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Fotografi* de Elena GHERA

Elevii Școlii elementare nr. 3 din 
Alexandria au pregătit, tn cinstea ale
gerilor, un frumos program artistic.



Mîine în întreaga țară au loc alegerile de 
deputați în sfaturile populare comunale ți în 
cele ale orașelor raionale. Campania electo
rală, ce s-a desfășurat în ultimele săptămîni, 
a prilejuit numeroase întîlniri între ale
gători și candidați! Frontului Democrației 
Populare. Cetățenii au discutat cu can
didați! lor despre realizările înfăptuite în 
comunele și orașele respective, ca și de
spre noile acțiuni ce urmează a fi între
prinse. De asemenea în aceste zile, în cin
stea alegerilor, oamenii muncii au obținut 
însemnate succese în toate domeniile de 
activitate.

In toate comunele șl orașele raionale cetățenii se tattlneso ou candidațil. Ei discută despre ceea ce s-a 
făcut și despre oeea ce vor trebui să tacă de aci tnalnte. Fotografia noastră ti Înfățișează pe elțlva dintre 

alegătorii din comuna Doicești (Tirgoviște) cu candidatul lor (mijloc), tovarășul Dumitru Brejbolu.

Printre cele mal noi realizări Înfăptuite tn comuna Golăiești, Regiunea Iași, se numără dispensarul și casa 
de nașteri. Acestea-s dotate cu aparatură modernă șl slnt deservite de doi medici, doi felceri, o soră de 

ocrotire șl un agent sanitar.

Sediul unde vor vota cetățenii trebuie amenajat cit mai frumos. Fapt pentru care tovarășii Dumitru 
Tudoraehe (dreapta), președintele G.A.C. din Răcarl (Reg. București), candidat In alegerile de la 3 martie, 

și Nicolae Șerbănescu, președintele sfatului popular comunal, iau măsurile corespunzătoare.
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La Teatrul de Operă șl Balet al R.P. Romine se pregătește opera „Logodna 
la mănăstire" de Serghel Prokofiev, sub conducerea muzicală a dirijoru
lui Mlhal Brediceanu șl direcția de scenă a regizorului Hero Lupescu. 
„Este pentru prima oară etnd In repertoriul teatrului nostru intră o 
operă a iul Prokofiev. Ne străduim să Înfățișăm adevăratul sens al spec
tacolului șl să arătăm că avariția, setea de Înavuțire, mercantilismul re
prezentanților claselor exploatatoare stat ptaă la urmă înfrtate de Inteli
gența șl bunul simț al oamenilor simpli", ne-a declarat regizorul 

Hero Lupescu.

Casa de mode a Uniunii cooperativelor meșteșugărești din București a 
prezentat cfteva modele de primăvară. Cadrul ales a fost destul de 

original: localul florăriei din Piața Romană.



♦" Tot mal multe mașini șl agregate de Înaltă tehnici
tate apar tn peisajul Industrial al țării noastre. As
tăzi publicăm o imagine de la Fabrica de țevi din 
Roman. La postul de comandă al mașinilor de În

dreptat țevi, operatorul Ion Țența.

Sflacarii

La concursul de inovații al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, Inovatorii de la Fabrica de 
produse chimice organice de sinteză „SIN“ din Bucu
rești s-au plasat pe locul I. Fotografia noastră 11 
Înfățișează pe dr. I. loo (in halat alb), unul dintre 
realizatorii tanantulul sintetic Romatan C. F., care 
a adus Întreprinderii economii in valoare de lei 
2.000.000, Împreună ou un grup de Ingineri șl teh

nicieni.

<- Conducerea S. M. T. din Budeștl (Regiunea București) 
are bunul obicei ca la flecare Început de campanie să 
viziteze consiliile de conducere ale gospodăriilor agri
cole colective ou oare a contractat lucrări pentru ca, 
Împreună, să ia măsurile ee se cuvin pentru Îndeplinirea 
la timp șl in bune condlțiunl a planurilor de arături, 
însămînțărl șl întreținere a culturilor. In fotografie: 
la sfat cu consiliul de conducere al G.A.C. din Șoldanu, 
pe ale cărei ogoare mecanizatorii de la S.M.T. Budeștl 

lucrează de cinci ani consecutiv.

Cu prilejul decadei cadourilor, în vitrinele magazi
nelor au apărut daruri pentru toate gusturile.

♦"Frumoase sînt șezătorlle de la Avrig (Sibiu). Glumele 
șl eintecele flăcăilor sint acompaniate de fete din ale 
căror milni ies cusături vestite în țară și străinătate.



„Misiunea noastră a fost îndeplinită. Vrem să eliberăm 
patria noastră de sub jugul imperialismului șl al mizeriei. 
Capturînd nava «Anzoategub tn pltn ocean, am vrut nu
mai să atragem atenția întregii lumi asupra situației din 
Venezuela" — a declarat Medina Rojas, comandantul grupu
lui de patrloțl care au capturat vasul. Autoritățile bra
ziliene au acordat azil politic celor nouă patrloțl. în fo

tografie: vasul „Anzoategui" în apele braziliene. .

Opinia publică din întreaga lume continuă să-și exprime protestul 
față de teroarea instituită în Irak de către elementele extremiste, 
după lovitura de stat de la 8 februarie. In fotografie: o patrulă 
militară în fața dărîmăturilor fostei clădiri a Ministerului de 

Război din Bagdad.

t I

tntr-o recenta conferința de presa 
organizata Ia Roma, Agostino 
Xeto (tn fotografie), lider al miș
cării populare de eliberare din 
Angola, a demascat exploatarea 
uriașelor bogății ale acestei țări 
— diamante, aur, uraniu, petrol, 
trestie de zabăr, cacao, cauciuc — 
de către colonialismul Internațio
nal. Cercurile monopoliste stră
ine și colonialiștii portughezi — 
a subliniat Neto — acționează de 
comun acord; imperialismul stră
in procură capitalurile și regimul 
salazarlst garantează „ordinea".

Studenții din Llbge (Belgia) au demonstrat recent pe stră
zile orașului, în sprijinul revendicărilor profesorilor uni
versitari din Liăge și Gând aflațl tn grevă. Aceștia cer 
mărirea salariilor și adoptarea unor măsuri care să per

mită buna desfășurare a muncii științifice.

Dr. William DuBois, savant 
de renume mondial , eminent 
luptător pentru pace șl pentru 
drepturile popoarelor africane, 
a Împlinit 95 de ani. Autor al 
unor binecunoscute lucrări li
terare șt științifice, dr. Du
Bois a părăsit tn 1960 Statele 
Unite șl s-a stabilit tn Ghana 
— țară a cărei cetățenie a că
pătat-o recent •— șl unde lu
crează tn prezent la elaborarea 
unei enciclopedii africane.

î
Lupta îndelungată, desfășurată de 
cel aproape un milion do metalur- 
glștl italieni din întreprinderile 
particulare și sprijinită de princi
palele centrale sindicalo din Ita
lia, s-a soldat cu acceptarea de 
către patronat a majorității re
vendicărilor metalurgiștllor. in 
fotografie: muncitori din capitala 
Italiei s-au adunat într-un miting 
în piața din fața Collseumulul, 
pentru a-și exprima solidaritatea 

cu lupta metalurgiștllor.

PfhMnt* romlnașH 
p»tta hotar*

La „Theater dor Freundschatt" 
din Berlin a avat loc premiera , 
piesei pentru copii „Băiatul din 
banca a doua" de Al. Popovici, 
pusă in scenă de regizorul Lucian

Siurchescu. In fotografia din 
stingă: o scenă din spectacol. Fo
tografia din dreapta înfățișează 
un aspect de la expoziția de artă 
populară romtnească, deschisă re
cent in capitala Japoniei—Tokio.



Mîinile învățătoarei

OMAGIU
DE
8 MARTIE MÎINILE

de Nina CASSIAN

Fotografii do 
E. IAROVICI fi Tr. PROSAN

g
iteratura lumii, ți poezia 

mai ales, cunoaște nenumă
rate omagii închinate mii- 
nilor, aceste vibrante și ex
presive unelte prin care omul 
comunică lumii forța lui, 
capacitatea lui creatoare și setea 
lui de dragoste. Flori pe lujere 

înalte, de culoarea lunii, sau mag- 
nete mari, cenușii, mîinile au fost 
cîntate în înfățișările lor, mai gin
gașe sau mai aspre, de sute de poeți 
care au depus pe ele sărutul versu
lui lor.

Mă gîndesc la mîinile femeii. 
Nu la mîinile deformate de trîn- 
dăvie, ci la cele active, inspirate 
și generoase. Mă gîndesc la mîinile 
voluntare și precise ale femeii-chi- 

rurg, la acordul exact dintre coman
da creierului și gestul lor plin de 
răspundere; mă gîndesc la mîinile 
țesătoarei, pe harpa firelor vegetale 
sau sintetice; la mina mamei care 
atinge gîtul băiatului ei, temîndu-se 
să nu-i vatăme frăgezimea prin 
mîngîierea-i prea fierbinte; la mîinile 
îndrăgostitei pe umerii iubitului 
ei și la mîinile bătrînei, ca o deltă 
a tuturor experiențelor, curgind, 
liniștite și înțelepte, spre marea 
cea mare. Mă gîndesc la mîinile 
femeii, lucrînd cu unelte grele și 
exigente, la mîinile ei nobile și 
catifelate care nu mai sînt silite 
să se vîndă, să se umilească și să 
cerșească, la mîinile ei de stă- 
pînă îndreptățită.

Pînă a ajunge la această demni
tate, mîinile femeii au trebuit, 
prin ani, să-și ucidă tinerețea în 
cazne cumplite, în munci degradan
te; au fost adesea stropite de singe 
aceste mîini, jignite au fost și tor
turate; pentru a atinge demnitatea 
lor de azi, au apucat patul armei 
revoluționare și au țesut cel mai 
măreț și mai dramatic veșmînt: 
steagul de luptă.

Slăvesc aceste mîini, în lumina 
lor de azi, contribuția lor robustă 
și atentă la mersul înainte al țării; 
slăvesc frumusețea lor autentică, 
egală cu frumusețea mîinilor băr
bătești — slăvesc strîngerea tovără
șească a acestor mîini, plină de 
încredere și iubire, care asigură 
pămîntului căldura și pacea.



Mîinile mamei

Mîinile controloare!

Mîinile doctoriței
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DE
8 MARTIE



Mîlnile țesătoarei
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Maria Banuș: „MAGNET"

Mîînile cercetătoarei

Regăsim in ultimul volum al Măriei Banuș amprenta aceleiași 
sensibilități pe care marile adevăruri și îndatoriri ale epocii noastre 
o Îndeamnă să-și exprime in mod direct, sub forma șoaptei, confe
siunii sau a discursului, o emoție gravă șl de o convingătoare sin
ceritate. Regăsim, ca și în restul producției ei lirice, prezența 
unul poet ce-șl Împărtășește experiența Intelectuală șl morală cu 
bucuria de a se fl eliberat, o dată cu întreaga nOastră țară, dlntr-o 
realitate a foamei, mizeriei șl războiului —șl de a păși, in lumina 
generoasă a solidarității, spre socialism. în versurile el, Marla 
Banuș cintă „Cetățile albe ca perla/Ieșlnd din paragini,/Și cringul 
cu zîmbet, șl mlerla/Sunindu-rai In pagini".

Trecutul care a lăsat urme adtncl in amintirea poete! șl provoacă 
ecouri îndelungate o urmărește cu imagini de coșmar („Afară de 
jur Împrejur și pină la capătul lumii/e numai zăpadă amestecată 
eu stnge“; sau: „Mărul avea cearcăn de singe,/Șl plinea, șl tot 
ce-atlngeam“). Evocarea mizeriei șl a crimei, cărora poeta le-a 
fost martoră, se Împletește tn versurile el cu chipul atttor elanuri 
șt calități care au pierit asasinate tn anii dominației burgheze șl 
al asupririi fasciste. Satisfacția de a fi descoperit in revoluția 
populară o forță regeneratoare și un principiu superior, din eare 
s-a născut o nouă concepție a vieții șl o nonă școală a inimii, sttr- 
nește patetice descărcări lirice: „Cum să n-aduc osanale/Forțelor 
zămlsIItoare,/Așa cum eel vechi din chimvale,/Părintelui soare?* 
In poezia „Magnet* ideea volumului este clar exprimată: astăzi 
există tn lume o forță care cheamă Irezistibil tot ce e noblețe șl 
generozitate, tot ce e energie și idee tn umanitate, cu puterea de 
atracție a unul magnet. Sub raza incandescentă a acestui ideal: 
„schele de vis coboară/Șt se înalță'ntr-un văzduh real,/Ctnd tran
dafirii se aprind afară,/Din vis ieșlțl, ca dragostea din val*. In 
dimineața acestui timp tinăr, poeta străbate, „sub foșnetul metalic 
al porumbului/vaste cîmpil colective", cutreieră „cetăți de cristal 
șl aluminiu*, aprinsă de o inepuizabilă sete de frumusețe.

Medltind la trecerea anilor, ia cavalcada generațiilor șl la 
parola de comuniune Intre oameni de vtrste șl de experiențe diferite, 
Marla Banuș înțelege că Ideile leniniste vor face totdeauna să ne 
cunoaștem și să ne Iubim.

Altă dată, gtndind la ceea ce desparte mtlne de azi, poeta, pre
ocupată să descifreze semnele viitorului, ne transmite, pe același 
ton de meditație calmă șl gravă, Ideea foarte frumoasă că ceea ce 
va fi ne însoțește pașii neobservat și familiar, că „între mîine șl 
azi e numai un gard/șt-acela pe-alocuri știrbit, aplecat Intr-o parte..."

