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D La G.A.C. „Ilie Pintilie" din comuna Pecfu Nou, 
Regiunea Banat, a început însămînțarea cartofilor iarovi- 
zați.
El La Onești, in curtnd vor fi date în folosință noi blocuri 

cu cite 9 etaje și largi spații comerciale.
El Instalația de sterilizare pentru instrumente medicale 

de Ia întreprinderea „Industria tehnico-medicală" din Bucu
rești. Aci se produc instrumente de înaltă tehnicitate.
Q Acțiunea de extindere a pășunilor se desfășoară cu 

succes în multe regiuni ale țării. Colectiviștii din Ocna 
Sibiului, Regiunea Brașov, adaugă anul acesta încă 50 ha 
la pășunea gospodăriei, defrișînd și curățind de mărăcini 
și arbuști terenuri pînă acum neproductive.
0 La Institutul de cercetări In construcții șl economia 

construcțiilor se urmărește comportarea în timp a unei 
bolți de armociment.
0 Ca și multe alte gospodării din jurul orașelor, și G.A.C. 

„Drumul belșugului" din comuna Bujoreni, Regiunea Argeș, 
și-a lărgit suprafața de teren afectată legumicultorii pentru 
a asigura aprovizionarea pieții din orașul Rîmnicu Vîlcea. 
Colectiviștii au pregătit din vreme, în sere special amena
jate. răsadurile pe care curînd le vor transplanta în grădini.
H La complexul pentru industrializarea lemnului de la 

Reghin se produc, pe lîngă altele, ambarcațiuni de toate 
tipurile. în 1964, la Olimpiada de la Tokio, sportivii noș
tri vor concura pe ambarcațiuni produse la Reghin.

□tocronica Fla<^ar»ii Fofo cri
El Deputați, primari și consilieri municipali mani

festează pe străzile orașului Merlebach (Franța), pentru a-și 
expiima solidaritatea cu minerii greviști din bazinul 
Lorenei și din restul Franței.
O Eliberarea provizorie din închisoare a fostului pre

ședinte Celal Bayar și încercările „Partidului dreptății" 
de a obține eliberarea politicienilor vechiului regim din 
Turcia au prilejuit puternice manifestații de protest ale 
studenților din Istanbul și Ankara. La Ankara (în foto
grafie) demonstranții au aruncat cu pietre în ferestrele 
sediului „Partidului dreptății" și apoi au pătruns în clădire.

El La Rio de Janeiro (Brazilia) a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia patrioți venezuelienl au vorbit 
despre lupta poporului din Venezuela împotriva regimului 
dictatorial al lui Betancourt. în fotografie: vorbește sena
torul venezuelean Delgado Losano, lider al Mișcării revolu
ționare de stînga. Alături de el se află Romulo Nino (cu 
ochelari de culoare închisă), unul din patrioți! care au cap
turat nava „Anzoategui".

® Aspect din expoziția „Arhitectura romînească", des
chisă recent la Bratislava (R.S. Cehoslovacă).

IE „Parlamentul a fost supus unui adevărat asediu", scrie 
ziarul britanic „Daily Mail" în legătură cu marea demon
strație de la Londra, organizată în semn de protest împo
triva șomajului crescînd din Anglia. în fotografie: polițiștii 
fac zid în fața uneia din intrările în Camera Comunelor.



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ 7 APRILIE 8.50: Gim
nastică 9.00: Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar — Tele
jurnalul pionierilor; „Pioneza" 
— scenetă satirică de C. Teodori; 
Program artistic prezentat de 
Casa pionierilor din Comănești; 
Poșta copiilor 10.30: Rețeta gos
podinei 11.00: Emisiunea pentru 
sate 19.00: Jurnalul televiziunii 
19.15: Cîntă Maria Butaciu-Dra- 
gu, Maria Ciobanii, Ion Bogza, 
Tudor fleica și o formație instru
mentală condusă de Tudor Pană 
19.45: Filmul artistic „Marile 
speranțe" — o producție a stu
diourilor engleze după romanul 
cu același nume de Charles 
Dickens 21.50: Clntă sextetul 
instrumental condus de Horia 
Ropcea. Soliști: Margareta Pîs- 
laru și Florin Dorian. în În
cheiere: Buletin de știri.

LUHI 8 APRILIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.15: Pen
tru tineretul școlar — „Legende
le magnetismului și ale electri
cității" (IV) 19.45: „De la pla
tou la ecran" — un film despre 
filme 21.00: „Ecouri de madri
gal" — mic concert cu Emilia 
Pctrescu-Cironeanu, Tamara Ru- 
su, Igor Turjanski — vioară, 
Alexandru Șumski — clavecin, 
Alexandru Slavek — violoncel; 
coregrafia — Gelu Matei 21.40: 
Telesport. în Încheiere: Buletin 
de știri.

MARTI <> APRILIE 18.30: Uni
versitatea tehnică la televiziune 
— „Construcții moderne de uti
laj petrolier de foraj" (II) 
19.00: Transmisiune de la Sofia — 
„Turandot" de Puccini. Interpre
tează colectivul Operei popu
lare din Sofia. în pauze: Jurnalul 
televiziunii; Emisiune de știin
ță — „De. la neuron la calcula
torul electronic" de Edmond 
Nicolau; Jurnal de știință și 
tehnică. în încheiere: Buletin 
de știri.

MIERCURI 10 APRILIE 17.00: 
Emisiunea pentru cluburile din 
întreprinderi. Din cuprins: Tele
jurnalul săptămlnii; Acțiunea 
de refacere a pădurilor — sar
cină Importantă a tineretului 
patriei; Contribuția maistrului 
In procesul de producție; Cărți 
tehnice; Moment literar — La 
Fontaine; Artiști amatori în 
studio 19.00: Emisiunea pentru 
sate. în Încheiere: Sfaturi pen
tru telespectatori; Buletin de 
știri.

]OI 11 APRILIE 18.30 : Uni
versitatea tehnică la televiziune 
— „Procedee moderne de fabri
care a produselor fito-farmaceu- 
tice" 19.00: Jurnalul televiziu
nii 19.15: Pentru școlari — „Cu 
căpitanul Val-Vlrtej pe Marea 
Neagră" 19.40: Emisiune de 
teatru — „Nuntă la castel" de 
SlîtS Andras. Interpretează colec
tivul secției de teatru a Ansamblu
lui „Ciocirlla"; In pauză — fil
mul documentar „Arena tinereții", 
în încheiere: Buletin de știri.

SÎMBĂTĂ 13 APRILIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Pen
tru tineretul școlar — „Despre 
dansul de caracter" de E. Magyar 
Gondo — emisiune realizată cu 
concursul Școlii de coregrafie 
din București 19.55: în fața hăr
ții 20.10: Filmul artistic „Patru 
inimi" („Mosfilm") 21.45: Muzică 
ușoară pe film. în încheiere: 
Buletin de știri.

Primă

în pagina 21-23: 
programul de radio

apricioasă și nepunctuală, pri
măvara acestui an s-a lăsat în
delung așteptată, cedînd as
prei sale predecesoare o parte 
din zilele ee i se cuveneau. 
Și totuși, a existat un anu

me loc unde, la data fixată, s-a 
instalat cu drepturi depline: vi
trinele. E drept că florile îi erau 
din mătase apretată iar rîndunelele 
din placaj, dar chemarea primă
verii nu era mai puțin irezistibilă. 
Mai ales că și-o exercita prin tot 
felul de obiecte vestimentare, în 
care culorile pastelate mîngîiau pri
virea. Cine poate rămîne indiferent 
la o asemenea îmbiere? întreprin
derile industriei noastre ușoare și-au 
trimis aici, în vitrine, argumentele 
concrete ale luptei lor pentru cali
tatea produselor. Și, implicit, pen
tru estetica acestora, pentru diver
sitatea lor. Vitrinele făgăduiesc și 
cheamă. Carnetul gazetarului pre
gătit să consemneze dacă promi
siunea acestora este ținută pînă 
la capăt...

Cîți oameni urcă și coboară zil
nic scările magazinului universal 
„Victoria", cîți așteaptă — mai 
mult sau mai puțin răbdători —• 
în fața lifturilor, cîți pun la în
cercare mult doritul calm și bună
voința vînzătoarelor? Doar me
moria vizuală a celulelor fotoelec- 
trice ne-ar putea-o spune, deși ea 
nu a fost solicitată în cazul de

față. Pe toți aceștia îi atrag vitri 
nele magazinului. Dacă manechi 
nele nu ar fi atît de convenționali 
și de nepieptănate, vitrinele „Vie 
toriei" ar place fără rezerve. Sîn 
aranjate cu gust. Expun lucrur 
noi, frumoase, armonizate colo 
ristic. Adevărate expoziții per 
manente, în permanență reînnoite 
vitrinele colaborează la înfruinuse 
țarea străzii, anunțînd totodati 
trecătorilor cu elocvența unui afiș 
iată ce aflați înăuntru, în magazin 
poftiți ia noi! Și într-adevăr, raf 
turile oferă, „viu și natural", to 
ce ți se promite afară. în primu 
rînd pardesiuri. Prelunga toamnă ; 
anului trecut, ca și răcoroasa pri 
măvară ’63, au readus în actuali 
tate pardesiul, pe care brusca tre 
cere Ia zilele călduroase — frec 
ventă în ultimii ani — îl făcuși 
aproape inutil. Prevăzătoare, fa 
bricile noastre de confecții (și mi 
refer îndeosebi la cele ce aprovi 
zionează magazinul „Victoria" — 
F.C.T. „București" și „Arta Modei" 
au venit în primăvară cu pardesiuri 
Destul de multe, de frumoase și di 
convenabile. O notă bună în pri 
mul rînd pentru alegerea stofelor 
contexturi noi, care se poartă mul 
acum — carouri, dungi discrete 
flaușuri — culori frumos combi 
nate (coniac cu negru, bleumarh 
cu violet, maro cu gri-argintiu) 
Place și croiala pardesiurilor (deși ■ 
fi fost Ioc de mai multă cutez ați



