră de Beethoven 22.08: Muzică 
de dans 23.05: Simfonia fantastică 
de Berlioz 0.02: Concert din opere.

Programul III 21.20:- Opera „Păllăas 
și Mfelisande" de Debussy (actele IV 
șl V) 22.30—22.59: Suita „Din lumea 
copiilor" de Myriam Marbă; Trio pen
tru vioară, clarinet si pțan de Tiberiu 
Olah.

JOI 19 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Fanfară 5.25: Melodii populare 
6.05: Piese de estradă 6.20: Gimnastică 
6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: 
Cîntece 7.10: Cîntece și jocuri populare 
oltenești 7.30: Sfatul medicului — 
Cura de ape minerale la domiciliu 
7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Salut 
voios de pionier! 8.06: Muzică vocală 

și instrumentală 8.30: Muzică de estradă 
9.00: Vreau să știu! 9.25: „Uvertură" 
de Veselin Stoianov; Rapsodie de 
Mircea Basarab 10.00: Fragmente din 
opera „Răpirea din serai" de Mozart 
11.05: Soliști și formatii artistice de 
amatori 11.30: Muzică ușoară 12.00: 
Arii șl scene din operete 12.28: Muzică 
de cameră 13.10: Muzică populară 
cerută de ascultători 14.00: Concert de 
prînz 14.30: Scene din opera „Cel 
patru bădărani" de Wolf Ferrari 15.00: 
Muzică ușoară romînească 16.30: Melo
dii populare interpretate la diferite 
instrumente 16.00: Lieduri interpretate 
de baritonul Ladislau Konya 16.15:- 
Vorbește Moscova! 16.45: Orchestre 
de mandoline 17.12: Melodii populare 
17.39: Concertul nr. 1 în mi bemol 
major pentru pian și orchestră de 
Liszt — solist Emil Sauer 18.00: 
Seară pentru tineret 19.30: Universi
tatea tehnică radio 19.45: Arii din 
opere șl operete interpretate de soliști 
amatori 20.10: Muzică corală de Clau
dio Monteverdi 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 22.54: Arii celebre din opere 
23.16: Sonatina pentru vioară și pian 
de Paul Constantinescu; Sonata nr. 3 
pentru violoncel și pian de Hindemith.

Programul II 10.10: Muzică , de 
estradă 10.40: Suita de dansuri popu
lare de Sabin Drăgoi 11.00: Muzică 
populară interpretată de M inodora 
Nemeș 11.15: Pagini literare despre 
mari obiective industriale din țara 
noastră 11.30: Concert simfonic 12.05: 
Piesele lirice pentru pian opus 65 de 
Grieg 12.26: Muzică ușoară 13.05: 
Interpret! romîni ai operei „Bărbierul 
din Sevilla" de Rossini 13.30: Note de 
lector 13.40: Cîntece 14.05: Prelucrări 
și aranjamente de folclor 14.35: Muzică 
ușoară romînească 15.00: Concert din 
operete 15.30: Muzică vocală și in
strumentală 16.12: Cîntece pentru 
cei mici 16.20: Pe teme medi
cale 16.30: Din muzica popoarelor 
17.00: Melodii instrumentale de muzică
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MEDIAȘ: ÎNCĂ O FABRICĂ DE PllNE

Mediașul s-a îmbogățit 
recent cu un nou obiectiv al 
Industriei alimentare: o mo
derni fabrică de pline. Ba 
a fost Înălțată In cartierul 
Sticlari. Construirea fabricii 
de ptine șl montarea utila
jului respectiv au durat

MERELE Dl

în trecut, raionul Muscel 
era deficitar pe plan pomi
col. Predomina producția 
de prune care era transfor
mată integral tn țuică. în 
anii din urmă, aplictnd in 
viață indicațiile partidului, 
unitățile agricole socialiste 
Îndrumate de Consiliul agri- 

11 luni. Toate instalațiile 
au fost realizate in țară. 
Fabrica are o capacitate de 
producție de 28 de tone pline 
in 24 de ore.

Aurel BREJU 
Mediaș

N MUSCEL

col raional, au lărgit consi
derabil plantațiile pomicole, 
care au atins o suprafață de 
12.019 ha, dintre care 70 la 
sută plantații noi. Mărul 
ocupă primul loc, urmat de 
păr, prun și nuc, acesta din 
urmă fiind folosit și la 
fixarea terenurilor nestabile.