Vorbind despre marasmul lumii de ieri și despre calvarul fascist 
sau despre bucuria luptei, a adevărului și a creației socialiste, 
sensibilitatea și gtndlrea se îmbină permanent în poezia Măriei 
Banuș. Arta scriitoarei este de a sugera o idee ca șl un simțămînt 
prin mijloace simple, de obicei prin evocarea unei largi game de 
senzații, croind universul concret al unei clipe. De cele mai multe 
ori, ca de pildă tn poezia „Magnet*, senzațiile stnt palpabile, Ime
diate, șl din ele se constituie ideea poetică, tn odaia care miroase 
a mangal încins și a Igrasie, dlntr-un cartier proletar, mîînile 
unei școlărițe eu unghiile roase tn ceasuri de exaltare șt cu degetele 
pătate de cerneală stau alături de mtlntle, cu unghiile ciocnite, 
îmbibate de pilitură de fler șt de cărbune, ale unui muncitor. 
Alteori viața simțurilor e de ordinul Inefabilului. De pildă, noaptea 
eliberării de sub jugul fascist, euforia acelor ore „ctnd vise ca săbii 
roteau peste ființele noastre*, este descrisă în cadența unor senzații 
greu de numit și totuși precise: „Beți străbăturăm orașul / beți de-o 
năprasnică adolescență/Parcă eram mal înalț! șt călări aplecați 
tnalnte; /Astfel goneam/prin a nopții de vis transparență...*

Ftrește, se află In volum șl poezii mal puțin realizate (ca, de 
pildă, „Luelfer*, în care misterul nașterii vieții este tălmăcit tn 
Imagini nefericite, sau versurile fără prea mare substanță închinate 
cuceritorilor Cosmosului), dar obiecția cea mal însemnată pe care 
o trezește este că tonalitatea unor poeme, expresia lor amintesc 
de alte volume ale poetei. Este insă, poate, acest volum, de alt
minteri plin de frumuseți, momentul care precede o nouă treaptă 
tn lirica Mariel Banuș.

B. ELVIN

Mîinile bunicii



IKI AJUKI DE ALEGERI
In anil puterii populare, orășelele, tîrgurile, comunele in 

trecut lăsate in amorțeală ți nepăsare au cunoscut elanul 
construcției socialiste, în multiple ți variate domenii de 
activitate.

Acum, în ajunul alegerilor de deputați în sfaturile populare 
comunale *1 ale orașelor raionale, cînd cetățenii ți candidați! lor 
fac bilanțul înfăptuirilor pe târîm cetățenesc ți-țl croiesc planurile 
viitoarelor realizări — revista noastră prezintă cititorilor cîteva 
însemnări de reporter țl fotografii din două orațe raionale: 
Alexandria ți Gherla.

într-o școală nouă, 
cu săli luminoase, 
cu laboratoare bine 
utilate, ți lecțiile 
sînt mai plăcute.

A nt i te
A

 fost odată un oraș de provincie în care 
viața părea să fie răstignită pentru tot
deauna în cele mai expresive forme ale 
mizeriei. Era orașul care batea recordul 
pe țară la tuberculoză, care era veș
nic acoperit de praf, orașul în care 

știința de carte era un lux, în timp ce afacerile 
cu grîne și scandalurile politice erau chestiuni 
la ordinea zilei.

Stau mărturie despre acest trecut relatările 
oamenilor și statisticile, ciuntite de altfel, ale 
primarilor care se intitulau cu obrăznicie s,pă
rinți ai urbei“ ori de cîte ori se făceau alegeri.

Orașul acesta s-a numit Alexandria. Tot 
Alexandria se numește și astăzi. Dar, ca în 
toate orașele noastre de acum, și în Alexan
dria moare, cu fiece zi, cîte un semn al trecu
tului, iar viața nouă, optimistă, își atestă prezen
ța în numeroase lucruri și în faptele oamenilor.

Un spectacol tragic 
în flecare primăvară

Cocioabele de la marginea orașului aveau 
de obicei o viață foarte scurtă. Primăvara, 
cînd rîul Vedea se revărsa peste maluri, ele

Pe locul unde s-a construit Fabrica de 
mobilă „Partizanul", a fost un maidan. 
Fotografia noastră înfățișează doar una 

din secțiile fabricii, cea de lustruit.



erau acoperite de apă și unele o porneau chiar 
la vale, desfăcîndu-se din toate încheieturile. 
Oamenii rămîneau fără adăpost și mai săraci 
decît fuseseră.

A rămas în domeniul trecutului spectacolul 
tragic al viiturii apelor în fiecare primăvară. 
Astăzi Vedea curge într-o albie nouă. La mar
ginea orașului s-au ridicat diguri de beton, 
într-un modern complex hidrotehnic care cap
tează apele, îmblînzindu-le.

Complexul a apărut pe locuri unde altădată 
se aflau numai întinderi sterpe, acoperite cu 
mîl și nisipuri. La conturul nou al orașului, 
colierul de diguri de pe malurile Vedei se adaugă 
ca o podoabă. Iar peste spectacolul tragic 
al revărsărilor din primăvară a fost trasă o 
cortină definitivă.

Vechi și noi 
argumente electorale

Mergem la Muzeul de istorie a orașului. 
Printre exponate ne atrage atenția o bîtă no
duroasă, sub care se află o inscripție lapidară: 
„Argument electoral". E un obiect care a avut 
de jucat un rol important în toate alegerile 
din trecut. Exista și un bătăuș electoral de 
profesie, Ilie Bomboe, căruia îi mersese faima 
și care, se pare, a fost stăpînul „argumentu
lui" de la muzeu. Pe unde trecea el — ne spune 
un om care l-a cunoscut, profesorul Tase Botez 
— rămîneau urme și se făcea liniște. Ilie Bom
boe lucra tare. Ținea cu toate partidele. în 
Alexandria și în împrejurimi el era cineva.

— Cînd erau alegeri — își amintește pro
fesorul — alexăndreanului i se făceau o mul
țime de promisiuni: sănătate în loc de mo

lime, canalizare în loc de noroaie, lumină 
electrică în loc de opaiț. Gura electorilor și 
a candidaților burghezi promitea totul cu mul
tă generozitate. Dar de făcut nu se făcea nimic. 
După ce se alegeau primari sau deputați, ne
gustorii și avocații lor aveau alte treburi. De 
pildă, să fure. Pînă și banii care s-au dat pentru 
construcția primăriei orașului au fost dijmuiți 
într-atîta încît clădirea a rămas fără etaj. în 
schimb, primarul de atunci și-a făcut o casă 
de toată frumusețea.

Astăzi vremurile și năravurile acestea nu 
mai sînt decît o tristă amintire. în anii puterii 
populare lucrările edilitare din Alexandria 
sînt realități cu care cetățenii orașului se mîn- 
dresc — și pe bună dreptate. Amintim doar 
cîteva dintre ele: asfalt pe toate străzile 
principale, canalizare, două spitale unificate 
și o policlinică raională, o școală medie, un cen
tru școlar agricol, o școală de meserii, o școa
lă medie tehnică sanitară etc. Orașul în care 
în trecut se produceau numai luminări și co
joace are acum o fabrică de mobilă, cîteva 
mori moderne, o fabrică de cărămidă.

Alexandria lui Ilie Bomboe și a speculanți
lor de cereale nu mai există. I-a luat locul o 
Alexandrie care capătă contur comercial și 
industrial într-un ritm la care localnicii nici 
nu visau.

4.000 de artiști
Căutăm prin arhive și nu putem să descoperim 

nici o urmă de activitate cultural-artistică în 
vechea Alexandrie și în satele ce țineau de ea. 
Căutăm degeaba. Nu exista o asemenea activi
tate. Numai cîte o aproximativă cîntăreață 

acompaniată de niște lăutari după ureche de
lecta onor clientela restaurantelor în zilele de 
sîmbătă și duminică.

Sîntem la Casa de cultură raională. Aflăm că 
aici își desfășoară activitatea numeroase cercuri 
pe diverse activități, în care sînt antrenați 
sute de oameni a căror vîrstă e foarte variată, 
între 8 și 60 de ani. Frontul revoluției culturale 
a cuprins în egală măsură orașul și satele din 
raion. Cităm cîteva date: 43 de cămine cultu
rale, 11 biblioteci comunale, 34 biblioteci să
tești, 53 echipe de teatru, 42 echipe de dans, 
28 brigăzi artistice de agitație. Numărul artiș
tilor amatori din Raionul Alexandria trece 
astăzi de 4.000. Mulți dintre ei sînt copiii și 
nepoții răsculaților de la 1907. Pămîntul în
roșit de sîngele părinților lor dă, cu fiecare an, 
roade tot mai bogate. Jumătate din gospodă
riile colective din raion sînt milionare. Artiș
tii amatori — țărani colectiviști — le cîntă 
frumusețea și. bogăția.

Șase evenimente 
in viata unui om

Nu departe de Alexandria e o comună mare, 
Țigănești. Pe vremuri existau aici 15 cîrciumi, 
cîteva mii de analfabeți și un număr de băcă
nii unde se vindea tămîie, fitil de lampă, o- 
pinci, luminări și cam atît. Vizităm cooperativa 
și stăm de vorbă cu gestionarul ei. Ni se dă 
o cifră: șase milioane. Ea reprezintă valoarea 
în lei a mărfurilor cumpărate de colectiviști în 
cursul anului 1962. Acum colectiviștii din 
Țigănești au aragazuri (2.218 bucăți), aparate 
de radio (1.620), mașini de cusut (602), moto
ciclete, moțorete, scutere. Cifrele acestea vor-

%

Cele două gospodării colective din Țigă
nești au ridicat numeroase construcții 
zootehnice. Obiectivul aparatului nostru 
n-a putut să cuprindă decît o parte din ele.



Linii moderne în arhitectura Alexandriei.

Re î i

besc despre nivelul de trai al colectiviștilor. 
Dar și despre munca lor spornică. Cele două 
gospodării colective din comună sînt milionare. 
Folosind o agrotehnică înaintată și mașini 
agricole moderne, membrii Gospodăriei colec
tive „8 Martie" au obținut în condițiile cli
matice neprielnice ale anului trecut recolte 
medii de 1.600 kg grîu și 2.700 kg porumb la 
hectar.

Mergem la unul din punctele de agitație din 
comună. Peste 50 de alegători se întîlnesc cu 
candidatul lor. Constantin Găvănescu. E un 
om voinic, în puterea vîrstei. Candidează pen
tru a șasea oară în circumscripția electorală 
nr. 29. La tot ce s-a făcut nou în comună și-a 
adus și el partea lui de muncă. împreună cu cei 
ce l-au votat, el a muncit la construirea 
celor două școli noi, la înălțarea căminului 
cultural, la înfrumusețarea străzilor și ogră
zilor. Acum alegătorii i-au arătat necesitatea 
refacerii podului peste Vedea. L-am întrebat 
pe candidat cînd va fi împlinită această dorin
ță. Omul ne-a răspuns: „Peste cîteva zile vom 
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avea materialul lemnos și imediat vom trece la 
treabă. în primele zile ale lunii viitoare podul 
va fi gata“. Siguranța cu care a făcut această 
precizare dovedea încrederea pe care o are can
didatul în alegătorii săi. în același timp, răz- 
bătea din această siguranță și certitudinea 
cetățenilor comunei că și-au propus un can
didat în care pot avea toată încrederea.

★
Orașul în care numai sacaua trasă de un cal 

aducea locuitorilor însetați o ulcică de apă în 
schimbul cîtorva gologani a dispărut. în lo
cul lui a apărut altul, cu parcuri pe vechile 
maidane, cu clădiri a căror verticală modifică 
relieful locului. Avem o Alexandrie fără tu
berculoză, fără analfabeți, fără negustori. 
Avem un oraș al zilelor noastre, în care viața 
nouă, socialistă, continuă să-și afirme prezența 
în tot mai multe lucruri și în faptele oamenilor.

George CIUDAN 
Nicolae RÂDULESCU

Fotografii do Elena GHERA
Parcul orașului: hocheiștli din Gl 

se antrenează.



îl ni re cu Gherla

unoscusem orașul pentru prima oară acum cinci
sprezece ani și mai bine. Patru străzi drepte și pa
ralele, un centru (o mînă de clădiri cu fațadă ba
rocă și cu un singur cat) — animat numai în zilele 

cînd țăranii din împrejurimi veneau la tîrg. Putea să 
moară așezarea uitată pe hartă sau îngropată undeva în 
memoria călătorilor care treceau întîmplător cu tre
nul pe acolo. Era o localitate cu o evoluție nefiresc 
de lentă. în decursul unui secol și jumătate populația 
ei n-a crescut decît cu 1.700 de suflete: în 1800 avea 
circa 4.300 locuitori, iar în 1945 — 6.000. Se întîmpla 
cu acest oraș un fenomen tragic: neoferindu-le nimic 
de lucru, oamenii îl părăseau.

Dacă trecutul mai stăruie cu zidurile lui roase 
de timp, azi în Gherla prezentul cucerește spații 
tot mai mari. Coloratele blocuri alungă trecutul. 
Numărul lor se ridică acum la zece. Altele, cuprin- 
zînd 442 de apartamente, se vor construi în primăvara 
acestui an —- și, cu ele, un ndu cartier în perimetrul 
gării.