ira in cinci vitrine
i promptitudine în aplicarea liniei 
roderne): gulerele sînt mai mici, 
lîneca ușor rotunjită, linia eva- 
ată sau tubulară. Dar constatăm 
n lucru ciudat: hainele mai scum- 
e (din tergal, de pilda) au modele 
in cele mai conservatoare și tot- 
dată mai pretențioase. Explicația 
i se dă pe un ton categoric: gas
urile sînt diferite și evoluează greu. 
<u poți risca, la un produs scump, 
n model nou, încă incert vandabil, 
iîntem de acord: cu atît mai mult 
e impune ca un astfel de mantou 
ă fie gîndit deci nu în funcție de 
'ariațiile de sezon ale modei, ci 
le acea lege a simplității sobre pe 
are o cere o haină clasică. Or, 
um se explică atunci și cum merg 
mpreună la un pardesiu cu linie 
Ireaptă o mînecă chimono (care se 
i demodează repede și nu avan- 
ajează orice siluetă) și un gule- 
aș rotund, școlăresc aproape?

în general însă, pardesiurile aces- 
ui an au plăcut, și în primele săp- 
ămîni ale lui martie aproape 
20 de femei plecau zilnic îmbră- 
ate în pardesiuri noi pe ușile maga- 
inului „Victoria“. Taioarele, însă, 
iu au fost la nivelul hainelor și, 
irește, al așteptării publicului, 
'fici ca stofe, nici ca croială, nici 
:a execuție. Cumpărătoarele veneau, 
ntrebau de taioare, probau cîteva 
i își cumpărau... un pardesiu, 
ar taioarele rămîneau mai departe 

>e suporturi, așteptîndu-și cu ne

răbdare suratele mai tinere, pentru 
ca peste specia lor vestimentară 
să nu mai alunece, indiferente sau 
nemulțumite, privirile prezumti
velor lor posesoare.

★
Pot părea nimicuri, dar nu e așa. 

Subestimate doar de către ne
dreapta lor denumire, accesoriile 
își dovedesc cotidian —- și prin 
funcționalitatea, și prin estetica lor 
— importanța pe care o au în 
alcătuirea unei ținute vestimen
tare. Creatorii de modele susțin 
că accesoriile fac eleganța, noi să 
adăugăm cît de necesar este un 
pantof comod (și frumos!) pentru o 
femeie cu îndatoriri profesionale, cît 
de utilă este o poșetă încăpătoare 
(și frumoasă), cît de binevenită 
este pălăria în zilele cu vînt și 
soare ale primăverii și cît de mult 
contribuie ea (dacă e frumoasă!) 
la completarea unei ținute îngri
jite. Frumosul a devenit astăzi, 
pentru noi toți, o prezență fami
liară, el nu poate lipsi tocmai din 
obiectele, cele mai uzuale și nece
sare vieții noastre zilnice. între
prinderile industriei noastre ușoare 
au făcut din frumosul vestimentar 
una din preocupările lor centrale 
și iată că magazinele de pe bule
vardele bucureștene îmbie trecă
torii — unul cu poșetele sale, altul 
cu pălării, multe altele cu pantofi.

Sanda FAUR

Doriți un pantof frumos! lată unul din numeroasele modele de bun gust 
pe care le oferă fabricile noastre de încălțăminte.



Zilnic, etajele magazinului univer» 
tal „Victoria" formează obiectul vi
zitei a suta ți sute de cumpărători.

La care din pălăriile acestea să te hotărăști 1 Nu 
este lucru ușor, ctnd al de ales din atltea nein

spirate pălării-castron...

Magazinele de accesorii sînt specia
lizate pe diverse produse. Perfect: 
afli într-un magazin cam tot ce 
oferă fabricile respective într-un 
anumit domeniu. Preocupate însă 
de a realiza lucruri cît mai variate 
și de calitate, fabricile de resort 
—deși aparțin de cele mai multe ori 
aceluiași departament — au omis un 
lucru esențial: a se pune întotdeauna 
de acord, a concepe împreună obiec
tele vestimentare destinate a fi 
purtate împreună. Intenția de a 
asorta coloritul poșetei cu cel al 
pantofilor sau de a-ți găsi mănuși 
în nuanța pălăriei se dovedește 
deocațndată destul de greu reali
zabilă. Și e păcat, pentru că în ma
gazine se găsesc produse atrăgă
toare. Iată, de pildă, poșetele. 
Pînă acum doi ani, mai constituiau 
încă o problemă; în sezonul acesta 
fabricile ne-au trimis o gamă bo
gată în modele și nuanțe variate, 
la prețuri accesibile. Fabrica „Si- 
mion Bărnuțiu" din Sebeș, de pildă, 
oferă produse de un gust ales: 
avînd o linie modernă — sînt mari, 
înalte, dreptunghiulare sau puțin 
rotunjite — poșetele din Sebeș sînt 
foarte îngrijit executate, au închi
zători rezistente și folosesc dife
ritele materiale plastice în funcție 
de modelul respectiv.

Și bucureșteana „Flacăra roșie“ a 
adus cîteva modele reușite, dar 
creatorii din această fabrică ma
nifestă încă preferințe pentru o 
linie încărcată — capace asime
trice cu falduri și cute, bentițe 
inutile, clipsuri metalice nepotri
vite. Poate ar fi mai bine ca, în 
loc să caute „noul“ în tot felul de 
zorzoane și ornamente de un gust 
îndoielnic, sporind astfel doar can
titativ și nu calitativ suma mode

6

lelor, creatorii de la „Flacăra ro
șie" să se oprească la un număr 
(firește, satisfăcător!) de poșete iz
butite și să le repete în diferite 
materiale și culori. Pentru că de 
obicei poșetele frumoase dispar 
foarte repede, iar cele nereușite, 
demodate, se umplu de praf prin 
rafturile magazinelor.

★
Opriți-vă în fața vitrinei ori

cărui magazin de încălțăminte și 
veți ajunge la aceeași concluzie cu 
noi: pantofii noștri sînt, în primul 
rînd, frumoși. Și eleganți. Și foarte 
variați ca modele. Și la prețuri 
diferite. Abia în ultimul rînd sînt 
însă comozi. Forma aceasta ascu
țită și cu tocul subțire cere, mai 
mult poate ca oricare alta, un 
calapod conceput științific și echi
librat construit. Ori, deocamdată, 
fabricile noastre nu au rezolvat în 
întregime această problemă. E ade
vărat că în ultima vreme atît 
„Arta Guban" cît și „Mondial" au 
introdus cîte două lățimi pentru 
fiecare număr și inițiativa aceasta 
e binevenită, fără a asigura pe de
plin comoditatea pantofilor. Fabrici
le au început de asemeni să foloseas
că minuscule flecuri dintr-un mate
rial plastic foarte rezistent: asta 
înseamnă că nu va mai trebui să 
vizităm bilunar cizmarul. Pantofi 
eleganți, deci, ne putem alege în 
liniște: avem de unde (mai ales 
dacă vom exclude complet pe cei 
împodobiți cu... fluturi, realizați 
dup.ă nefericita idee a cine știe 
cărui creator' aflat în pană de 
gust!). Dar un pantof sport reușit 
— tocmai acest pantof de toată 
ziua, atît de necesar — vom găsi 
mai greu. De ce oare?

Multă vreme, pălăriile au fost 
privite cu neîncredere și rezervă. 
Parcă nu încadrau bine obrazul, 
parcă moda nu era avantajoasă 
(și, într-adevăr, ideea pălăriei-cas- 
tron a fost total neinspirată), parcă 
era mai comodă băsmăluța. în 
iarnă, căciulile mițoase și, mai 
apoi, pălăriile din fetru-mohair au 
început să cîștige teren. Iar în 
primăvara aceasta, magazinele de 
pălării au început a fi tot mai 
frecventate. Dar asta nu înseamnă 
că vînzările au sporit în același 
ritm. Clientele intră în magazin, 
probează o pălărie, două, trei și 
pleacă deseori fără a cumpăra ni
mic. Au avut — trimise de Fabrica 
de pălării din Timișoara — aproape 
30 de modele din care să aleagă. 
Și totuși, nu s-au putut hotărî. De 
ce oare? Explicația există: pălă
riile mai au acea inestetică formă 
castron, sînt colorate agresiv în 
albastru, verde, violet, kaki sau 
în bătrînești nuanțe de gri, ma
ro și negru, au panglici și năs
turei neasortați cu tonul fetru- 
lui. Se poartă pălăria cu borul 
mic și ridicat; se poartă și borurile ' 
ample, se poartă pălării din mate
riale pepit sau imprimate. Fabrica 
timișoreană a aflat, se pare, acest 
lucru și, cu oarecare întîrziere, a 
trimis și modele mai noi, des
tul de reușite (cumpărătoarele 
așteaptă însă cu răbdare și altele), 
în schimb, cine vrea să-și facă o 
pălărie la un atelier specializat 
găsește, în aceleași magazine de 
pălării, cloșuri în culori minunate, 
delicat pastelate, o încîntare pentru 
ochi (și există cloșuri care nu costă 
decît 20 de lei!).