La obținerea unei bogațe 
producții pomicole au contri
buit șl Îndrumările date 
de Stațiunea experimentală 
I.C.A.R.-Bălcești, în lucrările 
de plantare, îngrijire, hră- 
nlre suplimentară a pomilor 
șl combatere a dăunătorilor.

Ca o ilustrare a bogatei 
recolte pomicole din toamna 
aceasta vă trimit o imagine 
de la centrul de achiziție a 
fructelor din comuna Malu 
cu Flori, reprezentlnd o 
parte din recolta de mere 
obținută prin munca harnică 
a colectiviștilor.

lan DOBRESCU 
Clmpulung-Mutcel

PE SCURT
D. Cuciuc, București. Ca 

urmare a sesizării dv. asupra 
nerespectării orarului de 
funcționare a unității „Apro
zar" din calea Rahovei 297, 
filiala O.C.L. „Aprozar" din 
raionul V.I. Lenin ne răs
punde că s-au luat următoa
rele măsuri: „S-a discutat 
într-o ședință cu toți sala- 
rlațil despre respectarea ri
guroasă a orarului, iar 
unitatea rămlne sub contro
lul permanent al filialei, 
pentru a se prelntîmplna 
repetarea acestei abateri".

Ing. Eric Schmidt, fabrica 
Electroceramica, Turda. Ne 
puteți trimite în continuare 
imagini din uzina și orașul 
dv. inspirate din actualitatea 
economică, culturală, artis
tică, sportivă etc. Ar fi bine 
să ne trimiteți pe cît posi
bil fotografii corespunzătoare 
sezonului respectiv.

Elisabeta Udubașa, Rm. 
Vilcea. Imaginea trimisă e 
binecunoscută din manuale, 
lucrări de Istorie și alte 
publicații. Ca fotoamatoare, 
ne puteți trimite fotografii 
inedite, prezentînd cititorilor 
noștri colțuri frumoase șl 
mai puțin cunoscute din re
giunea dv., aspecte ale no
ilor construcții sau peisaje.

în nr. 46 al revistei noastre 
tn articolul „Răspunderea 
personală" s-a strecurat o 
greșeală de tipar: Nicolae 
Codrea în loc de Nicolae Con- 
drea, cum se numește unul 
dintre strungarii fruntași ai 
Uzinei de rulmenți din Bîrlad.

DE LA
CORESPONDENȚI

Grădinarul distrat. 
(V.Nașcu, Ndsăud)

Pava In 1963. (Virgil Onoiu)
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CITITORII DES

„Am numai cuvinte de lau
dă pentru majoritatea nume
relor din «Flacăra». Toate 
rubricile care apar stat inte
resante. Mă atrag ta mod 
deosebit: fotocronlca, actua
litățile cinematografice, dia
logul cu cititorii".

lordono ABĂIAȘEI
Bacău

★
Am primit din partea tov. 

I. STAHESCU, asistent univer
sitar din Iași, următoarea se
sizare pe care o găsim înte
meiată:

„în «Flacăra» nr. 43/1963, 
ta articolul «Munți de sare», 
am remarcat o greșeală pe 
care am ținut să v-o semna
lez. Este vorba de fraza :

PRE „FLACĂRA"

«Tari castînca, albi ca zăpa
da, munții aceștia nu pot fi 
topiti nici de ploi, nici de 
ninsori». Se știe că munții 
(rocile, chiar dacă sînt solu
bile) nu se topesc. De aceea 
socotesc că termenul «topit» 
este greșit folosit; potrivit 
arflfostcuvtatul «dizolvat»".

X
„Stnt un pasionat cititor 

al «Flăcării» și păstrez toate 
numerele din 1960. în co
loanele revistei apar o se
rie întreagă de lucruri foar
te interesante, care îmi sînt 
de real folos în activitatea 
mea zilnică și-mi Îmbogă
țesc cunoștințele". »

Patra CIORANU 
Medgidia 

Blocurile fabricii da ciment

u
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rară 17.30: Anunțuri, reclame, mu- 
ă 18.05: Opera „Manon Lescaut" 

Puccini (actele III și IV) 19.00: 
liști de muzică populară 19.30: 
ntă orchestra de muzică ușoară dirl- 
ă de Jean Ionescu 19.50: Transmi- 