Oamenii nu mai părăsesc orașul. El s-a trezit o dată 
cu industrializarea. La marginea lui a fost construit 
un complex de industrializare a lemnului care a ab
sorbit toate brațele de muncă din împrejurimi, în 
trecut nefolosite. în anii de democrație populară. 
Gherla și-a schimbat radical și structura demografică. 
Din cei 11.000 de locuitori, aproape jumătate sînt 

ocupați în diversele industrii. Cifra e mai mult decît 
edificatoare: ea demonstrează transformarea vechiu
lui tîrg de negustori într-un oraș muncitoresc.

Gospodarii Gherlei au rezolvat în ultimii ani im
portante lucrări de interes public. Putem spune că 
au scăpat localitatea de beznă, noroaie și insalubri
tate.

Cel mai informat om din oraș este fără îndoială 
Ion Silași, șeful Secției gospodărie comunală. L-am 
întrebat cu ce realizări edilitare noi întîmpină ora
șul, cetățenii lui, alegerile de la 3 martie? Iată rezumat 
răspunsul lui: o nouă fabrică de pîine, dată zilele 
acestea în folosință; alimentarea cu apă a orașului; 
canalizare; iluminatul principalelor străzi (1,200 km) 
cu neon; înființarea transportului în comun și intro
ducerea taxiurilor; 7 km de străzi modernizate (pavaj 
de pavele și trotuare asfaltate) etc.

Unele din aceste realizări le-am văzut în cursul 
vizitei noastre de o zi la Gherla; altele ne-au salutat 
pe străzi, seara, la plecare: firmele luminoase, becu
rile fluorescente, vitrinele bogate, străzile pline de 
oameni gălăgioși și veseli. Revăzînd-o pentru a doua 
oară după mai bine de cincisprezece ani, m-am bucu
rat că trăiește o nouă tinerețe.

C. BOZBICI
Fotograf» do Tr. PROSAN



S
ă recunoaștem că aștep
tatul nu este una din ocu
pațiile cele mai plăcute, 
fie chiar și numai pentru 
timpul pe care ni-1 risi
pește în mod inutil. Și 

totuși, sîntem adesea constrînși — 
datorită unor condiții mai mult 
sau mai puțin obiective — să 
așteptăm. Așteptăm trenul în- 
tr-o gară. Ne așteptăm rîndul 
la medicul dentist. Am cerut 
o audiență la președintele unui 
sfat popular sau ne-am nimerit 
la notariat. Avem treabă la 
tribunal sau vrem să plătim 
chiria.-Trebuie să așteptăm, un 
sfert sau o jumătate sau chiar 
o oră. Disponibil, spiritul nos
tru își caută atunci, în compen
sație, îndeletniciri de moment, 

și tocmai în spațiul acestui ră
gaz privirea se rotește cercetă
toare într-o vitrină, deslușește 
distribuția actorilor pe un afiș 
de teatru, urmărește un foto
montaj. De aceea, cîndașteptăm, 
deși cu o primă intenție de a ne 
consuma vremea, am dori să 
avem la îndemînă un scaun 
confortabil, o masă la care să 
putem nota ceva, o ambianță 
civilizată, plăcută. Ni se oferă 
oare? Cum arată locurile unde 
așteaptă cetățeanul? Să vedem...

Culorile din 
anticamera medicului

S-ar părea că omul venit la 
policlinică pentru o consultație 

medicală nu se află în cele mai 
potrivite momente pentru a re
cepționa un fapt de artă și că 
este prea puțin sensibil la este
tica anticamerei în care își aș
teaptă lecuirea. Și, totuși, mai 
mult ca oricui, omului suferind 
îi este necesar un cadru agre
abil și bine întreținut, culori 
liniștitoare, o atmosferă opti
mistă, ca să nu mai vorbim de 
confortul la care năzuiește — și 
de care are de fapt nevoie în 
asemenea împrejurări. Apreciem 
deci cum se cuvine amenajarea 
grijulie a holurilor de policlinică, 
vizibilă în multe, foarte multe 
din instituțiile sanitare pe care 
le-am vizitat. Măsura — se pare 
generală — de a le dota cu un 
mobilier confortabil, de o linie 

modernă, confecționat din tuburi 
metalice nichelate și tapisat cu 
materiale plastice policrome, de
notă cea mai atentă grijă pentru 
om. Alese la întîmplare, trei 
din policlinicile bucureștene își 
mulțumesc — în general — oas
peții prin condițiile de aștep
tare ce li se oferă. Policlinica 
Spitalului „Brîncovenesc", de pil
dă, aflată într-un local vechi și 
destinată unui flux zilnic de 
aproape 1.500 de oameni (ceea 
ce înseamnă că în hol așteaptă 
simultan între 100 și 150 de 
cetățeni), reușește să-i primească 
pe cei mai mulți dintre ei pe 
scaunele și fotoliile sale comode, 
în jurul mesuțelor placate cu 
melaminate, să le ofere — prin 
panourile speciale, rezolvate cu
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Policlinicile bucureștene oferi, In 
marea lor majoritate, nn cadru 
confortabil ți elegant de aștep
tare. Precum se poate vedea șl tn 
această fotografie, luată Ia Poli
clinica raională de stomatologie 

a Balonului „1 Mai*'.

Dacă stniețl eu eopilnl șl aveți de 
așteptat la Autogara centrală 
din Calea Victoriei, puteți fl liniș
tită: In gala rezervată mamei șl 
copilului, pereții Împodobiți* eu 
scene din basme creează o am
bianță nu numai adecvată, dar 

și plăcută.

bun-gust — sfaturi în ce pri
vește medicamentația și preve
nirea bolilor și chiar să răspundă 
direct — prin colțul de „între
bări" al gazetei de perete — 
la unele solicitări personale ale 
paciențilbr. Bine amenajate, cu 
eleganță chiar, și întreținute cu 
grijă sînt și holurile policlini
cii principale a Spitalului „Ber- 
nath Andrei".

Nu contestăm buna intenție 
educativă a panourilor didactice 
ce încarcă pereții Policlinicii 
de copii „Mașina de pîine" (în 
general bine întreținută); dar 
felul în care au fost „pictate" 
mamele, copiii și peisajele de pe 
aceste panouri nu numai că le 
scoate total din -sfera artei, dar 
le transformă într-o agresiune

împotriva bunului-gust, împo
triva educării estetice a cetățe
nilor nevoiți să le privească.

Problema e generală și încă 
nerezolvată: agitația vizuală cu 
caracter sanitar este soluționată 
adeseori rudimentar, cu așa-ziși 
„pictori" de mîna a treia, inca
pabili de un desen corect, ca să 
nu le mai cerem și expresivi
tate.

Este momentul ca oamenii de 
artă să-și spună și aici cuvîntul, 
un cuvînt hotărîtor.

Pentru ca pașii 
sâ nu se mai piardâ...

Chiar și în tîrgul neînsemnat 
dintr-un fund de provincie, tri
bunalul și primăria de odinioară 
erau clădiri arătoase. Justiția 

burgheză simțea nevoia să se 
exercite în încăperi impună
toare, grave, în care cei aflați 
sub ochii ei de fecioară oarbă să 
se simtă mărunți și dominați, 
iar litera legii burgheze să le 
apară și mai de neclintit. Am 
moștenit aceste clădiri, unele 
din’ ele — ca cea a Tribunalului 
bucureștean — avînd chiar o va
loare arhitectonică. Se pune însă 
problema ca ele să reflecte schim
barea fundamentală a caracte
rului justiției, să facă pe cetă
țeanul simplu să simtă că aici 
împart acum dreptatea reprezen
tanții poporului, • că aici intere
sele îi sînt apărate. Soluția 
ar da-o o amenajare și o deco
rare corespunzătoare a holurilor 
în care așteaptă publicul, ame
najare menită să creeze o am
bianță mai familiară, destinsă. 
Se pare însă că nu prea există 
preocupări în acest sens.

în marea „sală a pașilor pier- 
duți" din Tribunalul bucureștean 
(în care sînt adăpostite majori
tatea tribunalelor din raioanele 
Capitalei), pașii se pierd și as
tăzi în van, pentru simplul fapt 
că cetățenii nu găsesc aici scau
nele și mesuțele necesare. Lîngă 
intrare sînt masate, cu neglijență, 
șiruri întregi de scaune — pro
babil scoase din vreo sală de 
ședințe — pe care nu se poate 
lua loc, în timp ce oamenii își 
așteaptă rîndul pentru a se o- 
dihni pe puținele bănci aflate 
pe culoarele înconjurătoare. în 
locul unor lustre sau al unui can- 
delabru (adecvate stilului și di-

0 reușită pictură murală în- 
tîmplnă in Hol pe eel care a 
venit cu treburi la Sfatul popu
lar al Balonului „30 Decem
brie". Apreciem buna inten
ție de a oferi, in imagini foto
grafice, aspecte din realizările 
regimului democrat-popular. 
Dar, plasat exact sub frescă, 
acest panou Îmbrăcat in cati
fea nu completează armonios 
— nici ca stil, nlel ca rezol
vare grafică — cadrul gene

ral al holului.



tn marea „sală a pagilor pterduțl" din Tribunalul 
bucuregtean, pașii se pierd și azi tn van, pentru 
simplul tapt că cetățenilor nu li s-au pus la dis

poziție scaunele și măsuțele necesare.

(la aceeași instituție) sau să-și 
obosească privirea căutînd un loc
șor liniștit printre nenumăratele 
afișe, panouri, reclame, hărți, 
ilustrate ce se înghesuie unele 
lîngă altele pe pereții Oficiului 
P.T.T.R. nr. 24 din Calea Călă
rași 137.

Dacă ați scăpat trenul în 
Gara de Nord, dacă trebuie să 
așteptați cu copilul la Auto
gara centrală din Calea Victo
riei nr. 2, dacă aveți treabă la 
Sfatul popular al Raionului „30 De
cembrie" sau la cel al Raionului 
„Tudor Vladimirescu", puteți li
niștit să vă pierdeți o jumătate de 
oră, fără a o considera pierdută: 
o mare pictură murală (realizată 
în 1960 de Gh. Costiurin și

V. Zemlicka) vă invită să zăbo
viți cu folos estetic în holul Sfa
tului popular „30 Decembrie"; 
o încăpere cu gust amenajată, 
avînd pereții desenați cu scene 
din basme, pune la dispoziția 
copiilor aflați la Autogara cen
trală un cadru ca... în povești; 
o ambianță confortabilă vă aș
teaptă în sălile Gării de Nord. 
A oferi cetățenilor aceste con
diții e, în primul rînd, o chesti
une de civilizație și confort. 
Dar în aceeași măsură și de edu
cație estetică, de formare a bunu- 
lui’-gust, de deprindere a ochiului 
cu frumosul. Acest lucru nu 
trebuie uitat.

Sanda FAUR-DIMA 
Fotografii do S. STEINER

Dacă aveți nostalgia unei seri de vară petrecute 
pe banca unul pare, oprlțl-vă la Serviciul de lo
cuințe șl localuri al Raionului „Tudor Vladimirescu". 
Nu veți găsi atmosfera poetici a grădinii, dar vă 

puteți consola cu băncile verzi...

mensiunilor uriașei încăperi) a- 
tîrnă, pe un improvizat fir de 
sîrmă, un „romantic" felinar de 
stradă, deținătorul unei lumini 
precare. O agitație vizuală bine 
gîndită — axată pe problemele 
zilei ca și pe cele specific justi
țiare, informativă și combativă, 
așa cum e enunțată doar prin 
prezența șirului de panouri exis
tente în hol — ar completa bine 
un asemenea cadru. Risipite însă 
prin tot felul de tablouașe înră
mate sau prin gazete de perete 
din scîndură vopsită în roșu, 
fotografiile expuse aci nu atrag 
atenția, rămînînd deci neefici
ente. Decorarea interioarelor u- 
nei asemenea instituții trebuie 
gîndită unitar de către specia
liști și rezolvată ca atare.

Dacă aveți treabă 
la notariat...

Fie căstați în Raionul „Lenin", 
„Grivița roșie" sau „16 Februarie", 
dacă aveți treabă la notariat 
sau la Colegiul de avocați al 
Capitalei, tot în clădirea de pe 
str. Biserica Amzei nimeriți. 
Și veți încerca aceeași dezilu
zie în fața lipsei nu numai de 
estetică, dar și de elementară 
îngrijire pe care o prezintă se
diul respectiv. După ce trece 
prin primul hol, ornat cu decenii 
în urmă cu stucaturi, boaserii 

sculptate și îngerași auriți, ce
tățeanul trebuie să o ia pe 
niște coridoare și scări vopsite — 
ca în vechile cazărmi — cu ulei 
cafeniu aplicat pe perete cam 
pînă la înălțimea unui om — 
coridoare transformate ad-hoc în 
depozite de mobilă veche, prost 
luminate, prost întreținute. O 
întreagă expoziție de afișe cu 
tema „Structura universului", în
șirată pe pereții unui coridor, 
nu reușește •— cu tot excesul de 
zel al celor ce le-au expus aici — 
să răspundă nevoii de împodobire 
a acestor lungi coridoare. Cît 
privește gazetele de perete aflate 
la etaj (una aparținînd notaria
telor de stat din Capitală, alta 
aducînd aspecte din activitatea 
Crucii Roșii), ele ni s-au părut 
formale și realizate fără prea 
multă grijă pentru ținuta grafică.