Să notăm acum o apariție cel 
puțin bizară pe străzile bucureș- 
tene: pălăriile din foi de burete 
(da, din acel material plastic expan
dat din care se fac bureții și covo
rașele de baie!).Unele femei tinere, 
cu gustul încă neformat, au fost 
probabil atrase de coloritul viu al 
materialului și au avut slăbiciu
nea de a-și pune pe cap aceste 
„pălării" cu festoane, fundulițe și 
năsturași. Nu e vina lor, ci a acelor 
așa-ziși creatori care-și permit, fără 
a avea o calificare și un discernă- 
mînt artistic, să inventeze tot felul 
de accesorii vestimentare și po
doabe. Pălăriile acestea sînt pur 
și simplu o agresiune la adresa 
bunului gust. Un amănunt semni
ficativ: ele pot fi cumpărate la... 
piață.

Primăvara și-a adus încă multe 
alte semne prin vitrine, lăudabile 
mărturii ale eforturilor creatoare 
— și eficiente — desfășurate de in
dustria noastră ușoară, de tehni
cienii din comerț. Ba și-a trimis 
mesagerii — țesăturile înflorate 
și multicolore cu care fabricile noas
tre se pot pe drept mîndri — și 
către urmașa ei, vara. Peste cîteva 
săptămîni vom renunța și la par- 
desiuri, și la pălării, și Ia ta- 
ioare. Cumpărătorii vor cere atunci 
industriei să le ofere sortimente noi 
și bogate pentru zilele fierbinți de 
vară... Cerere pe deplin justificată. 
Industria ușoară și unitățile comer
ciale trebuie să fie din timp pregă
tite a-i face față.

Sanda FAUR 
Fotografii da 

Aurel MIHAILOPOL



Henri BARBUSSE

Intilmrea 
de pe 
frumoasa 
promenadă

— schiță —

Mă așezasem la soare, pe o 
bancă de pe aristocratica pro
menadă a orașului. In spatele 
meu se tntlndea minunata 
peluză de satin verde a ma
relui parc... Timpul era atît 
de frumos, iar acel du-te-vino 
al plimbăreților mondeni se 
profila cu atlta grație și se 
colora cu atlta seducție Incit, 
după o Jumătate de oră, îmi 
dădui seama că țineam de-a- 
ndoaselea cartea pe care o 
citeam. O lăsai pe genunchi 
șl începui să privesc In extaz 
lumea...

Deodată zării o pereche, 
care-și făcea apariția la ca
pătul marelui bulevard și se 
apropia de mine. Bărbatul, 
ca șl femeia, erau amlndoi 
tare chipeși șl mai ales ele
ganți, răspîndlnd In Jurul lor 
o anumită distincție, menită 
să uimească oamenii simpli, 
deși trebuie s-o spun că și 
aceștia tși au distincția lor.

Femeia purta un taior de 
cașmir cusut cu fir de aur, ai 
fi zis că al in fața ta o minia
tură persană șl o cochetă de 
la 1860, contopite Intr-o sin
gură ființă reală. Ghetre albe 
strlngeau cu un fel de preca
uție picioarele ei delicate, 
dar scurte. O egretă, țlșnind 
violent dintr-o mică stea, ii 
împodobea pălăria. Se distin
gea intr-adevăr din mulțimea 
aceea pestriță de aristocrați.

Bărbatul prezenta aceeași 
pasiune pentru ultima modă, 
merit pe care eu mărturisesc 
că nu-1 aveam de loc. Eu? Eu 
eram perfect conștient de 
manșetele mele mototolite 
(in ajun, îmbrăcindu-mă, mă 
așezasem fără să vreau pe ele) 
și de pantofii mei obosiți, cu 
vîrful răzvrătit în sus. Eram 
conștient și de timiditatea 

mea, pe care vechiul pardesiu 
de duminică o sporea și mai 
mult. Și totuși, privirile 
mele îndrăzniseră să se ridice 
spre acea făptură minunat de 
trandafirie șl fragedă, pe care 
pudra de orez și buclele de 
aur o făceau comparabilă cu 
un tablou...

Clnd cei doi trecuseră de 
banca mea, mă ridicai fără 
vrere și acum urmăream in 
tăcere umbrele lor... Mă atră
geau desigur siguranța și stră
lucirea lor. Simțeam parcă ne
voia să-l observ de la distanță, 
în realitate cei doi... erau trei... 
Am uitat să vă spun că mtna 
tinerei femei era purtată de o 
curelușă de culoare deschisă, 
la capătul căreia alerga un 
cîine. Acest pufușor alb, cu 
coada ca o umbrelă, cu ure
chile din carton decupat, era 
atlt de ciufulit, că abia-i 
puteai ghici trupul ascuns în 
manșonul de blană.

Deodată, plimbăreții mei 
se opriră.

— Ce oroare, domnule! — 
strigă doamna.

Șl eu zărisem obiectul sur
prizei și scîrbei celor doi: 
mărturisesc că am tresărit 
de uimire. Un cerșetor diform, 
un fel de vrăjitor indian cu 
părul de smoală, ședea pe 
marginea trotuarului, cîn- 
tînd din acordeon. In fața 
lui zăcea o biată lădlță de 
lemn, pe care o maimuță 
jigărită, îmbrăcată în dansa
toare, se mișca lamentabil. 
N-aș putea spune ce pată 
murdară făceau cei doi actori, 
umili și zdrențăroși, țîșniți 
parcă din canalurlle de scurge
re sau din vreun infern pe 
frumoasa promenadă a ora
șului.

Cerșetorul avea o figură 
murdară, dezgustătoare. Mai
muța, și ea era numai piele 
și oase, jerpelită șl nefericită. 
Pe deasupra mai purta șl o 
mizerabilă fustiță de lînă 
roșie, pătată peste tot, agă
țată cu un nasture alb de o 
bretea care trecea peste umă
rul ei uscat. Sarcina bietului 
animal era de a se ține pe 
picioare și a se balansa de la 
dreapta spre stingă... Mereu 
se retrăgea însă obosită, se 
așeza plictisită, cramponln- 
du-se cu palmele el cenușii 
și roșietice de marginile lădl- 
ței. Și pe fața ei de gutapercă 
se citeau acum toate durerile 
lumii.

Stăplnul el dădea atunci o 
ușoară lovitură de picior în 
lădiță, animalul tresărea, se 
ridica și timp de cîteva mi
nute coada îl sălta fusta, 
asemeni spadei unui tenor 
de operetă...

Femeia din lumea bună în
cepu să rîdă cu hohote. Se 
amuza, se vede, de această 
întîlnlre neașteptată cu nefe
ricitul cerșetor, pe care cel 
cu suflet nu voiau să-l atingă 
nici măcar prin intermediul 
unul obol. Cățelușul începu să 
latre disperat.

— Foarte bine, Bălăior! N-o 
lăsa!

Obișnuit să scrutez trăsă
turile oamenilor, fie în tram
vai, fie la birou (mal ales 
vara, cînd fac pe adjunctul la 
serviciul de informații), ajun
sesem la oarecare îndemînare 
în deslușirea simțămlntelor al- 
tora.Și acum, urmărind chipul 
frumos al femeii, am ajuns 
la concluzia că nobila doam
nă îșl făcea o adevărată plă
cere din a-1 ațîța și mai 
mult.

— Nu-i place nimic din ce e 
vulgar. Auzi-1 Franck! Bravo, 
Bălăior! Nu-ți fie teamă de 
jerpelita asta de maimuță!

Bălăior se apropie tot mai 
mult de lădlță, tîrînd după 
el cureaua, întinsă acum ca o 
coardă de harpă, și se scutură 
înfierbîntat, cu zgomot de 
argint. Maimuța dădu atunci 
semne de neliniște; sări de pe 
lădiță pe trotuar, încerclnd 
să culeagă un muc de țigară. 
Stăplnul murmură ceva șl o 
aruncă îndată pe cutie. Coco
țat acolo sus, micul animal 
se ghemui, ducîndu-și picio
rul spre bot.

Doamna rîse și mai tare, în 
timp ce Imaculatul patruped 
lătra cît îl ținea gura. Tînărul 
boier admira această scenă. 
Ctțlva gură-cască se apropia
seră. în curînd se formă un 
mic cerc.

Văzui atunci cum stăpîna 
Iui Bălăior ii lăsă pe acesta să 
se apropie încetișor de nefe
ricita dansatoare, încerclnd 
Îarcă un fel de plăcere orgo- 
ioasă la vederea acestui Joc.
— Vezi cum înțelege—spuse 

ea tînărului. Apoi adăugă, 
rtzlnd In hohote: Pe ea, pe ea, 
.Bălăior!
' Clinele se năpusti deodată, 
se destinse ca un arc elastic

șl irezistibil, prinztnd tn gură ■
marginea fustei de lină roșie ■
a maimuței șl scuturind-o ■
strașnic. Maimuța se uita ■
acum cu ochi năprasnici, ți- ■
pînd asemeni unul șobolan ■
prins în cursă. Speriată, 
căută apoi să-și rețină cu cele ■
două labe dinainte rochia pe ■
trup. Gestul păru celor de față ■
o adevărată manifestare de ■
pudoare feminină. Toată lu- ■
mea izbucni In rîs. Botul bie- ■
tulul animal se strtmbă atunci ■
Intr-un țipăt sălbatic. Un ■
copil, încurajat de risete, 1
aruncă o piatră care căzu cu 1
zgomot lingă lădiță de lemn. 1

Și eu? Mărturisesc că în- 1|
Cercam un fel de jenă, asis- ■
ttnd la această scenă. Ti- ■
mid cum eram, nu îndrăz- ■
neam însă să spun nimic. 
Eram sfios șl sărăcăcios 
îmbrăcat. Aș putea spune, 
prea sărman pentru a gîndi ■ 
cu glas tare In public. ■

Crac! Fusta de lînă se sfîșle ■
cu zgomot. în aceeași clipă ■
brațul maimuței căzu ca o ■
grindină, cu ghearele amenin- I
țătoare, pe botișorul imaculat |
al călăului ei. Pe loc, acesta I
cedă. Cu ochiul zdrobit, cu ■
pleoapa sfișiată, se aruncă I
acum la picioarele stăpînei, 
urltnd a moarte. I

Tînărul domn se șl năpustise I
insă cu bastonul său, care I
zdrobi cu un zgomot strident ■
coapsele cenușii ale maimuței. ■
Aceasta se învîrti pentru ■
ultima oară pe micuța ladă ■
de lemn de unde tși ctștlga ■
hrana ptnă cu un minut ■
înainte și se prăbuși pe tro- ■
tuar, în sînge. Mai avu cîteva ■
spasme, In timp ce rochița ei W
roșie, sfișiată, se întindea ■
alături de ea.