•mea concertului orchestrei simfonice 
Radiotelevizlunii, dirijor— George 

“orgescu. Festival Beethoven. în pro- 
m;-Uvertura „Coriolan"; Concertul 
re major pentru vioară șl orchestră 
solist Allan Loveday (Anglia); Sim
la a V-a In do minor. în pauză: 
itură-ghlcitoare 22.00: Muzică din 
:rete 22.30: Recital de poezie latlno- 
ericană 22.45: Ctntă Yma Sumac 
05: Muzică de dans 0.05: Scene din 
:ra „Logodna la mănăstire" de Pro- 
ftev.
■rogramul III 21.10: Teatru la 
orofon — „Mașina de calculat" de 
alEverac; „Poșta teatrului la mlcro- 
“ — prezintă Radu Beligan 22.00: 
zică de estradă 22.30—22.59: Patru 
ierzouri de Chopin.
/INERI 30 DECEMBRIE Programul I 
5: Concert de dimineață 6.05: Fan- 
ă 6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea 
itru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
itece patriotice 7.10: Clntă orchestra 

muzică populară din Caransebeș 
0: Statul medicului — Controlul 
dlcal periodic in întreprinderi 7.36: 
unțuri, muzică 7.45: Salut voios de 
mierl 8.06: Muzică populară 8.30: 
me din opere 9.10: Rapsodia romînă 

Ciprian Porumbescu: Preludiu și 
ră de Tiberlu Brediceanu 9.32: 
izică ușoară 10.00: Cvartetul nr. 1 
sol major „Primăvara vieții" de 

idiu Varga 10.23: Melodii de estradă 
05: Pagini din operete 11.30: Sonata 
si bemol minor pentru două piane

Poulenc 11.52: Reportaj 12.00: 
ncertul nr. 3 tn sol major pentru 
iară și orchestră de Mozart — solist 
no Francescattl 12.27: Muzică ușoară 

compozitori romînl 13.10: Arii și 
me din opera „Oberon" de Weber 
.00: Din folclorul muzical al popoa- 
or 14.40: Concertul nr. 1 tn mi bemol 
ijor pentru pian șl orchestră de

Liszt—solist Arthur Rubinstein 15.00: 
Selecțiuni din opereta „Ana Lugojana" 
de Filaret Barbu 15.30: Muzică de 
estradă le.oo: cîntece pionierești 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Melodii popu
lare 17.12: Muzică vocală și instru
mentală romtnească 17.30: în slujba 
patriei 18.00: Muzică ușoară cerută de 
ascultători 13.30: Program muzical 
pentru evidențiati In Întrecerea socia
listă 19.00: Jurnalul satelor 19.30: 
Universitatea tehnică radio 19.46: 
•Muzică ușoară de Aurel Giroveanu 
20.10: Cîntece din folclorul nou 
cerute de ascultători 20.30: Noapte 
bună, copii! 20.40: Lecția de limba 
engleză (avansați) 20.55: Impromptu 
în mi bemol major de Schubert — la 
plan Dinu Lipattl 21.00: Emisiune 
literară — „Valorificarea moștenirii 
noastre literare" 21.15: Muzică de dans 
21.45: Părinți șl copii 22.20: Ciclul 
„George Enescu compozitor și inter
pret" 22.42: Cîntece de dragoste 23.10: 
Pagini din opera „Crăiasa zînelor" de 
Purcell.

Programul II 10.10: Melodii popu
lare 10.30: Recital Anna Moffo șl 
Franco Corelli 10.51: Concertul pentru 
flaut și orchestră de Tudor Jarda — 
solist Dumitru Pop 11.15: Universi
tatea tehnică radio (reluare) 11.30: 
Valsuri de estradă 12.05: Ctntă fanfara 
reprezentativă a Armatei 12.30: Muzică 
de cameră 13.00: Muzică populară din 
țări socialiste 13.30: Limba noastră 
13.40: Muzică distractivă 14.05: Uver
turi la operete 14.35: Muzică populară 
din Muntenia 15.00: Actualitatea tn 
țările socialiste 15.25: Simfonia a 
IV-a în la major „Italiana" de Men- 
delssohn-Bartholdy 16.12: Preludii la 
opere 16.30: Interpreți la microfon — 
pianista Stella Mohr și soprana Cristina 
Popovici-Bonifaclu 17.00: Muzică ușoa
ră romînească 17.30: Statul medicului 
(reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Ciclul de inițiere muzi
cală 18.45: Lecturile dumneavoastră 
preferate 19.00: Muzică corală clasică 
19.30: Teatru la microfon — „Iubesc, 
iubesc!", comedie muzicală de Mass 

și Cervinski. Muzica de Tabacinikov 
20.49: Muzică din operete 21.50: In
terpret! de muzică ușoară 22.30: Mari 
poeți al lumii: Leopard! 22.40: Recital 
Petre Ștefănescu-Goangă 23.05: Trio 
nr. 2 opus 87 în do major de Brabms 
23.37: Muzică de dans.