Am remarcat și în alte părți 
soluția aceasta, cu totul depă
șită, a panoului de lemn îmbră
cat cu pînză în cute, colorată, ce 
ține loc de gazetă de perete: cre
dem că ar fi timpul să terminăm 
cu ea. Nu mai corespunde exi
gențelor actuale. După cum cetă
țeanul nu mai este dispus să 
aștepte într-un hol mobilat cu 
bănci aduse din parcuri (ca la 
Serviciul de locuințe și localuri al 
Raionului „Tudor Vladimirescu"), 
să privească, în 1963, un panou 
cu „Imagini din București-1961“

Nn vă aflați Ia un depozit de mobilă veche, ei pe 
coridorul Notariatului de stat de pe strada Biserica 

Amzei.



Pupitrul mațlnii electronice la care 
s-a efectuat descifrarea manuscriselor 

maya.

UN AMERICAN
IN
ORAȘUL STIINTEI
SOVIETICE de William BENTON

William Benton, fost senator și 
secretar de stat adjunct al S.U.A., a 
făcut recent o călătorie în Uniunea 
Sovietică. La întoarcerea în America, 
el a publicat o serie de articole în care 
își împărtășește impresiile din această 
călătorie. Reproducem alăturat un 
articol publicat în „Saturday Evening 
Post" (Philadelphia), în care vor
bește despre filiala din Siberia a Aca
demiei de științe a U.R.S.S. Desi
gur că W. Benton, privind lucrurile 
din punctul de vedere al păturii 
diriguitoare din S.U.A., socotește 
uluitoarea dezvoltare a științei sovie
tice drept „nefastă" pentru S.U.A., 
iar întrecerea pașnică dintre cele 
două lumi, drept o „provocare". 
Această optică nu-1 împiedică însă 
să-și manifeste admirația față de 
progresele științei în U.R.S.S. și 
politica statului sovietic în acest 
domeniu.



■■■MH n desișul pădurilor siberiene, nu 
departe de un uriaș lac artificial, 

I Uniunea Sovietică construiește 
■ unul din cele mai uimitoare 
■ centre științifice din lume. Con- 

I secințele acestui fapt pot fi ne- 
faste pentru noi. în America o 
instituție similară ar putea lua 

ființă numai dacă guvernul Statelor Unite 
ar unifica facultățile de cercetări științifice 
ale universităților din Harvard și Chicago 
cu secțiile de cercetări aplicate ’ ale com
paniilor „General Electric" și „Bell Tele
phone Laboratories" și le-ar pune la dis
poziție clădiri noi, special utilate, în împre
jurimile Detroitului. Cam acestea sînt pro
porțiile lucrărilor planificate de Soviete 
pentru orașul științei de lîngă Novosibirsk, 
important centru industrial din Siberia.

Noul complex, ale cărui lucrări de con
strucție se apropie de sfîrșit, reprezintă un 
simbol grăitor al provocării intelectuale lan
sate de sovietici Occidentului. El reunește 
15 institute științifice în cadrul cărora vor 
lucra 50.000 de specialiști. Aici se vor efectua 
nu numai cercetări teoretice la nivel înalt, 
ci se vor rezolva și probleme practice în cele 
mai diverse domenii, de la metodele hidra
ulice de exploatare a subsolului pînăla desci
frarea textelor străvechi. Și, ceea ce-i mai 
important, acest nou oraș al științei este doar 
primul dintr-o serie întreagă de asemenea 
centre pe care Sovietele proiectează să le 
înalțe în Siberia. Eu sînt cel dintîi american 
care l-am văzut în plină acțiune.

DIMENSIUNI SIBERIENE
în urmă cu patru ani, cînd s-a hotărît să 

se înceapă construcția orașului științei, 
măsura aceasta nu reprezenta decît o parte 
din planul local de dezvoltare a întregii 
regiuni. Printre primele măsuri ale planului 
erau construirea unui baraj pe marele fluviu 
Obi, crearea mării Obsk cu o lungime de 
125 mile și asigurarea unei cantități suficiente 
de energie, lumină și căldură pentru Novo
sibirsk și orașul științei.

Aici se află filiala din Siberia a Academiei de științe a U.R.S.S.

După ce am parcurs 12 km de la Novosi
birsk pe o șosea largă, modernă, am ajuns în 
orașul științei. Mașina noastră s-a oprit în 
față Institutului de geologie. Ne-a ieșit în 
întîmpinare Mihail Lavrentiev 4 președintele 
filialei din Siberia a Academiei de științe 
a U.R.S.S. și conducător al orașului științei. 
Lavrentiev, un bărbat înalt, puțin adus de 
spate, cu ochi blînzi, este o gazdă foarte 
primitoare.

Cincisprezece institute noi sînt instalate 
în clădiri mari, cu două și trei etaje. Sobre, 
fără ornamente inutile, ele sînt orientate cu 
fața spre strada Institutelor. Două clădiri 
principale au fost date în folosință încă în 
urmă cu trei sau patru ani. Altele mai păs
trau învelișul de schele. Pădurea virgină care 
se întinde în voie în spatele institutelor dă 
orașului posibilitatea să se dezvolte și în 
același timp îl apără de cumplitele viscole 
siberiene. „Ne străduim să păstrăm cît mai 
multă pădure" — mi-a spus Lavrentiev.

Denumirile institutelor îți dau o imagine 
vie asupra activității ce se desfășoară în 
aceste palate ale științei. Chiar în centru 
se află Institutul de geologie și geofizică. 
Alături — Institutul de automatică și teh
nică a măsurătorilor electrice. Urmează 
Institutul de genetică, Institutul de biologie 
și medicină experimentală, institutele de 
hidrodinamică, cinetică și combustiune, de 
mecanică aplicată ș.a. M-am interesat dacă 
există reactoare atomice, dar mi s-a răspuns 
că acest oraș al științei n-are nevoie de ele.

în imediata apropiere a institutelor se 
înalță clădirile proaspăt terminate ale Facul
tății de fizică și chimie a noii Universități 
din Novosibirsk, a cărei temelie a fost pusă 
o dată cu orașul științei. Universitatea și-a 
și deschis porțile pentru o mie de studenți. 
Se prevede ca numărul lor să crească pînă la 
4.000. Studenții vor efectua paralel cercetări 
științifice în institute.

La ce se lucrează în acest îndepărtat centru 
științific? Un exemplu destul de surprinzător 
— ținînd cont că e vorba totuși de Siberia — 
este comunicatul sovietic privitor la desci
frarea unor texte ale populației indiene maya,

cu ajutorul mașinilor electronice construite 
chiar acolo. Se știe că filologii și-au bătut 
capul decenii de-a rîndul cu aceste scrieri. 
Serghei Sobolev, directorul Institutului de 
matematică, mi-a pus la dispoziție cu legi
timă mîndrie bilanțul activității institutu
lui, concretizat în trei volume.

Institutul de geologie are 92 grupe de explo
rare, care cutreieră Siberia în căutarea zăcă
mintelor de fier, sulf, aramă și țiței. „Mai 
avem multe locuri neexplorate și multe 
lucruri nedescoperite — mi-a spus Andrei 
Trofimiuk, conducătorul unei grupe. Subso
lul Siberiei posedă toate mineralele care 
există pe pămînt".

Cea mai puternică impresie mi-a făcut-o 
o mașină destinată exploatărilor miniere — 
așa-numitul „tun cu apă" — creată la Insti
tutul de hidrodinamică. Tunul are forma 
unui mănunchi de țevi. De la distanță, unde 
eram în deplină siguranță, am urmărit o 
„salvă" asupra unei bucăți de granit cu o gro
sime de un metru. S-a auzit o trosnitură 
puternică, și granitul s-a făcut țăndări. în 
același institut mi s-a arătat o placă de 
aramă de vreo 20 cm grosime cu un orificiu 
mare la mijloc, făcut tot de un „tun cu apă". 
Lavrentiev mi-a vorbit cu mîndrie despre 
realizarea acestui „tun“. La noi, în S.U.A., 
industria extractivă nu dispune de asemenea 
mașini.

Posibilitatea de a lucra și de a obține reali-



in «timpul unei operații pe inimă la Institutul de biologie ți medicină experimentală. Direc
torul institutului, prof. E. N. Meșalkin, laureat al Premiului Lenin, a efectuat peste 2.000 de 
operații pe inimă ți pe vasele mari. împreună cu colaboratorii săi el a experimentat 40 de noi 
tipuri de operații, dintre care 12 au fost realizate pentru prima oară în practica mondială.

zări în activitatea științifică a atras la Novo
sibirsk foarte mulți cercetători tineri. în 
prezent numărul lor se ridică la 12.500 
(dintre care 11 sînt membri ai Academiei de 
științe a U.R.S.S.).

Mă interesa să știu cum apreciază savanții 
sovietici rolul lor în lume. L-am întrebat 
pe Lavrentiev dacă nu crede că, întrucît 
numeroase științe capătă o specializare tot 
mai mare, savantul va trebui să se limiteze 
„la pătrunderea profundă într-o sferă de cu
noaștere tot mai îngustă". Lavrentiev mi-a 
replicat că nu crede aceasta, cel puțin în 
ce-1 privește pe dînsul.

Am căzut de acord asupra necesității unui 
schimb mai larg de informații între țările 
noastre.

I-am rugat apoi pe interlocutorii mei 
să-mi spună părerea lor asupra viitorului.

„Ce putem spune despre viitor! ? — mi-a 
răspuns Sobolev. Știm doar că în următorii 
50 de ani vor avea loc schimbări mult mai 
importante decît în întreaga istorie anterioară 
a omenirii".

Prin răspunsurile lor, prin atitudinea față 
de munca lor, savanții din Novosibirsk de
monstrează cît de mare e deosebirea dintre 
Răsărit și Apus în ce privește organizarea 
pregătirii cadrelor științifice. în școala sovie
tică de 11 ani elevii studiază zece ani mate
matica, cinci ani fizica, patru ani chimia și 
doi ani biologia. La aceasta se adaugă, firește. 

și unele discipline umanistice, ca istoria, 
literatura și limbile străine. După o pregătire 
generală atît de solidă, tinerilor absolvenți 
ai școlii de 11 ani li se oferă posibilitatea să 
se specializeze. Învățămîntul de toate gra
dele fiind gratuit, elementele înzestrate își 
pot dezvolta aptitudinile în folosul lor și al 
statului. Procesul de învățămînt nu se desfă
șoară rupt de creșterea industrială a țării, 
în U.R.S.S. nu se face acea deosebire cate
gorică ce există în Occident între știința apli
cată și cea teoretică, considerată la noi mai 
onorabilă.

REALITATEA 
ÎNFĂPTUIRILOR

Succesele științei sovietice nu pot fi tăgă
duite. Ele s-au impus nu numai în triumfu
rile cosmice, ci și în domenii cum ar fi 
chirurgia, forarea țițeiului și oceanografia. 
Judecind după ceea ce am văzut în Novo
sibirsk, în noile orașe ale științei din Siberia 
(următorul va fi construit la Irkutsk, aproape 
de granița mongolă) vor fi obținute noi 
succese. în momentul de față, Kremlinul 
dezvoltă în mod sistematic toate disciplinele 
științifice și întregul sistem de învățămînt, 
în concordanță cu concepțiile sale de astăzi 
asupra necesităților societății sovietice.

Fizicianul Robert Marshak, profesor la 
Universitatea din Rochester, care a făcut 

aprecieri asupra recentelor înfăptuiri ale 
științei sovietice, avertizează că (ținînd 
seama de marea atenție care se acordă în 
U.R.S.S. cercetărilor aplicate, de uriașele 
fonduri alocate pentru buna lor desfășurare 
și de capacitatea de a concentra resurse 
aproape nelimitate spre rezolvarea anumitor 
probleme) ne putem aștepta din partea Ru
siei „la nenumărate salturi în științele 
aplicate".

Drept exemplu pot servi motoarele rache
telor sovietice pentru navele cosmice.

înainte de a părăsi Novosibirskul i-am 
spus lui Lavrentiev că sistemul sovietic de 
învățămhit este organizat în așa fel încît 
servește nu interesele unor indivizi izolați, 
ci interesele statului. Lavrentiev nu m-a 
contrazis. Pe cînd la noi, am continuat, 
lucrurile stau altfel. De pildă, eu am fost 
singurul om în S.U.A. cpre la extrem de 
dificilul examen de admitere în facultate am 
obținut 100 de puncte la matematică. Cu 
toate acestea, cedînd înclinațiilor mele, 
mi-am schimbat de multe ori profesia: am 
fost specialist în reclamă, senator american, 
înalt demnitar în Departamentul de Stat 
și editor al enciclopediei „Britanica". în 
Uniunea Sovietică sistemul comunist m-ar 
fi îndrumat precis spre activitatea științifică.