Totul se petrecuse, tntr-ade- ■
văr, cu iuțeala fulgerului. Și ■
în timp ce micuțul animal ■
zăcea acum doborlt pe tro
tuar, cerșetorul tși smulgea ■
de disperare părul nepieptă- ■
nat și plîngea amar, cu gura ■
întredeschisă... Prin mulțime ■
înainta acum un sergent de I
poliție, drept spre el, infle- 1
xibil ca însăși fatalitatea.

Eu însă tml făcusem deja S
loc prin mulțimea șovăiel- I
nică si mă îndreptam spre ■
tînărul boier. Eu făceam 
asta? Da, da, eu eram acela... ■
Mă postai în fața lui și-i dădui ■
cu toată puterea o palmă pe ■
obraz. Tînărul domn se clă- ■
tină, suspendat cu un picior 
în aer. O nouă lovitură îl 
trimise drept lîngă un copac... ■ 
Și cum în fața mea nu mai era ■ 
acum decît pălăria lui, ex- ■
pedlal cu voioșie elegantul ■
melon în mijlocul bulevardu- K
lui... ■

Plecai apoi cu pași mă- w 
runți, mîndru parcă de tăce- w
rea șl uimirea ce se făcuseră S
în jurul meu, eu, care uitasem ■
pentru o clipă slăbiciunea mea ■
și amărîtul meu pardesiu de I
duminică, atît de uzat... ■
In romînaște da G. CUIBUȘ I

Ilustrați* d* Tia PELTZ
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Reproducem în paginile de 
față o serie de lucrări din expo» 
zițiile pe care cîțiva dintre 
artiștii noștri plastici le-au des
chis în Capitală în ultima
vreme.

MĂRIA CONSTANTIN Peisaj

Ă fit 4a

EUGEN TARU:
Ilustrație la „Viata șl pildele lui Esop'
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TIA PELTZ:

EUGEN TARU:
Ilustrație la „Gargantua" de Rabelais
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MIHAIL GION: Din ansamblul de dansuri

RENATA DUNCAN: Portret de studentă

Mg*



18 ani s-ou scurs din ocna zl de rdscruce în viata Ungariei — 4 aprilie 1945, 
Aproape doyâ decenii, în care oamenii muncii din tara vednâ șl prietenii au 
arâtat ce puternlcd forte creatoare constituie hdrnlcla și talentul unul popor 
în condițiile socialismului. Șl aceaste energie, organizate șl dirijate do Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, s-a concretizat în reallzârl do seamd în toate 
domeniile construcției socialiste, în ridicarea nivelului de trai material și cultural 
al poporului. Constructorii socialismului din R. P, Ungard lupte pentru îndepli* 
nlrea sarcinilor celui de-al doilea plan cincinal, înaltâ noi și moderne între* 
prinderi Industriale, cartiere de locuințe șl edificii culturale, reallzeazâ produse 
mal numeroasa șl mal bune.

In paginile de fatd prezontdm cîteva aspecte din viata șl munca poporului 
ungar.

Imagini din Ungarie 
prietena

în SatkecfoMrvdr, elrdeechoa capital* a regatului ungar de acum un mileniu, a luat flint* a fa« 
bric* de aparate de radle fl televlslune. Mllnl îndemtnatlce de tineri tehnicieni fl«au tncuflt repede 

deprinderea construirii unor operata|e complicate,..



Ceh patru dosare 
ți cele o mie 
do necazuri 
ah doctorului 
Harter Ich

La raalltaraa nravadarllar pianului <f« perspectivi al R. P. Ungara 
hl aduca contribuția șl agricultura socialists, in fotografiat • iMOglKo 
«lin socțla legumicola a cooperativul agricole „lenln" din larked, 

județul Idkds — una din cele mal vechi din țari.

Da la blocuri de locuințe muncitorești fl pini Io marl edificii pu- 
bllco — tn R.P. Ungari *-a construit mult tn anil putorii populare. 
In machotit un nou stabiliment balnear destinat oamenilor muncii.

Renumitul compozitor maghiar, octogenarul Koddly Zollan, tn ml|« 
locul pionierilor.

D
octorul Elmar Herte- 
rlch, ttnăr medio nou* 
rolog din Wdrzburg, a 
hotarit să părăsească 
Republica Federala Ger
mană și să caute pe alte 

meleaguri liniștea pe care a 
pierdut-o de otnd a izbucnit 
ceea ce presa numește „cazul 
Herterlefi". La originea „cazu
lui Herterioh" stau patru 
dosare — unul cenușiu, unul 
galben, unul verde, unul 
{.Ibastru — așezate la rtnd 
n biblioteca din camera de 

lucru a doctorului. Șl să nu 
vă Închipuiți că aceste dosare 
reprezintă cumva vreo infrac
țiune a iui Herterlch la prin
cipiile morale ale practicii 
medicale sau că au măcar 
vreo legătură cu activitatea 
Iul profesională. E vorba de 
cu totul altceva...

Acum cttăva vreme docto
rul Herterlch a hotârlt să-șl 
construiască o casă. De aici 
s-au tras toate. Pentru con
struirea unei case e nevoie mal 
Intii de un teren. Herterlch 
a pornit să achiziționeze 
terenul. Astfel a intrat tn 
contact ou Fundația „Prințul 
Ruprecht de Bavaria", in
stituție avtnd drept scop re
construcția și dezvoltarea ora
șului Wflrzburg, Demersurile 
medicului au fost tnttmplnate 
fără bunăvoință de reprezen
tanții ă Fundației, inclusiv 
Îirocurlstul Wolpert, doctor 
n științe juridloe șl persoană 
oarte influentă in oraș.

Se spune că prima calitate 
8 unui neurolog este calmul — 

ar șicanele de care s-a lovit 
la Fundația „Prințul Rup
recht" l-au făcut pe Herterlch 
să-l piardă pe al său. Așa in- 
ott a început să cerceteze cine 
este influentul Herr Doktor 
jurist Wolpert. Rezultatul 
acestor cercetări formează con
ținutul celui dinții dosar — 
cel cu copertele cenușii — 
din care telese: că onorabilul 
Doktor Wolpert a devenit la 
16 aprilie 1933 membru al 
partidului nazist; că a fost 
gaulelter tn Franconia infe
rioară; că tn perioada 1943- 
1946 a fost ajutor de primar 
al Wdrzburgului; că pentru 
serviciile aduse tn această 
ultima calitate primește azi 
frumoasa pensioară de 1.600 
de mărci.

Pe baza documentelor adu
nate, Herterlch s-a adresat 
Tribunalului administrativ. 
Tribunalul, prezidat de altă 
persoană influentă, profesorul 
Schtedermalr, a respins ac
țiunea intentată tmpotriva 
lui Wolpert. Ceea ce l-a deter
minat pe Herterioh să-și 
extindă investigațiile șl asu
pra persoanei președintelui 
Tribunalului. Așa s-a născut 
al doilea dosar, dosarul gal
ben ; Schtedermalr a fost șl el 
membru al partidului nazist, 
tot de la 16 aprilie 1933: 
a fost șeful oficiului pentru 
legislație rasială al conducerii 
națlonal-soolallste, apoi re
ferent auxiliar tn Ministerul 
de interne al Reichului (biroul 
„Drept rasial șl politică ra
sială") ; in fine — cu grad de 
SturmbannfUhrer SS —■ mem
bru al unul tribunal de urgen
ță la Oslo, pe timpul ocupației 
naziste tn Norvegia»

Pentru că nu a păstrat pen
tru el aceste date edifica
toare, Herterioh s-a pomenit 
dat tn judecată de Schleder-

malr sub acuzarea de calom
nie. Tribunalul care a dat curs 
acțiunii era condus de procu
rorul Kolb. Acesta a devenit 
eroul celui de-al treilea dosar 
din biblioteca lui Herterioh, 
dosarul verde. Nu fără temei) 
Kolb este criminal de război, 
iar dosarul conține material 
documentar despre activi
tatea lui la tribunalul de 
urgență din Kallsch, unde, 
atunci etnd nu putea avea 
dovezi tmpotriva celor jude
cați, nu se afla să ceară „urmă
rirea lor prin metodele poliției 
de stat". Se știe ce Însemna o 
asemenea urmărire.

Al patrulea dosar, albastru, 
e consacrat judecătorului El- 
sert. Acesta a respins acțiunea 
intentată de Herterlch tm
potriva cuiva care, solidari- 
ztndu-se cu notabilitățile de
mascate de ttnărul medic, 
ti insultase. Dosarul albastru 
nu e mai puțin semnificativ 
dectt cele precedente: tn anii 
nazismului, Eieert a fost 
locțiitor al procurorului ge
neral al Reichului.