Programul III 21.10: Concert simfo
nic 22.30—22.59: Muzică corală romi- 
nească. *

SImBĂTĂ 31 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: 
Muzică ușoară 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.40: Muzică 
populară interpretată la nai șl țam
bal 7.10: Prelucrări corale 7.30: 
Sfatul medicului — Vizitarea bolnavi
lor spitalizați-7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Salut voios de pionier! 8.06: 
Mici piese de estradă 8.30: Muzică de 
balet 9.00: Roza vlnturllor 9.25: 
Clntă corul de copii al Radiotelevizlunii 
9.40: Muzică populară 10.00: Album 
de melodii 10.36: Sonata pentru vioară 
și pian de Sigismund Toduță 11.05: 
Duet din opera „Lohengrin" de Wagner 
11.35: Piese de estradă 12.00: Muzică 
populară 12.20: în săli șl pe stadioane 
12.30: Suita „Petrecere populară" de 
Sabin Drăgoi 13.10: Arii de mare popu
laritate din operete 14.00: Melodii 
populare 14.30: Muzică ușoară romî
nească 15.00: Soliști al Teatrului muzi
cal din Brașov 15.30: Fanfară 15.45: 
Citind din lucrările lui G. Ranetti 
16.00: Mici piese vocale și instrumen
tale 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: 
Cîntece și jocuri populare 17.12: Piese 
vocale de Tiberiu Brediceanu 17.30: 
Prietenii lut Do-Re-Mi 18.00: Actuali
tatea muzicală 18.45: Clntă Vladimir 
Troșln 19.00: Almanah științific 19.25: 
Muzică de dans 20.10: Concertul nr. 1 
în ml bemol major pentru plan șt or
chestră de Liszt — solist Wilhelm 
Kempf 20.30: Pe teme Internaționale 
20.45: Muzică populară cerută de 
ascultători 21.15: Carnet plastic 21.25: 
Muzică de dans 23.21: Muzică de cameră 
de Mozart.

Programul II 10.10: Pagini orches
trale din operele Iul Gluck 10.30: Muzică 

de estradă 11.00: cîntece patriotice 
11.15: Universitatea tehnică radio 
(reluare) 11.30: Sulta „Păsările" de 
Ottorino Respighi 12.05: Pagini din 
operete contemporane 12.30: Muzică 
ușoară de compozitori romînl 13.00: 
Muzică de cameră 13.30: Melodii 
populare 14.05: Muzică din operele 
lui Meyerbeer 14.35: Muzică vocală 
șl instrumentală 15.00: Melodii popu
lare din Moldova și Dobrogea 15.30: 
Noi înregistrări de muzică simfonică 
romînească: Concertul pentru orchestră 
de coarde de Tudor Ciortea 16.12: 
Muzică ușoară interpretată de Ilinca 
Cerbacev și sextetul „Victoria" 16.30: 
Știința In slujba păcii 16.40: Muzică 
corală de Achim Stoia 17.00: Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor 17.30: 
însemnări de reporter 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Serenade șl 
duete lirice din operete 18.35: Melodii 
populare cerute de ascultători 19.05: 
Recitalul violonistului Ion Voicu 19.30: 
Romanțe 20.00: Muzică de dans 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Muzică 
de dans 21.20: „Rondoul lui Mefisto" 
din opera „Faust" de Gounod și inter- 
prețfi lui: Marcel Fournet, Feodor 
Șaliapin, George Folescu, Nicola Rossi 
Lemeny, Boris Crfstof 21.45: Agendă 
teatrală 22.00: Canțonete 22.13: Sim
fonia a Il-a In do major de Schumann; 
Uvertura „Faust" de Wagner 23.05: 
Muzică de dans.

Programul III 21.20: Muzică de 
cameră 22.19—22.59: Muzică din ope
reta „Singe vienez" de Johann Strauss.

Tiparul executat Io Combinatul poligrafic 
„Caia Sclnteii'

Macheta: Vlod MufOtescu
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