La care Lavrentiev mi-a răspuns: „Poate 
că ați fi reușit mai bine consacrîndu-vă mate
maticii" .
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agnetodiafluxul, reumatismul și... cartofii
Un grup de cereetitori al 
itltutului de balneologie 

Ministerului Sănătății și 
(vederilor Sociale au expe- 
nentat timp de ctțlva ani un 
urat electroterapio — Ma- 
etodlatlux — acțlonind pe 
eă de ctmpurl magnetice. 
Deși cercetările continuă, 
,u obținut de pe acum ctteva 
uitate promițătoare in tra- 
nentul nevrozelor astenice 
uitive cu modlticări iunc- 
nale recuperabile, tn unele 
-me de nevroze reziduale șl 
vroze Isterice la copil, tn 
iamentul reumatismelor, 
mdllozelor, diabetului; s-au 
ținut de asemenea unele re- 
Itate in ameliorarea slmpto- 
lor nervoase in arterlosele- 
sa cerebrală, tn tratarea 
or tulburări endocrine, tn 
lumatologie șl medicina 
«rtlvă.
Orictt ar părea de ciudat, 
r, paralel ou acestea, Mag- 
todiafluxul a făcut obiectul 
or cercetări de cu totul altă 
tură. In prezența unor spe- 
,llștl agrotehnicleni au 
t cercetate efectele cîmpu- 
or magnetice ale Magneto- 
bfluxulul asupra dezvoltării 
nințelor unor vegetale și 
mod special asupra tuber- 
lllor de cartofi. Experien- 
e făcute la G.A.S. Popeștl- 
e au dat rezultate foarte 
ne. Iradierea tuberculilor

ilatelie
Administrațiile poștale din 
.te țările continua să pună la 
poziția colecționarilor de 
rci poștale noi și noi piese 
itru clasoarele și albumele 
. Iată cîteva dintre ulti- 
le noutăți filatelice: 
ă/panistan — „Ziua Crucii 
șir, serie de 8 valori, în- 
ișează în desenele lor flori 
fructe.
R.A.U. — „Monumente- 
Nubiei", o singură va- 

re în cadrul emisiunilor 
tale ocazionate de căm
ilă dusă pentru salvarea 
numentelor antice. în de- 
: încoronarea vestitei regi- 
aEgiptului antic, Nefertiti.

Tratamentul unul caz de <pon- 
diloxa cu Magnetodia flux.

...șl tratarea cu același proce
deu a unor semințe de plante 

legumicola.

de cartofi cu unde electromag
netice a dat aici un spOr de 
circa 40% produse la hectar, 
cu o valoare nutritivă sporită.

Andrele STEIU

Ghana — „Lupta contra pa- 
ludlsmulul", serie de 4 valori.

Indonezia — „Eroii inde
pendenței", serie cuprlnzînd 
patru mărci poștale ta ima
ginile cărora stat reproduse 
chipurile unor eroi ai luptei 
pentru libertate.

R.P. Ungară — „Cosmos", 
o nouă serie de mărci 
consacrate primilor cosmona- 
uțl. Desenele celor 7 valori 
(cu un nominal total de 10 
forlnțl) reproduc chipurile Iui 
lurl Gagarin, Gherman Titov, 
Nikolaev și Popovici șialecos- 
monauțllor americani Glenn, 
Carpenter și Schirra.

fatari practice
JM SE IMPERMEABILIZEAZĂ
SĂTURILE
Huite cititoare ne întreabă 
:ă facă cu hainele de ploaie 
e — după ce au fost purtate 
timp și s-au murdărit — tn 
ta spălării și-au pierdut 
permeabilitatea.
e răspundem că hainele 
ploaie (chiar și cele care 
sînt confecționate din mă
laiul special cunoscut sub 
nele de balonzaide) pot fi 
lermeabillzate destul de 
r în pasă, astfel:
NAINTE DE IMPER- 
ABILIZARE să fie per- 
; curate. Pentru aceasta 
rom spăla numai cu săpun 
rufe (fulgii sau praful 

săpun neutralizează acțiu- 
soluțiel impregnante) și 

vom clăti bine în cîteva 
, iar în ultima vom adă- 

. și puțin oțet.
iacă petele persistă și 
>ă spălare, le vom trata 
un detergent (neofallnă, 
miac etc.l potrivit naturii 
stor pete. Pentru a le des- 
eri mai ușor și a putea 
sta asupra lor, este bine 
le înconjurăm cu un fir 
iță albă înainte de a muia 
.erialul, fiindcă, udate, 
ele nu mai sînt vizi-
M PERM EAB ILIZAREA 
OPRIU-ZISA să se facă 
-un vas emailat sau 
fecționat din material

plastic (ligheanele ruginite, 
cazaneie de aramă șl cele 
cositorite trebuie evitate), cu 
o soluție* adecvată. Reco
mandăm în acest scop „Per- 
mal", produs chimic care nu 
numai că impregnează, dar 
și întărește firul țesăturilor. 
Conținutul unei sticle de 
„Permal" se dizolvă în 10 
litri de apă caldă, la 60°.

Operația constă în scu
fundarea totală a hainei, 
timp de 10-15 minute, în 
soluția obținută sau, tn ipo
teza că avem de-a face cu un 
obiect care nu suportă apa 
(de exemplu un balonzaide 
căptușit cu tafta, o plnză 
de cort etc.), în umezi- 
rea lui în două-trei rînduri, 
pe toată suprafața exterioară, 
cu un burete muiat în solu
ția respectivă.

Eără să stoarcem hainele, 
este suficient ca, după ce 
le-am scos din soluția impreg- 
nantă, să le presăm ușor 
între mîlni.

DUPĂ IMPERMEABILI- 
ZARE să le atîrnăm la uscat 
pe o frînghie, cu gulerul în 
jos, astfel ca substanța cu 
care le-am tratat să se scurgă 
spre partea de sus a hainelor, 
care vine cel mal mult în 
contact cu ploaia.

Apoi să le călcăm cu fierul 
fierbinte, cînd sînt încă ji
lave.

Pentru orice reclame și anunjuri 
în revista noastră, adresafi-vă

I. S. RECLAMA COMERCIALĂ
București, Calea Victoriei nr. 68-70

PROGRAMUL DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

RADIO

RADIOJURNALE, BULETINE DE ȘTIRI, 
BULETINE METEOROLOGICE:

Zilnic: Orele: 5.00, 6.00, 7.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 22.00 (joi: 22.30), 
23.50 (Progr. I). 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.00, 23.00
(Progr. II).

Duminica: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 19.30, 22.00, 23.50 (Progr. 
I). 7.00, 9.00, 11.00, 13.00,14.00, 
18.00, 20.00, 23.00 (Progr. II).

COTELE APELOR DUNĂRII:
Zilnic ora 13.40 (Progr. I).

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM:
Zilnic ora 12.10 (Progr. II) și 13.05 (Progr. I).

DUMINICĂ 3 MARTIE Programul I 6.00: Cîntece și jocuri 
populare romînești 6.35: Concert de dimineață 7.10: Con
cert distractiv 8.00: Sumarul presei centrale 8.10: Școala 
și viața 8.30: Muzică de estradă 9.00: Teatru la micro
fon pentru copii: „Cea mai frumoasă cupă" de Camil Șer
ban 9.50: Muzică 10.10: Muzică 10.30: Formații ar
tistice de amatori 11.00: Program muzical pentru frun
tașii recoltelor bogate 11.30: Vorbește Moscova! 12.10: 
Muzică din opere 12.40: Muzică ușoară 13.10: De toate 
pentru toți! 14.10: Muzică populară romînească și a mino
rităților naționale 14.30: Muzică instrumentală 14.40: 
Muzică ușoară 15.20: Compozitori romîni înaintași: George 
Stephanescu — Simfonia I în La major 15.50: Orchestra de 
muzică populară a Ansamblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“ 16.15: Muzică ușoară 16.40: Cîntece și jocuri 
populare romînești 17.00: Din viața satelor patriei 
17.40: Piese instrumentale de mare popularitate 18.00: 
Orchestra de estradă a Radioteleviziunii sovietice 18.26: 
Răsună cîntecul și jocul pe meleagurile patriei 19.00: 
Arii și duete din operete 19.35: Melodii... melodii... 
—'emisiune de muzică ușoară romînească 20.00: Teatru la 
microfon: „Titanic Vals“ de Tudor Mușatescu. Din 
distribuție: George Calboreanu, Radu Beligan, Silvia Du- 
mitrescu-Timică, Nichl Atanaslu, Silvia Chicoș, Șt. Mi- 
h ăi lescu-Brăila și alții. Regia: Mihail Zirra 21.38: Mu
zică de dans 22.58: Simfonia a II-a în Mi minor de 
Haciaturian — Orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" — Dirijor George Georgescu.

Programul II 7.15: Muzică distractivă 8.30: Clubul voio
șiei 8.50: Anunțuri, muzică 9.10: Soliști și formații artis
tice de amatori 9.30: Valsuri 10.00: Arii și duete 
din opere 10.30: Revista presei străine 10.38: Mu
zică ușoară 11.10: Muzică de balet 11.30: Muzică populară 
12.10: Emisiune culturală 12.20: Muzică ușoară 12.40: 
Piese instrumentale 13.10: Concert de prînz 14.05: 
Cîntă Gică Petrescu 14.30: „Schițe vesele" 15.15: 
Din folclorul popoarelor 16.00: Oameni și fapte 
16.08: Cîntece create în anii puterii populare 16.30: 
Concert de după-a miază 17.15: Emisiune de versuri 17.25: 
Muzică ușoară 18.05: Concert din opere 19.00: Muzică de 
estradă 19.30: Muzică populară romînească 20.05: Muzică 
ușoară 20.30: Jocuri populare romînești 20.45: Muzică 
de dans 21.45: Emisiune de versuri 22.00: Muzică de 
dans 22.30: Cvartetul în Do major K.V. 465 de Mozart — 
interpretează Cvartetul „Smetana" 23.10—24.00: Muzică 
de dans.

LUNI 4 MARTIE Programul I 5.07: Muzică ușoară 5.30: 
Gimnastică 5.40: Jocuri populare romînești 6.07: Frag
mente din Suita a IV-a „Sibiana" de Achim Stoia 6.20: 
Emisiunea pentru sate 6.30: Cîntece de muncă 6.45: Salut 
voios de pionier! 7.1$: Mici piese de estradă 7.30: Sfatul 
medicului: Valoarea nutritivă a sucului de roșii 7.35: 
Anunțuri, muzică 7.45: Cîntece din folclorul nou 8 00: 
Sumarul ziarului Scînteia 8.08: Muzică instrumentală și 
vocală de compozitori romîni 8.30: Din operetele lui Miliu- 
tin 9.00: Tinerețea ne e dragă! 9.20: Cîntece 9.30: Muzică 
populară din țări socialiste 10.00: Muzică ușoară 10.30: 
Suita a IV-a în Mi bemol major pentru violoncel solo de 
Johann Sebastian Bach — interpretează Pablo Casals 
11.05: Soliști de operă, laureați ai concursurilor interna
ționale 11.30: Muzică de estradă 12.00: Concert pentru 
orchestră de Alexandr Tansman 12.22: Muzică populară 
romînească 13.10: Muzică ușoară 14.00: Poemul simfonic 
„Vîrful cu Dor" de Ion Hartulary Darcl6e; Suită de dansuri 
de Mircea Chiriac 14.30: Melodii populare romînești 
15.00: Muzică ușoară 15.30: Fragmente din opera „Luisa" 
de Charpentier 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Melodii 
populare romînești 17.10: Tineri interpreți în studio: 
clarinetistul Ion Cudalbu 17.30: „Prietena noastră cartea" 
— „Nagy Istvan povestind copiilor" 18.00: Muzică de 
estradă 18.30: Lecția de limba rusă (începători) 18.40: 
Dansuri din operete 19.00: în pas cu știința! 19.20: Dic
ționar muzical (II) Uvertura 19.45: Jocuri populare 
romînești 20.15: Muzică ușoară 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Simfonia în Mi bemol major de George 
Enescu — Orchestra simfonică a Radioteleviziunii sovie
tice, dirijor Ghenadi Rojdestvenski 21.15: Pe teme inter
naționale 21.25: Muzică ușoară 22.25 — 23.50: Concertul 
corului și Orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" — dirijor D. D. Botez. Concerto grosso 
nr. 23 în Si minor de Haendel; Simfonia nr. 31 în 
Re major de Haydn; Fragmente din „Divertismentul 
rustic" de Sabin Drăgoi; Fantezie pentru pian, cor și 
orchestră de Beethoven — solistă Maria Fotino.

Programul II 12.15: Muzică ușoară 12.45: Simfonia în 
Re major de Luigi Cherubini — Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „George Enescu", dirijor Carlo 
Zecchi 13.15: însemnări de reporter 13.22: Muzică popu
lară romînească 14.10: Arii din opere 14.30: Muzică de 
estradă de compozitori sovietici 15.00: Muzică simfonică 
15.30: Soliști și formații artistice de amatori 16.10: Muzică 
interpretată de orchestre de mandoline 16.30: Dansuri 
și coruri din opere 17.00: Muzică ușoară romînească 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Suita pentru pian și orchestră 

„Nopți în grădinile Spaniei" de De Falia; Suită lirică de 
Edvard Grieg 18.49: Melodii populare romînești și ale 
minorităților naționale 19.15: Muzică interpretată de 
fanfară 19.30: Din activitatea sfaturilor populare 19.40: 
Muzică de dans 20.20: Din muzica popoarelor 21.15: Cîn
tece 21.30: Seară literară 22.00: Cîntăreți de operă: 
Zinka Milanov și Jussy Bjdrling 22.30: Muzică ușoară 
23.10—24.00: Concert de noapte.