în urma dezvăluirilor lui 
Herterlch, Herr Doktor Wol
pert a trebuit să demisioneze

din postul de procurist al 
Fundației „Prințul Ruprecht", 
profesorul Schiedermatr și 
procurorul Kolb au fost sus
pendați din funcțiile lor de 
impărțltorl ai dreptății. Dar 
au reușit să organizeze tm
potriva doctorului Herterioh 
o adevărată campanie de 
presiuni. Cortegllie carnava
lului au fost folosite pentru 
a-1 batjocori; telefoane șl 
scrisori anonime i-au adresai 
Injurii șl amenințări, s-au 
tras chiar focuri de artnăbrin 
ferestrele locuinței lui. „Poli
ția criminală a și prins pe cel 
care a tras, povestește Herte- 
rich, dar procurorul a clasat 
afacerea ca lipsită de impor
tanță" .

Ziarul hamburghez „Dle 
Welt", care consacră un mare 
reportaj „cazului Herterioh", 
a făcut și un sondaj de opinie 
publică. Un ttnăr, de pildă, 
care a sunat la ușa lui Herte
rlch chiar in timp oe repor
terul se atla acolo, a spus 
doctorului: „Luorez tn agri
cultură. Am venit pentru că 
am vrut să vă exprim admi
rația mea. Șeful meu nu tre
buie să știe despre această 
vizită". Rezumtnd situația, o 
notabilitate locală a partidu
lui liber-democrat a declarat 
ziaristului: „Mulțl stnt in 
sinea lor alături de Herterioh, 
dar nu cutează s-o spună 
deschis".

Florlca fILMARU
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VASUL .INDIANAPOLIS*. O VICTIMĂ INDIRECTĂ A BOMBEI ATOMICII

Savai 
avertîzi

nil războiului trec Încet, chi
nuitor de încet, totuși trec. 
1942, 1943, 1944... în acest 
răstimp, pe fronturile din 
Europa, Africa și Orientul 
îndepărtat, conflagrația ca

pătă proporții fără precedent 
în istorie prin mijloacele de 
luptă angajate, prin amploarea 
bătăliilor, prin numărul de oa
meni sacrificați pe altarul lui 
Marte. Globul întreg e in flăcări, 
dar soarta războiului se decide 
pe frontul sovietic. Bătălia de pe 
Volga și cele ce-i urniează dove
desc nu numai că invincibilitatea 
hitleriștilor e un mit, ci că forța 
Uniunii Sovietice e principalul 
factor al victoriei în lupta împo
triva fascismului.

Pentru atomiștii care lucrează 
la Los Alamos, Oak Ridge și 
Hanford multe din cele ce se in- 
tîmplă în lume sînt de neînțeles. 
La început, prin 1939-1940, 

cînd pe el li obseda teama că 
Hitler ar putea să fie primul care 
să folosească energia nucleară in 
scopuri destructive, autoritățile 
americane zlmbeau cu scepticism 
șl nu se grăbeau de loc să înceapă 
cercetările în acest domeniu. 
Acum a devenit limpede că Ger
maniei fi lipsește baza materială 
pentru a produce bomba ato
mică: zăcămintele de uraniu cu
noscute la ora aceea în Europa 
sînt insuficiente, iar industria de 
prelucrare a minereurilor urani- 
fere este inexistentă. Mai mult, 
serviciul de spionaj american a 
aflat cele petrecute la o ședință 
de cabinet al celui de-al treilea 
Reich: ministrul Poștelor, Ohne- 
sorge, sub a cărui conducere se 
efectuau — oriclt de curios s-ar 
părea — cercetări nucleare, a 
propus folosirea unei „arme-mi- 
nune", bomba cu uraniu. Hitler 
La întrerupt ironic, adreslndu-se 

mareșalilor și generalilor pre* 
zenți: „Vedeți, domnilor, vofvă 
bateți capul cum să cîștlgați răz
boiul și lată, nimeni altul declt 
ministrul Poștelor ne aduce so
luția". Cu aceasta, chestiunea a 
fost înmormîntată.

Și totuși, cu cit se apropie 
sfîrșitul ostilităților, cu cit ta- 
frîngerea fascismului devine mai 
evidentă și mai incontestabilă, 
cu atlt mal nerăbdătoare sînt 
cercurile conducătoare americane 
să obțină bomba A, cu atlt mai 
febrile se fac cercetările. De ce? 
La ce urmează să slujească a- 
ceastă armă înspăimîntătoare?

„Indianapolis" 
se duce la fund

Un prim răspuns la întrebarea 
de mal sus este: la realizarea de 
mari profituri. în 1944, cercetă- 

lui „Manhattan Project", mai 
ales pe plan financiar.

Pentru a stimula pe savanții 
căte încep să-și pună tot felul de 
probleme de conștiință, contra
spionajul american nu ezită să 
răsptndească zvonurile cele mai 
absurde. Unul din ele este că 
avioanele germane vor bombarda 
Chicago in noaptea de crăciun a 
ahulul 1943. Adică exact tatr-un 
moment în cate aviația hitleristă 
UU mai știa cum să facă față lovi
turilor nimicitoare pe care tru
pele fasciste le primeau din par
tea Armatei Sovietice.

„Mai repede I Mai repede I Mai 
repede!" Atomiștii sînt biciuițl 
mereu cu acest îndemn de către șe
fii lor militari. Generalul Groves 
scoate un strigăt de alarmă: 
„Nu Mai avem nici o zi de pierdui /" 
Cînd lansează el acest frenetic 
apel? La 9 mai 1945, cînd se 
anunță capitularea Germaniei hi-

SCURTĂ BIOGRAFIE A BOMBEI ATOMICE (III)

LEA .OltUI MIXT* AL
AVIAȚIEI AMERICA
NE, RE INSULA TI
NIAN. Dl AICI A Dl-
COLAT, LA A AUGUST 
1945, AVIONUL Dl 
BOMBARDAMENT 4- 

NOLA GAV.

CARTIERUL GENERAI 
AL CELUI DI AL 509-

rile pe tărlmul fizicii nucleare 
încetează să mai fie o chestiune 
strict științifică și devin un mare 
business. In cei doi ani care s-au 
scurs de la definitivarea lui, 
„Manhattan Project" a și costat 
două miliarde de dolari. Acestea 
au intrat ta safeurlle trusturilor 
de armament din S.U.A.: „Ge
neral Dynamics", „Du Pont de 
Nemours", „Lockheed Aircraft Co" 
etc. La Hanford, 60.000 de mun
citori constructori au ridicat cea 
mal mare uzină chimică din țară, 
în fabricile din Oak Ridge halele 
stat atît de uriașe, Incit contra- 
maiștrii circulă prin ele cu moto
cicleta. La Los Alamos există 
acum șase departamente ta care 
lucrează mii de cercetători și fie
care descoperire a lor e brevetată 
cu multă grijă: ea trebuie să 
producă beneficii!

în această perioadă, celor trei 
„orașe secrete^ li se mai adaugă 
unul: Chicago, Acesta nu mai 
este un centru experimental în
văluit în misterul conspirativi
tății, ci sediul statului major al 

tleriste. Niciodată nu s-a lucmt 
într-un ritm mai precipitația 
Los Alamos, ca în săptămînlle 
care au urmat după sfîrșitul răz
boiului în Europa.

în ce scop?— se întreabă tot mal 
des cercetătorii. Hitler a murit 
în adăpostul său din cancelaria 
Reichului. Prăbușirea Japoniei 
se apropie cu pași mari. Ucenicii 
vrăjitori de îa Los Alamos șl 
celelalte centre atomice se tem 
din ce în ce mai mult că gigan
tica forță a naturii pe care aU 
elfberat-o din cătușele nucleului 
le va scăpa de sub control și va 
încăpea pe mîinile unor irespon
sabili. Unul din principalii fău
ritori ai bombei atomice, Leo 
Szilard, care învățase și el ta 
tinerețe la Gottingen, mărturi
sește: „în 1945, nu ne-a mal 
fost frică de ceea ce ne-ar putea 
face nouă Germania, in schimb 
am început să ne îngrozim de 
ceea ce guvernul Statelor Unite 
ar putea face altor țări".

Guvernul acesta e prezidat a* 
cum de Truman. Roosevelt a mu
rit la 12 aprilie 1945, fără să ia



■■unoștință de cele două apeluri 
ile lui Einstein, prin care acesta 
i atrăgea atenția asupra marii 
ăspunaeri ce ar reveni S.U.A. 
Iacă ar arunca prima bombă ato- 
nică. Noul președinte nu-și bate 
;apul cu asemenea scrupule. El 
tie ceea ce nici Einstein, nici 
eilalți savanți nu știu — și anu- 
ne că U.R.S.S. și-a luat obli- 
;ația să declare război Japoniei 
a trei luni după Încetarea osti- 
ităților în Europa, Și totuși el 
cel mai grăbit din toți, el e cel 

are strigă cel mai tare: „Mai 
epede! Mai repede I"

Această grabă costă vieți. Deo- 
amdată, vieți americane. La 16 
ulie 1945 crucișătorul „India- 
lapolis" părăsește San Francisco, 
leatinația lui este insula Tinian, 
n Oceanul Pacific. Din cei 1.106 
le oameni aflați pe bordul său, 
lumai trei știu în ce constă în- 
ărcătura secretă, adusă într-o 
iriașă ladă de lemn cu cîteva 
ninute înaintea plecării. Acolo 
e găsește partea cea mai impot
entă din „inima explozivă1' a 
crimei bombe atomice care or
nează a fi aruncată deasupra 
[aponiei.
„Indianapolis" este cel mai 

apid vas din flota militară a 
(țațelor Unite. Pentru această 
ălătorie, el a fost înzestrat cu 
ele mai perfecționate mijloace 
•entru detectarea submarinelor, 
lupă ce debarcă încărcătura sa 
a Tinian, comandantul respiră 
șurat. Acum nu i-a mai rămas de 

efectuat decît călătoria de îna
poiere, Aceasta va fi însă și ul
tima călătorie a crucișătorului. 
La 30 iulie, cu 5 minute după 
miezul nopții, „Indianapolis" este 
torpilat și se scufundă în cîteva 
clipe. 1.008 membri ai echipajului 
își pierd viața cu acest prilej.