MARJI WMARTIE Programul I 5.07: Melodii populare ro
mînești 530: Gimnastică 5.40: Muzică interpretată de 
fanfară 6.07: Valsur^ 6.20: Emisiune pentru sate 6.30: Din 
cîntecele țărănimii noastre colectiviste 6.45: Salut voios 
de pionier! 7.10: Cîntece și jocuri populare romînești și 
ale minorităților naționale 7.30: Sfatul medicului: Pro
filaxia conjunctivitelor de primăvară 7.35: Anunțuri, 
muzică 7.45: Mici piese instrumentale 8.00: Sumarul 
presei centrale 8.08: Muzică populară romînească 8.30: 
Suita „Mozartiana" de Ceaikovski 9.00: Corul Radiotele
viziunii 9.30: Muzică distractivă 10.00: Fragmente din 
opera „Freischutz" de Weber 10.30: Din cîntecele și dan
surile popoarelor 11.05: Cvartetul nr. 2 opus 26 în Re 
minor de Constantin Dumitrescu 11.30: Orchestra de 
muzică populară „Lazăr Cernescu" din Caransebeș 
11.45: Radio prichindel! 12.00: Muzică de estradă 12.30: 
Răspundem ascultătorilor 12.40: Interpreți sovietici de 
operetă 13.10: Muzică populară romînească 14.00: Con
cert de prînz 14.30: Muzică ușoară 15.00: Soliști ai Tea
trului muzical „Gheorghe Dima" din Brașov 15.30: Mu
zică instrumentală de compozitori ruși 15.45: Muzică 
populară din Moldova. Interpretează: Angela Moldovan, 
Camelia lacob, Dan Moisescu, Nelu Huțu și alții 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Cîntece și jocuri 17.10: Muzică 
de estradă 17.20: „Ghid muzical" (11) (reluare) 18.00: 
Universitatea tehnică — Procedee moderne de elaborare a 
oțelurilor, de I. Tripșa 18.15: Muzică populară romînească 
18.30: Limba noastră — Vorbește acad. prof. Al. Graur 
18.40: Sonatina pentru pian de Tiberiți Olah; „Serenada" 
de Alexandru Pașcanu 19.00: Revista economică 19.20: 
Melodii de estradă 19.35: Program muscal pentru frun
tași în producție 20.15: Muzică ușoară 20.30: Noapte bună, 
copii! 20.40: Muzică de dans 21.15: „Schițe vesele" 
(reluare) 22.25: Muzică ușoară 23.00: Seară de muzică de 
cameră de Schumann.

Programul li 12.15: Uverturi și coruri din operete 
12.40: Concertul pentru vioară și orchestră de Constantin 
Bobescu — solist compozitorul 13.15: Emisiune literară: 
Din schițele tinerilor noștri prozatori 13.30: Muzică 
ușoară 14.10: Prelucrări corale 14.30: Simfonia în Re 
major de Jan Vorjișek 15.00: Muzică populară romînească 
15.30: Muzică ușoară 16.10: Recital Cornel Fînățeanu 
16.30: Muzică de estradă 17.00: Passacaglia și Toccata de 
Tudor Ciortea ; Concertul pentru orchestră de Ovidiu 
Varga 17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Muzică din operete 18.30: Cîntece 
pionierești 18.45: Imagini din viața culturală a satului 
contemporan 19.00: Muzică populară din țări socialiste 
19.30: Lecția de limba franceză (avansați) 19.40: Frag
mente din operele lui Prokofiev — „Semion Kotko", 
„Povestea unui om adevărat", „Război și pace" 21.15: Mu
zică de dans 21.45: Emisiune literară 22.00: Concerte de 
Vivaldi — ciclul ,,L’ estro armonico" 22.20: Muzică de 
dans 23.10 —24.00: Concert de noapte.

MIERCURI 6 MARTIE Programul I 5.07: Cîntece patriotice 
5.30: Gimnastică 5.40: Muzică de estradă 6.07: Jocuri 
populare romînești 6.20: Emisiunea pentru sate 6.30: 
Muzică ușoară 6.45: Salut voios de pionier! 7.10: Pro
gram de cîntece 7.30: Sfatul medicului — Igiena per
sonală 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Cîntece și jocuri 
populare romînești 8.00: Sumarul presei centrale 8.08: Mu
zică ușoară 8.30: Cîntăreți sovietici de operă 9.00: „Poem 
eroic" de Mauriciu Vescan; Uvertură de Kosenko 9.30: 
Muzică populară romînească 10.00: Teatru la microfon 
— „Fîntîna Blanduziei" de V. Alecsandri. Din distribuție: 
George Vraca, Aurel Athanasescu, Nicolae Gărdescu, Gina 
Petrini și alții. Regia: Ion Șahighian 11.34: Muzică 
instrumentală 12.00: Muzică ușoară 12.30: Muzică din 
opere 13.10: Simfonia a V-a în Si bemol major de Schubert 
14.00: Concert de prînz 15.00: Muzică populară romînească 
15.30: Muzică din operete 16.00: Dansuri instrumentale 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: „Partidului slavă" 
— program de cîntece 17.10: Muzică distractivă 17.30: 
Prietenii lui Do-Re-Mi 18.00: Muzică populară sovietică 
18.30: Lecția de limba engleză 18.40: „Poemul bucuriei" 
de Dumitru Bughici; Poemul vocal - simfonic „Patria 
mea" de Doru Popovici — solist Nicolae Gafton 19.00: 
Jurnalul satelor 19.25: Tineri interpreți de muzică ușoară 
19.40: Cîntece și jocuri populare romînești 20.15: Cîntece 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: Din viața de concert a 
Capitalei 21 15: Scriitori la microfon 21.30: Muzică popu
lară 22.25: Concertul în Do major pentru vioară și or
chestră de Kabalevski, solist David Oistrah acompaniat 
de Orchestra simfonică de stat a Uniunii Sovietice — diri
jor: compozitorul; Simfonia a IX-a în Mi bemol major de 
Șostakovici 23.07: Concert de noapte.

Programul II 12.15: Trio opus 90 de Antonin Dvorak 
12.45: Din folclorul popoarelor 13.15: însemnări de 
reporter 13.25: Concert de estradă 14.10: Piese romînești 
pentru fanfară 14.30: Muzică din opere 15.00: Buchet de 
melodii 15.30: Rapsodia coregrafică „înfrățirea" de Paul 
Constantinescu; muzică de Ion Dumitrescu la filmul 
documentar „Muntele Retezat" 16.10: Muzică ușoară 
16.30: Muzică populară romînească și a minorităților 
naționale 17.00: Din operetele compozitorilor romîni 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Sonate pentru pian de Beethoven 
în interpretarea lui Wilhelm Kempf 18.30: Melodii popu
lare romînești 18.50: Din poezia daneză 19.00: Muzică 
ușoară romînească 19.30: Lecția de limba rusă (avansați) 
19.40: Istoria teatrului liric romînesc (11) — Teatrele de 
operă și operetă după eliberare 20.10: Concertul pentru 
flaut și orchestră de Jacques Ibert —solist Dumitru Pop 
20.30: Tribuna radio 20.40: Orchestrele de muzică popu
lară „Flacăra Prahovei" din Ploiești, „Lazăr Cernescu" din 
Caransebeș, „Doina Moldovei" din Iași, „Cindrelul" din 
Sibiu, „Doina Argeșului" din Pitești 21.15: Muzică de 
dans 22.00: Concertul pentru pian și orchestră de Pascal 
Bentoiu — solist Cornel Gheorghiu 22.30: Muzică de 
dans 23.10—24.00: Ciclul „George Enescu compozitor" 
— Octetul de coarde opus 7 în Do major.

JOI 7 MARTIE Programul I 5.07: Muzică interpretată 
de fanfară 5.30: Gimnastică 5.40: Cîntece 6.07: Muzică 
ușoară 6.20: Emisiunea pentru sate 6.30: Cîntece din 
folclorul nou și jocuri populare romînești 6.45: Salut 
voios de pionier! 7.10: Muzică de estradă 7.30: Sfatul 
medicului: Bucătăria dietetică 7.35: Anunțuri, muzică 

(Continuare în pag. 22)
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7.45: Piese instrumentale 8.00: Sumarul presei centrale 
8.08: Melodii populare sovietice 8.30: Muzică de cameră 
9.00: Vreau să știu! 9.25: Muzică ușoară 10.00: Scene din 
opera „Crăiasa zînelor" de Henry Purcell 10.30: Varia- 
țiuni și fugă de Mihail Jora pe o temă de Schumann; 
Partita pentru vioară solo de Alfred Mendelsohn 11.05: 
Muzică ușoară 11.30: Simfonia I în Do major de Beethoven 
—• Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijor George Georgescu 12.00: Muzică populară 
romînească 12.35: Mazurci și valsuri de Chopin 13.10: De 
la Offenbach la Dopez — muzică din operete 14.00: 
Muzică populară din Olțenia 14.30: Muzică distractivă 
15.00: Din muzica popoarelor 15 45: Suită de cîntece și 
dansuri de Ludovic Feldman; Simfonietta de Zeno Vancea 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Muzică vocală 17.10: 
Corul Ansamblului de cîntece și jocuri din Tîrgu-Mureș 
17.40: Muzică din operete 18.00: Universitatea tehnică 

■— Chimia elementelor de înaltă puritate, de ing. luliu 
Moldovan 18.15: Cîntă Emil Gavriș 18.30: Lecția de 
limba franceză (începători) 18.40: Muzică ușoară 19.00: 
Jurnal de întrecere 19.15: Program muzical pentru frun
tași în producție 19.50: Transmisiunea concertului Or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor Fmanoil 
Elenescu. în program: Triptic simfonic (primă audiție) 
de Carmen Petra-Basacopol; Șeherazada— trei poeme pen
tru voce și orchestră de Maurice Ravel; Concertul în Re 
minor pentru vioară și orchestră de Ian Sibelius; Suita de 
balet „Pasărea de foc“delgor Stravlnski. Soliști: EHsabeta 
Neculce-Cârțiș și Igor Bezrodnîi (U.R.S.S.). în pauză: 
Din lirica feminină universală 22.55: Muzică de dans.

Programul II 12.15: Muzică din opere 12.45: Muzică 
ușoară romînească 1315: Cronică literară 13.25: Muzică 
populară romînească și a minorităților naționale 14.10: 
Melodii de estradă 14.30: Rapsodia romînă de Stan Go- 
lestan; Suită de cameră de Rodion Scedrin; Improvizație 
și Toccata de Vladigherov 15.10: Orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii 15.30: Muzică din operete contemporane 
16.10: Cîntece pionierești 16.30: Melodii populare romî- 
nești 17.00: Cvintetul în Fa major de George Onslow 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Piesa simfonică „Omagiu lui 
Enescu" de Theodor Grigor iu; Suita „Munții Apuseni" 
de Marțian Negrea 18.45: Jocuri populare romînești 
19-05: Din cîntecele constructorilor comunismului 
19.30: Tinerețea ne e dragă! 19.50: Interpreți de muzică 
ușoară (reluare) 20-30: Noapte bună, copii! 20.40: Muzică 
populară romînească 21.15: Muzică de dans 21.45: Părinți 
și copii 22.00: Muzică de compozitorii sovietici Cisteakov 
și Kajlaev 22.28: Cvartetul nr. 5 de Belâ Bartok — inter
pretează Cvartetul Parrenin 23.țO —24.00: Scene din 
opera „Bal mascat" de Verdi — ‘interpretează soliștii, 
corul și orchestra Operei din Roma, dirijor Tullio Sera
fin, cu: Maria Caniglia, Benjamin© Gigli și Gino Becchi.

VINERI 8 MARTIE Programul I 5.07: Melodii populare 
romînești și ale minorităților naționale 5.30: Gimnastică 
5.40: Muzică ușoară 6.07: Program de cîntece 6.20: Emi
siunea pentru sate 6.30: Mici piese de estradă 6.45: Salut 
voios de pionier! 7.10: Orchestra de muzică populară 
„Cindrelul" din Sibiu 7.30: Sfatul medicului: Ceaiul 
de mușețel 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Muzică ușoară 
8.00: Sumarul presei centrale 8.08: Muzică vocală 8.30: 
Fragmente din „Suita în stil romînesc" de Constantin 
Not tara; Concertul pentru pian și orchestră de luliu 
Mureșianu — solistă Dorina Popovici 9.00: Din cîntecele 
și dansurile popoarelor 9.30: Arii din opere 10.00: Con
cert interpretat de fanfară 10.30: Muzică de estradă 
11.05: Piese instrumentale de Hilda Jerea 11.25: Cîntă 
Nineta Crainici, Corina Bărbulescu, Valeria Rădulescu, 
Aida Abadjev, Aura Drugan, Rodica Brucknet, Vali 
Niculescu și Lili Dușescu 11.52: Reportaj 12.00: Cîntece 
de pace 12.20: Muzică populară gruzină și azerbaidjană 
12.40: Concerte de Vivaldi din ciclul „L’estro armonico" 
13.10: „Astăzi e ziua ta" — program de muzică ușoară 
14.00: Concert de prînz 14.40: Cîntece din țări socialiste 
15.00: Piese instrumentale 15.20: Muzică de estradă 
15-41: Simfonia I în Re minor de Carmen Petra-Basacopol 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Muzică populară romî
nească — cîntă Rodica Bujor și Stan Simion 17.10: Corul 
de copii al Radioteleviziunii 17.30: în slujba patriei 
18.00: Universitatea tehnică: Transportul și distribuția 
energiei electrice, de conferențiar universitar G. Drăgan 
18.15: Interprete de muzică populară 18.30: Lecția de 
limba engleză 18.40: Muzică ușoară 19.00: Jurnalul sate
lor 19.25: Concertul nr. 1 în Re major pentru vioară și 
orchestră de Paganini — solist Ion Voicu 20.15: Romanțe 
de Glinka interpretate de soprana Nina Dorliac 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Muzică ușoară romînească 
21.15: Carnet plastic 21.30: Muzică populară romînească 
22.25: Muzică de estradă 22.40: Din creația de operă a 
lui Georges Bizet.