Pînă în ziua de azi, cauzele 
acestei catastrofe nu au fost pe 
deplin elucidate. Cum de nu a 
simțit crucișătorul apropierea sub- 
marinului inamic? Cum de nu 
l-a atacat el mai întîi, cu gre
nadele special destinate acestui 
scop? De ce nu și-a căutat cel 
puțin scăparea prin fugă? Cum 
se explică faptul că „din greșeală" 
Amiralitatea americană a inter- 
Îiretat, timp de patru zile, semna- 
ele altui vas ca aparținînd lui 

„Indianapolis" și „a crezut" că 
crucișătorul continuă să navi
gheze? De ce o altă „eroare" a 
făcut ca întîrzierea intrării lui 
„Indianapolis" în portul Leyte 
să nu fie cunoscuta decît după 
alte cîteva zile?

Prea multe coincidente bizare, 
pentru ca să nu se nască o între
bare firească: nu cumva crucișă
torul „Indianapolis" și cei peste 
o mie de oameni de pe bordul lui 
au fost jertfiți în mod intenționat, 
în scopul păstrării monstruosului 
secret?

R«mușcârll« 
uctnlcllor-vrdjltorl

Exact în ziua în care „Indiana
polis" părăsește San Francisco, 
Ia 16 iulie 1945, are loc prima 
explozie experimentală a bombei 
atomice. Nimeni nu știe încă ce 
proporții are forța ei destructivă. 
Generalul Groves, într-un raport 
trimis marelui stat major, indică 
o echivalență de 55 de tone de 
trinitroglicerină. Cei mai mulți 
dintre cercetători anticipează 100 
de tone. Foarte puțini sînt cei 
care merg ptnă la o mie. E lesne 
de înțeles surpriza tuturor cînd 
se constată, aupă primul test, 
că bomba „valorează'' 17.000 pînă 
la 20.000 de tone de dinamită.

Locul unde se produce explozia 
e la o depărtare de patru ore de 
drum cu mașina de la Los Ala
mos, La ora 2 dimineața, toți 
participanții la experiență tăi 
ocupă locurile de observație la 
17.000 de yarzi (15,5 kilometri) 
de „punctul zero". Numai gene
ralul Groves și Richard Oppen
heimer urmăresc explozia de la 
un post de control mai apropiat: 
10.000 de yarzi (9,14 kilometri).

La ora 5 și 10, în camera de 
control, fizicianul S.K. Allison 
începe numărătoarea în sens in
vers: 100... 99... 98... La 5 și 
30, Allison vestește cu o voce 
gîtuită de emoție: zero I O imensă 
minge de lumină, mai violentă 
decît o mie de sori, incendiază 
orizontul. Treizeci de secunde 

mai tîrziu se aude zgomotul ex
ploziei — „ca un tunet al jude
cății de apoi", după expresia unui 
martor ocular. Suflul provocat 
de explozie zguduie adăposturile 
și îi face pe observatori să se 
rostogolească unul peste celălalt. 
Cu rădăcinile înfipte în „punctul 
zero", se înalță spre cer o coloană 
de fum, cenușă și pămînt, care 
capătă repede forma unei ciu
perci. Sub semnul acestei plante 
parazitare, care prosperă pe pu
tregaiuri, începe era bombei ato
mice,

,..Și secretul este păstrat mai 
departe. Locuitorilor care, pe o 
rază de 200 de kilometri în Jurul 
locului unde s-a produs explozia, 
au fost treziți din somn de bubu
itură, li se explică printr-un co
municat mincinos că „un depozit 
de muniții a sărit în aer, fără 
să se înregistreze nici o victimă",

Dar atomiștii nu pot fi înșelați. 
Ei știu acum cit de groaznică 
este arma pe care au născocit-o. 
Sentimentul răspunderii pe care 
și-au Juat-o față de omenire se 
traduce prin acte concrete, La 
Oak Ridge, mulți dintre ei sem
nează o petiție adresată lui 
Truman, prin care cer ca bomba 
A să nu fie folosită înainte de a se 
face cu ea o demonstrație publică 
și de a se atrage astiel atenția 
japonezilor asupra riscurilor pe 
care și le iau dacă continuă răz
boiul. Petiția este redactată de 
Leo Szilard, care speră să obțină 
pe ea semnături ale colegilor săi 
de la Los Alamos și Hanford. 
Dar generalul Groves intră în 
posesia documentului și, sub pre
textul „secretului militar", îl 
închide în casa lui de fier. „Fără 
Szilard n-am fi putut realiza pro
babil bomba atomică—declară el 
cu cinism. Dar acum, cînd o 
avem, putem să ne descotorosim 
de acest încurcă-lume".

La Chicago, unde se găsesc 
de asemenea numeroși fizicieni, 
agitația în rîndurile lor este 
atît de puternică, încît șeful 
lui „Mettalurgical Laboratory", 
A. H. Compton, se vede nevoit 
să pună problema lansării bom
bei atomice în dezbatere publică. 
Din cei peste o sută de partici- 
panți, 55 se declară categoric 
împotriva unei astfel de măsuri. 
Alfi 69 se pronunță în favoarea 
unei „demonstrații militare în 
Japonia". După ce însă bombele 
atomice americane nimicesc ora
șele Hiroșima și Nagasaki, ei pro
testează cu vehemență: nu asta 
înțeleseseră ei prin „demonstrație 
militară", nu asasinarea în masă 
a populației civile, ci atacarea 
unor obiective pur militare.

încă cu un an de zile înainte, 
Niels Bohr se străduise să con
vingă cercurile conducătoare an- 
glo-americane de necesitatea unei 
largi colaborări cu Uniunea So
vietică, în vederea utilizării ener

giei atomice în scopuri pașnice. 
Pentru aceasta fusese în audiență 
și la Roosevelt, și la Churchill. 
Primul ministru britanic l-a as
cultat în tăcere timp de o jumă
tate de oră, după care l-a între
rupt cu brutalitate, declarîndu-i 
că audiența a luat afîrșit, Fizi
cianul englez cherwell povestește 
că Churchill l-a întrebat după 
aceea, batjocoritor: „Despre ce 
a vorbit de fapt Bohr? Despre 
știință sau despre politică?"

Fizicianul James Franck, Lau
reat al Premiului Nobel, propune 
și el ca bomba atomică să fie lan
sată nu asupra unor orașe popu
late, ci într-o insulă pustie, pen
tru a servi la intimidarea japo
nezilor, Sugestia lui este res
pinsă de guvernul american. Un 
grup de fizicieni — între care 
Oppenheimer, Compton, Law
rence — alcătuind un fel de 
„comandament suprem științi
fic", se declară împotriva lui 
Franck și sprijină poziția agre
sivă a cercurilor conducătoare 
ale S.U.A, Toți patru se vor căi 
peste cîțiva ani de atitudinea 
adoptată în iulie 1945.

Și astfel, la 6 august, își ia 
zborul de pe insula Tinian o 
escadrilă de bombardiere. Printre 
ele se află și avionul botezat 
„Enola Gay", după numele ma
mei comandantului său, Paul 
Tibbets, El e cel care lansează 
prima bombă atomică din sîn- 
geroasa istorie a războaielor. 
Obiectiv: Hiroșima. Rezultat: 
300.000 de morți.

Cel de-al doilea și principalul 
răspuns la întrebarea pe care 
Îi-au pus-o atomiștii americani 
la ce servește bomba atomică?) 

a devenit limpede: la exercita
rea unui șantaj atomic post
belic împotriva Uniunii Sovie
tice și a întregii lumi.

La 9 august, respectîndu-și în
tocmai obligațiile de aliat asu
mate la Conferința de la lalta, 
Uniunea Sovietică declară război 
Japoniei ș’i zdrobește principala 
forță de șoc a acesteia, armata 
de la Cuantun.

Fizicianul englez P.M.S, Bla
ckett scrie încă în 1948 că Truman 
s-a grăbit să ordone lansarea bom
bei, pentru „a preîntîmpina intra
rea in război a U.B.S.S. împo
triva Japoniei fi a-i răpi meniul 
de a fi adevărata ei învingătoare". 
Iar publicistul american Norman 
Cousins recunoaște în 1955: 
„Bombardarea Hirofimei a însem
nat începutul războiului rece încă 
înainte de sfirfitul celui cald. 
Locuitorii Hirofimei au fost nu 
numai printre ultimele victime ale 
celui de-al doilea război mondial, 
ci fi primele victime ale celui de-al 
treilea război mondial, al cărui 
proiect germinase în mințile con
ducătorilor americani".