Programul II 12.15: Dansuri simfonice de compozitori 
romîni 12.45: Melodii populare romînești 13.15: Dimba 
noastră (reluare) 13.25: Pagini orchestrale din operele 
lui Rimski-Korsakov 14.10: Cîntă corul U.T.M. 14.30: 
Uverturi și potpuriuri 15.00: Muzică populară romînească 
15.35: Actualitatea din țările socialiste 16.10: Muzică 
distractivă 16.30: „De ziua mamei" — program de cîn
tece pionierești 16.50: Emisiune de versuri 17.00: Tineri 
interpreți în studio: violonista Cornelia Bronzetti și 
pianista Victoria Ștefănescu 17.30: Sfatul medicului 
(reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Ciclul „Mari dirijori": Otto Klemperer — Suita „Visul 
unei nopți de vară" de Mendelssohn-Bartholdy 19.00: 
Cîntă Dorina Drăghici, Gabriela Hermeliova, Gigi 
Marga, Maia Kristalinskaia, Margareta Nikolova, Vio
letta Villas, Dalida, Caterina Valente, Erszi Kovâcs 
19.30: Teatru la microfon: „Mariana Pineda" de Fede
rico Garcia Dorea. Din distribuție: Clodi Berthola, Ma- 
rieta Rareș, Aurel Ghițescu, Nicu Dimitriu, Aglae Metaxa, 
Dili Popovici, George Carabin, Constantin Brezeanu, Mir
cea Constantinescu și alții. Regia: Constantin Moruzan 
20.50: Jocuri populare romînești 21.05: Muzică de es
tradă 21.45: Ciclul „Pagini din muzica preclasică" — mu
zică instrumentală de Georg Philipp Telemann 22.15: 
Muzică vocală 22.30: Moment poetic — Versuri închi
nate femeii 22.35: Melodii lirice 23.10 —24.00: Concert 
de noapte.

SÎMBĂTĂ 9 MARTIE Programul I 5.07: Muzică interpreta
tă de fanfară5.30/Gimnastică 5.40: Jocuri populare romî
nești 6.07: Polci 6.20: Emisiunea pentru sate 6.30: Cîn
tece din folclorul nou și jocuri populare romînești 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Muzică de estradă 7.30: 
Sfatul medicului: Prevenirea bolilor de nutriție 7.35: 
Anunțuri, muzică 7.45: Cîntece și marșuri sportive 
8.00: Sumarul presei centrale 8.08: Muzică ușoară 8.30: 

Poemul muncii înfrățite de Wilhelm Berger; Schița rus
tică de Vinicius Grefiens 9.00: Roza vînturilor 9.25: Cîn
tece pentru cei mici 9.40: Dansuri de estradă 10.00: Mu
zică populară romînească și a minorităților naționale 
10.30: Muzică de cameră de Sabin Drăgoi — Cvartetul 
în două părți; Mica suită de dansuri populare 11.05: 
Aspecte din viața muzicală a orașului și regiunii Galați 
11.35: Melodii populare din țări socialiste 12.00: Piese 
instrumentale 12.20: în săli și pe stadioane 12.30: Mu
zică ușoară romînească 13.10: Fragmente din baletul 
„Marte și Flora" de Carol Kurpinski 14.00: Muzică ușoară 
14.30: Muzică populară din Ardeal 15.00: Concert dis
tractiv 15.45: Actualitatea literară 16.00: Muzică ușoară 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Melodii populare romî
nești interpretate de amatori 17.10: Opere de Mozart 
— fragmente din „Flautul fermecat" 17.50: Știința în 
slujba păcii 18.00: Sonatele pentru pian de Beethoven în 
interpretarea lui Wilhelm Kempf: Sonata nr. 27 opus 
90 în Mi minor 18.20: Program muzical pentru fruntași 
în producție 19.00: Scrisori din țară 19.10: Cîntă Georg 
Ots 19-30: Muzică de dans 20.15: Orchestra de muzică 
populară „Garofița" din Botoșani 20.30: Muzică de dans 
21.15: Ce știm despre cărți — „Cartea în editură" de 
Ion Marinescu 21.25: Din comoara folclorului nostru 
22.25: Muzică de dans 23.10: Ducrări de Haendel — Con
certo grosso în Re minor nr. 10; Suita „Foc de artificii".

Programul II 12.15: Ansambluri corale ale caselor raio
nale de cultură din Piatra Neamț, Orăștie, Tîrgoviște, 
Titu și Giurgiu 12.35: Fragmente din opereta „Voievodul 
țiganilor" de Johann Strauss, cu: Arta Florescu, Magda 
lanculescu, Mihaela Botez, Maria Săndulescu, Cornel 
Stavru, Octav Enigărescu, George Mircea, Ion Stoian, 
Al. Vîrgolici 13.15: Muzică populară romînească 13.37: 
Muzică ușoară cubaneză 14.10: Muzică vocală și instru
mentală 14.30: Tangouri și valsuri de concert 15.00: Din 
muzica popoarelor 15.30: Concert în Re minor pentru 
vioară și orchestră de Vieuxtemps, solist Zino Frmcescatti 
16.10: Prelucrări corale 16.30: Piese interpretate la 
violoncel 17.00: Muzică de estradă 17.30: însemnări 
de reporter 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Muzică populară romînească 18.30: Arii din operele lui 
Puccini 19.00: Suita simfonică de Dinu Dipatti 19.30: Pe 
teme internaționale 19.40: Muzică ușoară de Gelu Solo- 
monescu și George Grigoriu 20.00: Muzică de dans 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Cîntă Ioana Radu 21.15: Mu
zică dedans 21-45: Agenda teatrală 22.00: Muzică de dans 
22.26: Simfonia nr. 41 în Do major „Jupiter" de Mozart 
— Orchestra Radiodifuziunii din Berlin, dirijor Franz 
Konwitschny 23.10: Muzică de dans.

TELE VIZIUNE
DUMINICĂ 3 MARTIE 8.50: Gimnastică 9.00: Emi

siunea pentru copii și tineret: Filmul „Cinci și unu"; 
Coruri din opere (ansamblul de elevi al Clubului sindica
telor din învățămînt); Telejurnalul pionierilor; „Căpita
nul Val-Vîrtej primește un semnal S.O.S." (reluare) 
10.30: Rețeta gospodinei 11.00: Emisiunea pentru sate 
18.00: Varietăți. Transmisiune din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. își dau concursul: Magda lanculescu, 
Irinel Liciu, Ion Dacian, Gabriel Popescu, Magdalena 
Popa, Marina Voica, Amato Checiulescu, Florin Dorian, 
Mircea Crișan, Ioana Butnariu, Const. Duțu, Maria 
Pietraru, Nicușor Predescu și alții. Conducerea muzicală: 
Sile Dinicu. Coregrafia: Gabriel Popescu. în pauză 
Jurnalul televiziunii. 20.30: Filmul documentar „Un 
oraș neobișnuit" 20.45: Filmul artistic romînesc „OmuJ 
de lîngă tine". în încheiere: Buletin de știri.

LUNI 4 MARTIE 19.00: Jurnalul televiziunii 19.1;5: 
Album-ghicitoare pentru pionieri și școlari: Capitale de 
țări 19.40: Filmul-balet „Frumoasa din pădurea ador-, 
mită" (producție R.D.G.) 20.30: „File din opere". Cîntă. 
soprana Elena Dima-Toroiman, baritonul Dan loțdă- 
chescu și basul Constantin Gabor 21.10: Premieră. „De 
la New York la lasnaia Poliana" — emisiune primită din 
partea Televiziunii sovietice 21.50: Telesport, în înche
iere: Buletin de știri.

MARȚI 5 MARTIE 18.30: Universitatea tehnică la 
televiziune: „Procedee și utilaje moderne de forjare în 
construcția de mașini" 19.00: Jurnalul televiziunii. 
19.15: Pentru copii: Mîini îndemânatice; Surprize pentru 
8 martie; „Cu m cred că va arăta orașul sau satul meu 
cînd voi fi mare" ; Iurie Darie răspunde copiilor care au tri
mis desene 19.45: Șah 20.00: Transmisiune de la Teatrul 
Tineretului: „De n-ar fi iubirile" de Dorel Dorian. Din 
distribuție: Marcel Anghelescu, Constantin Codrescu, 
Eugenia Eftimie, Leopoțdina Bălănuță și alții. Direcția, 
de scenă: Radu Penciuleșcu. în pauză: Emisiune de 
știință și tehnică: ciclul „Metode nucleare de măsurare 
a timpului" (I). în încheiere: Buletin de știri.

MIERCURI 6 MARTIE 17.00: Emisiunea pentru 
cluburile din întreprinderi. Din cuprins: 6 martie 1945; 
Telejurnalul săptămînii; Din activitatea comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor; Inovații și inovatori; în vizită 
la laboratorul central al Ministerului Industriei Ușoare; 
Muzică ușoară. Interpretează o formație condusă de Petre 
Munteanu. Soliști: Aida Moga, Ion Jula și Alexandru 
Miron 19.00: Emisiunea pentru sate. Din cuprins: Tribuna, 
brigadierului; Reportaj filmat: Printre crescătorii de 
păsări; Dicționar tehnic: Mugur vegetativ, mugur flori- 
fer; întîlnire cu brigada științifică; Muzică populară 
romînească.

JOI 7 MARTIE. 18.30: Universitatea tehnică la tele-< 
viziune: „Fabricarea maselor plastice“de ing. Dan Cor- 
nilescu. 19.00: Jurnalul televiziunii 19.15: „De ziua 
ta, mămico!" 19.30: Transmisiune de la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R.: „Trandafirii Doftanei" de Norbert 
Petri. Libretul: Daniel Drăgan. Interpretează ansam
blul Teatrului muzical „Gheorghe Dima" din Brașov. 
Conducerea muzicală: Dinu Niculescu. Regia artis
tică: Hero Dupescu. în pauză: Filmul documentar 
„Zile de sărbătoare" — o producție a Studioului „Al. 
Sahia".wîn încheiere: Buletin de știri.

SlMBATĂ 9 MARTIE 19.00: Jurnalul televiziunii 
19.15: Pentru tineretul școlar: Despre arta baletului 
19.35: în fața hărții 19.45: Cîntece și dansuri populare 
romînești 20.45: Sonete 21.05: Mozaic de scurt metraje 
21.55: Muzică ușoară. Cîntă o formație condusă de 
Paul Ghențer. Soliști: Dorina Drăghici, Anca Age- 
molu, Norocel Dimitriu și Luigi Ionescu. în înche
iere: Buletin de știri.

COLOCATARI 
CU SCHIMBUL

tuatara se mută In ci 
unul alt albatros.

Șoplrla cu trei ochi tuatara, 
locuitoare a deșerturllor din 
Insulele neo-zeelandeze, care 
după spusele specialiștilor 
trăiește in medie 500 de ani, 
nu-și hate capul cu problema 
locuinței — cum iac rudele ei. 
Ea se instalează in cuibul co
mod și uscat al albatrosului. 
Pe ce limbă se Înțeleg cei doi 
colocatari nu se știe. Dar fapt 
este că, potrivit unei ordini 
bine stabilite, el folosesc cui
bul in două schimburi. Alba
trosul se Întoarce acasă noap
tea, exact atunci cind șoplrla 
pornește la vlnătoare. Se în- 
timplă uneori ca pasărea-gaz- 
dă să fie iritată de musafirul 
el, în care caz îl alungă. 
Atnncl, fără să se Împotri
vească șl fără să facă scandal,

PE O SINGURĂ 
LUNGIME DE UNDA

Inginerii polonezi au r 
zat aparatura necesară ti 
mlteril concomitente — 
singură lungime de und 
a cîte 12 convorbiri radio 
fonice bilaterale. „Comp 
zarea“ canalului radlote 
nic a fost obținută desti 
simplu dar foarte inge 
La intervale regulate, i 
perechile de Interlocutor 
excepția uneia singure, 
deconectate pentru o traci 
de secundă. După o altă 
țiune de secundă este ex 
și această pereche, filn 
schimb conectată o altă 
ehe. Întreruperile fiind d 
loarea unor milionimi d 
eundă, interlocutorii nu 
slzează.

Cuvinte încrucișate

CONSTRUCT!
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ORIZONTAL: 1) Construc
ție deschisă, anexă a unei 
clădiri — Autorul melodiei 
„Cîntecel <fe casă nouă“. 2) 
„Mica uzină“ a unui șantier 
de construcții — încăperi. 
3) Trecere oprită — La poar
tă. 4) Calc! — Pronume — 
Partea din față a unei clă
diri. 5) Notă muzicală — Eta
je. 6) în ciment! — își„con
struiesc case noi în sate. 7) 
Susține și înfrumusețează o 
construcție — Articol. 8) A 
așeza tn linie dreaptă — Și 
în această parte a Capitalei 
s-au construit noi blocuri. 9) 
Tehnicieni într-o ramură in
dustrială — Măsură agrară. 
10) Nume feminin — Ele
mente de îmbinare la construc
ții metalice. 11) Cea electri
că, la fel cu cea de apă șl 
canalizare, se dezvoltă în 
funcție de noile construcții 
— Zăvor. 12) Școlăriță — 
îmbujorate.

VERTICAL: 1) îmb 
mintea acoperișului — 
strucții pentru tinerii 
dioși. 2) Cameră de dc 
(mold.) — Cuburi de p 
încadrate la intrările 
construcții (slng.). 3) Cu 
rolă (reg.) — Lantern 
Aliaj utilizat la inst; 
— Oficiul Național de 
rism — Perioadă de 1 
5) Ciur — Produs cei 
utilizat în construcții 
Insulă în Marea Tireniai 
Comunitate de oamen 
Fațada unei case — I 
(reg.). 8) întinsă — 
în Brazilia. 9) Schele 
Floarea... ochiului. 10) 
șini peșantierele decons 
fie — A apărea. 11) Pc 
rul unei lămpi fermecs 
Pronume — Acut! 12) I. 
și mai scurt — Poarta <

Cuvinte rare: ARU, I 
AEA.