Nheloe MINEI
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răsărit soarele. Zici că a răsărit 
din lac. Uite-1, o dată cu parfu
mul liliacului vrea să intre și 
dumnealui pe fereastra deschisă, în 

casă. Ochii Angelei, din care somnul se pregă
tește să fugă, se deschid încet, plini de zîm- 
betul dimineții. Doru, fratele, deși e mai mic, 
s-a trezit înaintea Angelei și o sîcîie cu drăgă
lășenie să se scoale dintre perne (foto 1). Ei, 
numai ei sînt, la ora asta matinală, stăpînii 
casei. Tata a plecat la fabrică. E meșter țesător 
la „Flamura roșie“. Și mama a plecat la fa
brică. Tot la „Flamura roșie". Așa stînd lucru
rile, Angela, care e adjuncta mamei în ale 
bucătăriei, pregătește cafeaua. Pentru ea și 
pentru Doru. Strînge apoi patul, aranjează lu
crurile în cameră, îl ajută pe Doru să se îmbrace 
și la 7 pleacă amîndoi: ea la școală, el la că
min. Căminul e aproape. Școala — de aseme
nea. Merg încet, fiindcă vor să înghită tot aerul 
proaspăt al dimineții. în fața școlii, Angela 
se întîlnește cu două colege. Mai sînt 15 minute 
pînă la intrarea în clasă. Din depărtare, cu pas 
de melc, vine spre școală o altă colegă. Angela 
o cheamă, îi face semn cu mîna să se grăbească 
(foto 2), fiindcă dacă vine băbește are șansa să 
fie trecută în condică.

Lecțiile au început.
Ora de aritmetică. 0 problemă nu tocmai 

ușoară. Dar, chibzuind bine, Angela o rezolvă; 
se pare că i-a găsit dezlegarea printre cei din
ții. O prinde mirarea că vecinul ei de bancă 
nu găsește și el soluția (foto 3). Să-i sufle? Nici 
vorbă. Nu-i frumos. Să-și bată vecinul capul, 
să gîndească și-atunci o să fie bine.

Apoi recreația și după aceea din nou în clasă, 
învățătoarea cheamă la tablă două fetițe (foto 4). 

— Veniți cu caietele!
Angela Fetcu n-are nici un fel de emoții. 

Caietul ei, ca totdeauna, e îngrijit ca un lucru 
de preț, pe care trebuie să-l păstrezi cu mîndrie. 
Scrisul frumos, caligrafic, o determină pe învă
țătoare să spună:

— Excelent ți-ai făcut tema, Angela.
Fetița nu spune un cuvînt. N-are ce să spună. 

Știe că e o obligație elementară pentru fiecare 
elev să-și facă temele excelent.

Trec orele. Grozav de repede trec. La ceasul 
prînzului, curtea Școlii medii nr. 34 din Flo- 
reasca e ca un stup. Apoi, cîteva minute de 
discuții despre învățătură și despre jocuri, după 
care toți pleacă din nou spre case...

Angela dezbracă uniforma, ia o rochiță de 
casă și își pune un șorț de bucătăreasă. încăl
zește mîncarea la aragaz, prînzește, spală vasele 
și stă apoi visătoare pe sofa. Deschide aparatul 
de radio să cînte, deschide fereastra să intre 
primăvara în casă. Se odihnește un ceas, apoi 
își rînduiește cuburile pentru joc (foto 5).

Se apropie seara. Casa Angelei e plină. Au 
venit de mult și tata, și mama, și Doru. Dintre 
toți ai casei cea mai ocupată e Angela. își 
face lecțiile. Tata, ca mai marele familiei, o 
controlează (foto 6). Alături de profesori, pă
rinții o ajută să îndrăgească munca, să-și dez
volte aptitudinile, să învețe. Pentru că acum 
se formează personalitatea copilului. Acum 
începe pregătirea lui pentru viață.

★
Primăvară. A înflorit liliacul. într-o familie 

obișnuită de muncitori din cartierul Floreasca, 
o fetiță stă la geam. Privește luminile cerului 
răsturnate în apele lacului. Visează cu ochii 
deschiși. Mama o mîngîie.

— Ai muncit destul astăzi, Angela. Culcă-te 
și visează cu ochii închiși.

2

Fotoreportaj de Elena GHERA (fotografii) 
și George CIUDAH (text)





Dezlegarea jocului „DE 1 APRILIE", din numSrul trecut
ORIZONTAL: 1) Numărător — R. 2) Emotivitate. 3) Pitice 

— Egal. 4) Odată — Slute. 5) Lină — Afișa. 6) If — Topiti 
— S. 7) Țîr — Sud — Tot. 8) Icar — Sat— Mi. 9) Capele 
— Umil. 10) Origine — Așa. ii) Șederi — Atît.

ÎN RAID 

PRIN MAGAZINE 

AM VĂZUT

PENTRU

DUMNEAVOASTRĂ...

.. .aparatul de bătut frișcă și 
albuș spumă, compus din două 
spirale metalice, puse in miș
care de o rotiță care se în- 
vîrtește cu ajutorul unei ma
nivele. Aparatul se introduce 
in vas, țintndu-se cu o mină 
de minerul de lemn care se 
află la capătul de sus, tn timp 
ce cu cealaltă mină se învîr- 
tește manivela. Manipularea 
este foarte ușoară, iar timpul 
în care se bat frișca și albușul 
se scurtează simțitor.

...suporturi metalice pentru 
transportat și păstrat sticle, 
borcane Și sifoane. Confecțio
nate d intr-un metal ușor și 
prevăzute cu un miner, aceste 
suporturi sînt foarte practice 
întrucît, pe lingă faptul că 
sînt ușor de transportat, au o 
capacitate mare (cuprind pa
tru sticle) și, totodată, nu 
permit ca borcanele sau si- 
foanele să se ciocnească între 
ele.

...satirul pentru came, de 
format mai mic dectt cele 
existente pînă acum în comerț 
și avînd lama inoxidabilă. 
Este igienic, simplu de între
ținut (lama nu ruginește și 
nu trebuie frecată cu deter- 
genți după fiecare utilizare), 
ușor de manipulat.

...aparatul de scobit mere, 
constînd d intr-un tub de me
tal inoxidabil și dlntr-un 
miner de lemn. Foarte simplu 
și ușor de mînuit, acest apa
rat, o dată introdus chiar și 
In fructul necojit, permite 
scoaterea sîmburilor cu căsuță 
cu tot, fără ca prin aceasta 
mărul să se deformeze.

...garnitura pentru strîns 
firimiturile de pe masă, alcă
tuită d intr-un fărășel și o 
periuță confecționate din ma
terial plastic. Formatul mic 
(cam cît o farfurioară de ceai) 
al garniturii face ca ea să 
ocupe un spațiu foarte redus 
tn bufet.

lin toata luma

SATUL RĂTĂCITOR...

Nu căutațl satul Hilder 
sleave-City pe nici o hartă- 
nu-1 veți găsi. Fiți totuș 
convinși că această localitati 
există; ea este situată în sud 
estul Alaskăi. Poziția ei 
geografică exactă ar fi greu d< 
indicat, căci satul face îr 
fiecare an o călătorie de.. 
1.000-2.000 km.

Hildersleave-City este o așe
zare de muncitori forestieri, 
amplasată pe o plută care 
ocupă o suprafață dreptun
ghiulară de 160 pe 30 m. 
Cîteva familii — 19 adulți 
și 27 copil — îșl duc traiul pe 
ea. Pluta nu le este doar lo
cuință, ci Ie servește și ca 
„vehicul" pentru călătorii de 
la o exploatare forestieră la 
alta. Acest fel de viață cere 
curaj și rezistență, locuitorii 
originalei așezări aflîndu-se 
în general la cel puțin 50 km 
de cel mai apropiat punct 
locuit. Legătura dintre Hil- 
dersleave-CIty și lumea civi
lizată este făcută, din timp în 
timp, de un mic hidroavlon.

UN IERBAR-MINUNE

De sub cristal, flori tropi
cale ne bucură ochii cu culori
le lor. Parcă ar fi proaspete, 
abia smulse din pămînt. Cum 
de au putut fi atît de bine 
păstrate? Curiozitatea ne în
deamnă să ridicăm cristalul. 
Surpriză! Florile nu se află 
sub cristal, ci înăuntrul lui.

Această metodă de conser
vare a plantelor este creația



CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

VÎNĂTOARE

ORIZONTAL: 1) Mare ro
mancier rus — Lopătar sau 
carpatin, este una din podoa
bele munților noștri și un vî- 
lat toarte căutat. 2) Cîine 
jare aduce vînatul (pl.) — 
Pronume. 3) Stîlp de lemn 
?e care se sprijină un zid — 
«ai mare peste ospătari — 
Ursoaica. 4) Ibidem — Cea 
nai cusută cu ață albă e cea 
Hnătoreascâ. 5) Animal din 
Cnuturile zăpezilor eterne — 
Poftim, altfel spus — Una 
iau două la arma de vînă- 
oare. 6) Paltonul vinătorului 
— Notă muzicală — Amic 
.1 rimă cu Tibișir. 7) Docu- 
nente — Moșul din pădure. 
!) E vlnată pentru blana ei 
irețioasă — Scutier. 9) Ano- 
impul cînd se vînează în 
ăzuină — Vînatul cel mai 
ăspîndit al bălților. 10) Mînz 
le la șase luni la doi ani 
- Timp în care nu poți ochi 
rînatul. ii) Măsură agrară — 
irmăsar dobrogean — Țintă 

mobilă Ia tir (pl.). 12) Soțul 
caprei — Vînător înaripat.