OMI oe sirii, oii liimafleB
Golești, 1826

în planul acțiunilor cultu
rale pe acest an este prevăzută 
și deschiderea pe lingă Muzeul 
din Golești a unei secții pri
vind începuturile școlii romi- 
neșli. Aid, la Golești, a luat 
ființă una din primele școli 
rurale romînești, inițiativa 
fiind luată în 1826 de logofă
tul Dinicu Gole seu. Școala a 
funcționat în șase odăi ale 
conacului său, cu profesori 
aduși de la București. Elevii 
erau admiși aici „fără nici o 
plată" — cum amintesc docu
mentele vremii — și fără de
osebire de clasă socială.

La școala din Golești a pre
dat un timp ca profesor și 
Eliade Rădulescu. Ea a func
ționat pînă la moartea lui 
Dinicu Golescu (5 oct. 1830) . 
După aproape 20 de ani, 
soția lui Dinicu Golescu, reîn- 
noind gestul soțului ei, redes
chide pentru un timp școala.

O dată cu aceste rînduri vă 
trimit și o fotografie. Ea repre
zintă clădirile restaurate ale 
vechiului conac, azi muzeu, 
în camerele din stingă foișoru
lui a funcționat școala rurală 
deschisă în urmă cu 137 de ani 
de Dinicu Golescu.

Ion CRUCEANĂ, 
funcționar la Sfatul popular 

al Regiunii Argeș

Lipova 
și izvoarele ei

„în ce constă valoarea cura
tivă a stațiunii balneare Li
pova ■— în a cărei apropiere 
sînt de curind stabilit?"

Till BERARU, 
lipova, 

sir. Avram lancu nr. 17

Răspunde prof. dr. ION 
OPREANU de la clinica In
stitutului de balneoflzlotera- 
ple din București.

Stațiunea balneară situată 
la 2 kilometri de orașul Lipova 
din preajma Aradului, în valea 
pîrîului Sîstorovăț, într-o re
giune frumoasă de coline aco
perite cu stejari și frasini, 
are patru izvoare minerale. 
Cunoscute de mai bine de 
400 de ani, ele nu au fost 
însă folosite decît în ultimele 
decenii.

Importanța băilor Lipova 
rezultă din valoarea curativă 
a climatului stațiunii și a 
izvoarelor de ape minerale. 
Lipova are un climat de tre
cere de la continental la me
diteranean, lipsit de vînturi 
și umiditate. Primăvara e 
timpurie și toamna tîrzle, cu 
zile frumoase. Temperatura 
medie variază între —1° iarna 
și +20° vara. Vara este lip
sită de ceață, iar pe anul în
treg se înregistrează în medie 
150 de zile înnorate. Locali
tatea este uneori străbătută 
de curenți de aer cald ma
ritim.

Apele minerale din Lipova 
sînt în general carbogazoase, 

feruginoase, bicarbonate, cal- 
cice, sodice, atermale și cu o 
mineralizare de 2 grame la 
litru. Izvoarele nr. 1, 2 și 3 
sînt folosite In cură internă, 
iar izvorul nr. 4 în cură ex
ternă, pentru băi. Apele 
pentru cură internă se folosesc 
în gastrite și dispepsiile cu 
lipsă de aciditate gastrică, 
In afecțiunile hepatobiliare cu 
hipoaciditate gastrică, în ane
miile secundare și în afec
țiunile căilor urinare.

Apa minerală pentru cură 
externă a izvorului nr. 4 este 
colectată într-un bazin aco
perit, în care se poate face 
baie de acid carbonic, cu 
efect înviorător și plăcut. 
Lîngă bazin sînt amenajate 
o plajă și cabine. Băile carbo
gazoase din Lipova sînt in
dicate în bolile aparatului 
cardiovascular, în afecțiunile 
ginecologice cronice, în unele 
afecțiuni ale aparatului loco
motor cu caracter reumatic 
degenerativ și într-o serie de 
tulburări endocrine cu hipo- 
funcție glandulară.

Oamenilor muncii veniți Ia 
odihnă și tratament li se asi
gură cazare și masă adecvată; 
ei au la dispoziție club, sală 
de lectură, terenuri de volei 
și de fotbal, echipament pen
tru tenis de masă. Se poate 
vizita muzeul de antichități 
și se pot organiza excursii la 
ruinele cetăților Lipova și 
Șoimuș, aflate la o depărtare 
de cîțlva kilometri.

Ce sînt 
avenele?

La această întrebare a citi
torului nostru I. Dobrescu 
din Pitești, răspunde TRAIAN 
ORGHIDAN, director adjunct 
științific al Institutului de 
speologie „Emil Racovlță" al 
Academiei R.P.R.

Avenele se prezintă ca niște 
puțuri naturale, mai largi 
sau mal înguste, mai adînci 
sau mai puțin adînci, fiind 
săpate în masivele calcaroase

Cobortrea într-o avană cu a- 
Jutorul firului de oțel.

prin acțiunea apei (acidulată 
de CO.) care atacă roca. Foarte 
adesea avena constituie punc
tul de pătrundere într-o peș
teră care nu are altă legătură 
cu exteriorul, cu alte cuvinte 
există destule peșteri — și la 
noi în țară chiar — formate 
din două părți deosebite: o 
primă parte, cea verticală — 
avena — care In profunzime 
dă într-o a doua parte ce se 
prezintă ca o peșteră orizon
tală. Alteori, una și aceeași 
peșteră prezintă mai multe 
astfel de avene care străbat 
masivul calcaros pînă la su
prafața lui.

Din cauza acestor legături 
dintre avene și peșteri, explo
ratorii speologi sînt foarte 
tentați să le cerceteze, dar 
coborîrea în avene nu este 
prea ușoară atunci cînd sînt 
mal adînci și cînd traiectul 

lor nu prezintă trepte sau 
măcar porțiuni cu pantă mal 
slabă. Amintim cazul nefericit 
al explorării avenel Pierre 
St. Martin din Plrinei, unde 
francezul Loubens și-a găsit 
un sfîrșit tragic. Capătul unui 
fir de oțel lung de 300 m s-a 
rupt în momentul cînd speo- 
logul era tras spre suprafață.

Pot fl citate numeroase 
exemple de avene de la noi 
din țară. In ghețarul de la 
Scărișoara se pătrunde prlntr-o 
avenă largă în care au fost

O avenă din bazinul Vîrtoape 
(Raionul Bala da Aramă, Re

giunea Oltenia).

amenajate scări. Avena „1 
Mai" de lîngă Scărișoara a 
fost explorată de cercetătorii 
filialei din Cluj a Institutului 
de speologie, care au coborît 
aici cu scările peste 200 m! 
Nu departe de acolo, în pla
toul denumit de speologi 
„Lumea Pierdută", au fost 
explorate mai multe avene 
de 80-100 m.

La noi în țară mai există 
însă foarte multe avene care 
vor trebui explorate în vi
itor. De pildă în partea calca- 
roasă a Munților Retezat, în 
muntele Drăgășanu, există 
mai multe avene, cam la cota 
2.000, care ar putea fi extrem 
de adînci. De aceea nu este 
imposibil să se descopere șl 
la noi abisuri rivalizînd cu 
avena Berger din Franța, care 
are ceva mai mult de 1.200 m I

La Weimar
împreună cu alți turiști 

romîni am făcut o excursie, 
prin O.N.T.- Carpați , în Re
publica Democrată Germană. 
Cu acest prilej am vizitat și 
orașul Weimar, unde marele 
Goethe și-a petrecut cea mai 
mare parte a vieții. Am vizi
tat Muzeul memorial „Goethe", 
apoi am fotografiat statuia 
marelui poet și gînditor 
în fața căreia se afla grupul 
nostru.

Gh. STOICA, 
regizor, Craiova

„Autografe" 
pe... ziduri 
medievale

Vă trimit o fotografie re- 
prezentînd un colț al castelului 
de la Hunedoara. Prlvlțl-o cu 
atenție șl veți observa urmele 
pe care șl le-au lăsat pe zidu
rile medievale o seamă de vi
zitatori lipsiți de respectul cu
venit monumentelor istorice. 
„Autografele" lor pot fl văzute 
chiar de la intrarea în castel, 
mai exact de la străvechiul post 
de pază. Cine sînt autorii? 
întruclt șl-au scris singuri 
numele pe zidurile castelului, 
merită — cred — să fie 
„popularizați" șl pe această 
cale. Iată deci ctteva din 
aceste nume: Rusu I. Vaslle 
șl Ovldlu Toma—Hunedoara, 
Nicolas Iosif — Cluj, Ștefan 
Murgocl ș.a.

Autorii n-au uitat să zgî- 
rle pe pereți șl data: 1962. 
Anul în care castelul hunlazl- 
lor se afla în restaurare.

loan KENT, 
muncitor — Dova

Cititorii 
către cititori

Următorii cititori doresc să 
corespondeze prin poștă: I.S. 
Bales-Cogan, elev, Chișinău 
24, str. Dimo nr. 22, ap. 
22. R.S.S. Moldovenească, 
U.R.S.S.: filatelie; Mlhall 
Gudaltls, elev, Kotovsk, str. 
Lenin nr. 148, Raionul Ko
tovsk, R.S.S. Moldovenească, 
U.R.S.S.: filatelie; Ion Suce- 
veanu, corn. Solotvino, str. 
K. Marx nr. 100, Raionul Ra- 
hovski (Zakarpatie), R.S.S. 
Ucraineană, U.R.S.S.: teme 
diverse; Oslpluk Jan, War
szawa 12, ul. Kazimierzowska 
46/48 D.S. 2, R.P. Polonă: 
filatelie, sport (în rusă, ger
mană, engleză); Owierczuk 
Luejan, Czyzykl, p-ța Nowo- 
berzowo, pow. Hajnowka, woj. 
Bialystok, R.P. Polonă: fi
latelie, teme diverse (în rusă 
și germană); Popa Magdalena, 
elevă, Timișoara, str. Gh. 
Șincai nr. 23: ilustrate; Mihal 
Pnrnlchi, el ev, Fălticeni,Școa
la medie nr. 1: ilustrate; Mi- 
trea Leontlna, elevă, Galați, 
str. Pavel Tcacenco nr. 24: 
ilustrate; Vartolomel Marla, 
elevă, Timișoara, str. Po- 
povici Bărceanu nr. 40 A ilus
trate; Oprlșa Ioan, elev, str. 
T. Vladimirescu, bloc 17, 
sc. 1, ap. 34,Lupeni, Raionul 
Petroșani: ilustrate; Agaglu 
Alexandrina și Gheorghe Ne- 
delea, elevi, Brăila, str. I. V. 
Miciurin nr. 34 A: ilustrate; 
Manolache Nicolae, elev, Mi- 
zil, str. 23 August nr 70: 
ilustrate, filatelie, muzică; 
Nleoleta Izvoranu, elevă. 
Ploiești, str. Ștefan cel Mare 
nr. 44: ilustrate; Viorica 
Bojln, elevă, Bocșa I, gara 
Var io va, Regiunea Banat: ilus
trate; Iconița Bandu, elevă, 
Bocșa I, str. Bîrzavel nr. 6, 
Regiunea Banat: ilustrate; 
Paul Vîlcu, elev, Nehoiu, 
Raionul Cislău, Reg^Ploiești: 
ilustrate; Doina Telea, elevă, 
Pitești, bd. R.P.R. nr. 30 B, 
bloc 6: ilustrate; Nuți Șurlău, 
studentă, Timișoara, str. Clu
jului, bloc 7: ilustrate; Toa- 
der Mariana, elevă, Tulcea, 
str.Caraglalenr. 12: ilustrate; 
Dida Cristian, funcționară, 
Tulcea, str. LupenI nr. 14: 
ilustrate.

Pe scurt

I. Pop, Turda. Pentru a vă 
asigura primirea tuturor nu
merelor din „Flacăra", vă re
comandăm să vă abonați prin 
difuzorul din întreprinderea 
dv. sau direct Ia oficiul poș
tal.

Alexandru Arsenescu, O- 
nești. Urmăriți rubrica noas
tră „Cititorii către cititori" 
și veți găsi adresele ce vă 
interesează. E singura cale 
prin care vă putem pune în 
legătură cu alți filateliști.

Ionel Radu, Brăila. Cau- 
tați numerele respective ale 
„Flăcării" la secția de 
difuzare a presei din cadrul 
oficiului poștal local.

TItl Gheorghiu. Vaslui. 
Am apreciat unele din tex
tele dv., însă nu vă putem 
adresa aceleași încurajări și 
în domeniul caricaturii; e 
evidentă, deocamdată, ab
sența unei pregătiri cores
punzătoare.

Caricatura trebuie să res
pecte legile desenului artis
tic, pe care un bun carica
turist trebuie să le studieze 
temeinic.

De la 
fotocorespondenți

Spre cabana „Piatra Mare*, 
(A. Balaba n, Pitești)

într-o casă de colectiviști din
Maramureș. (V. Săsămnu, 

Baia Mare)

Noul magazin cu autoservire 
din centrul minier Petroșani. 

(Ileana Terek)

FLACĂRA
Revistă social-politică 

ji liferar-artistică
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