VERTICAL: 1) Animal cu 
trompă miniaturală în zona 
tropicală — Vînat prins... 
în cui. 2) Autorul unul celebru 
fals tratat de vînătoare — 
Diviziune de timp. 3) Distruge 
vînatul și deci trebuie stîrpit 
prin vînătoare — Alt animal 
vînat pentru blana sa. 4) Sec! 
— Pasăre vînată pentru carnea 
ei gustoasă. 5) A căuta să 
cunoști terenul orientîndu-te 
cu prudență — Berbec. 6) 
Iarbă din a doua cositură — 
Nene! 7) Mici ambarcații — 
Se poate servi șl cu preparate 
culinare din vînat — Pro
nume. 8) Pasăre de baltă — 
Etaj. 9) Cerboaică (pl.) — 
Suport metalic mobil (pl.). 
10) Este denaturată adesea In 
povestirile vlnătorești! 11) 
Animal a cărui vinare este 
interzisă, fiind pe cale de dis
pariție — Eroii... temei. 12) 
Este aprovizionat de vînători 
— Iepuri de casă, iepuri roș
eați, iepuri de Angora etc.

DISCOTECĂ $1 EDUCAȚIA 
MUZICALĂ

(continuare din numărul 
trecut)

O dată schițată In linii 
mari panorama Istoriei uni
versale a muzicii, vom trece 
la aprofundarea marilor ei 
figuri prin cunoașterea mul
tiplelor fațete ale fiecăreia: 
după ce bunăoară ne-am în
sușit „Marea“, una dintre cele 
mai reprezentative piese ale 
lui Debussy, vom căuta să 
cunoaștem și alte aspecte, 
extrem de importante, cum 
sint cele pe care le ilustrează 
compoziții ca „Preludiu la 
după-amiaza unui faun“, 
„Cvartetul", „Sonata pentru 
vioară și plan", „Preludiile 
pentru pian", „Sărbători" etc.

Criteriul valorilor funda
mentale ale istoriei muzicii 
trebuie să fie primordial, dar 
nu unic în colecționarea 
discurilor. Atunci cînd avem 

de ales între mai multe inter
pretări, o vom prefera pe 
cea pe care un sfătuitor pri
ceput ne-o va recomanda ca 
fiind de calitate superioară. 
Treptat ne vom diversifica 
discoteca și sub aspect inter
pretativ, vom colecționa fe
lurite interpretări ale ace- 
leeași compoziții, compa
rarea lor puțind fi o sursă de 
mari satisfacții șl un exce
lent mijloc de rafinare a gus
tului. Vom constata cu uimire 
că, spre exemplu, Concertul 
pentru vioară de Beethoven 
sună la Menuhin altfel dectt 
la Oistrah, ambele interpre
tări fiind deopotrivă de con
vingătoare.

Inutil să adăugăm că ase
menea sugestii îșf păstrează 
deplina valabilitate șl In ca
zul înregistrărilor pe benzi 
de magnetofon, cu ajutorul 
cărora putem face pași și mai 
mari în Îmbogățirea reperto
riului.

P.S. Ascultătorului doritor 
de indicații mai precise, îi 
putem sugera un „minimum" 
al unei discoteci care ar co
respunde principiilor mai sus- 
expuse. Monteverdi: Madri
gale. Vivaldi: orice concert. 
Bach: Concert în re minor 
pentru pian, Marea messă. 
Haydn: orice simfonie. Mo

zart: Simfonia în sol minor, 
Marea messă, Recviemul. 
Beethoven: Simfonia III, V, 
IX, Sonata „Appassionata". 
Schubert: Simfonia „Neter
minată", Cvartetul în re 
minor, liedurile „Călătorie de 
iarnă". Chopin: Sonata în si 
bemol minor pentru plan, 
balade. Schumann: Carna
valul. Liszt: Sonata în si 
minor. Berlioz: Simfonia fan
tastică. Mussorgskl: Tablouri 
dintr-o expoziție. Celakov- 
ski: Simfoniile „Manfred" și 
„Patetica". Wagner: Prelu
diu la „Tristan și moartea 
Isoldei". R. Strauss: Till 
Eulenspiegel. Brahms: Sim
foniile III șl IV. Mahler: 
Simfonia IV. Bruckner: 
Simfonia VII. Verdi: Rec
viem. Debussy: Marea. Ravel 
.Paphnis și Chloe'.' Stravinski: 
.Sfințirea primăverii!' Bartok: 
Concert pentru orchestră. 
Prokofiev: Sonatanr. 7, Sim
fonia „Clasica", Suita din 
„Romeo și Julietta". Șosta- 
kovici: Simfonia X. Enescu: 
Dixtuor, Sonata III pentru 
vioară și pian, Cvartet în re 
minor cu pian, Suita sătească. 
Simfonia de cameră. Subli
niem Insă că aceasta este doar 
una din variantele posibile 
pe tema alcătuirii discotecii.

Georg* BĂLAN

lui Alois Richter de la Aca- 
iemla de științe agricole a 
R.D.G. Pentru a le conserva 
înglobate în masa de „cristal", 
ilantele respective sînt intro- 
iuse în niște forme speciale, 
lupă care peste ele se toarnă 
in amestec de materiale sln- 
etice (monostirol, polistlrol și 
lenzolpiroxid). Compoziția se 
•ăcește, formînd o masă sti- 
sloasă transparentă, ce pro- 
lejează perfect exponatul, fe-

lndu-1 de putrezire, uscare 
.a.m.d.
tn felul acesta se pot păstra 

- înglobate în masa trans- 
arentă — organisme și plan- 
> din cele mai diferite.

ONTRA CETII

La Londra ceața este, după 
im se știe, un lucru obișnuit, 
ar ceața care a acoperit 
ipitala Angliei în ziua des- 
ilderii expoziției animaliere 
s la Earl’s Court le-a întrecut 
5 toate. Tn ciuda măsurilor 
sate, smog-ul (ceață ames- 
cată cu fumul Londrei) a 
itruns și în expoziție, făclnd 
;cesară protejarea, cu ajuto- 
tl unor măști antl-smog, a 
.ilor respiratorii ale anima
tor expuse.

TRICOTAJE

Din lină pură sau fir sintetic, tricoul e o piesă de neînlocuit 
în garderoba de primăvară.

L-au îndrăgit mai ales tinerele fete, care în ultima vreme s-au 
deprins ca, din două-trei fuste și cîteva pulovere, să-și combine 
o serie nesfîrșită de ținute pentru toate orele și pentru toate 
împrejurările.

Secțiile de creație din industria tricotajelor caută șl ele 

mereu noi modele de bluze scampolo șl jachete, dintre ca
re unele reprezintă veritabile reușite de bun gust.

Ușor de întreținut șl purtat la orice oră, această bluză (foto 1) 
este confecționată din silon imprimat.

Croiala rafinată și materialul de calitate — un jerseu de lină 
pură — fac din această cazacă (foto 2) o piesă deosebit de 
elegantă.
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Box
I a
Bangkok

ace să vezi un meci de box în Tailanda. Rin
gul este obișnuit ca suprafață, iar mănușilt 
au și ele forma și mărimea de rigoare. Numai 
că boxerii apar în ring desculți — dacă nu so
cotim drept „încălțăminte" bandajul elastic pt 
care-1 poartă la glezne. în jurul bicepșilor ei 
au cîte o amuletă. E lesne de înțeles că cei doi 
adversari așteaptă ca amuleta să le aducă 
victoria.

înainte de începutul luptei, boxerii tailandezi s 
prosternează pe ring potrivit unui străvechi ritual 
în timp ce o orchestră compusă din tobe, țimbale ș 
fluiere de îmblînzitori de șerpi cîntă de te asurzește 
Muzica se aude în tot timpul întîlnirii și ritmul e 
devine din ce în ce mai infernal, ațîțîndu-i atît p 
boxeri cît și pe spectatori.

După aceea boxerii încep să facă diferite miș 
cari cu picioarele și brațele, executînd un fel de dan 
thai. Numărul „coregrafic" durează circa 5 minute 
după care mulțimea îl aplaudă pe oel mai bun... dan 
sator.

în sfîrșit începe și lupta propriu-zisă, care se dispt 
tă pe distanța a cinci reprize de cîte trei minute, c 
o pauză de un minut între ele. După primele luăi 
de contact, boxerii se așază în poziție de luptă ș 
încep să se înghiontească fără preget. N-are importai 
ță unde. Lovitura poate fi dată în orice loc al corpult 
adversarului, chiar sub centură sau în stomac. Per 
tru spectatorul din țările unde se practică cel nu 
clasic stil de box, acest gen de spectacol este șocant 
Observat însă mai îndeaproape, se poate vedea c 
aproape toate loviturile sînt parate cu multă îndem: 
nare.

Ceea ce dă o caracteristică deosebită boxului 1 
Bangkok este ritmul susținut al luptei, neexistîn 
nici un moment de lîncezeală: patru pumni și patr 
picioare se mișcă fără încetare, în sunetele unei muzi< 
îndrăcite. Arbitrii au o sarcină relativ ușoară, deoarec 
nu au de sancționat neregularități. Din cînd în cîn 
arbitrul îi separă pe cei doi boxeri sau îi oprește s 
lovească atunci cînd unul dintre ei este la podeț 
Adeseori un boxer prinde piciorul adversarului să 
sub braț, în timp ce-i cară pumni cu nemiluita î 
bărbie, pînă ce intervine arbitrul.

Se știe că francezii practicau și ei cîndva acei 
sistem, pe care-1 numeau „La savatte". Japonez 
au avut la rîndul lor competiții similare, cunoscut 
sub numele „karate". în prezent acest gen de boi 
declarat neregulamentar, nu se mai practică nicăie 
în afară de Tailanda. .

D înainte da tnttla bătaie a gongului: un pri 
contact cu podeaua, potrivit unul străvechi rltua

0 Pe un ring din Bangkok, capitala Tailandei: pi 
țin box șl ceva mal mult catch-as-catch-can._

01 Orchestra ctntă, medul de box e în plină desf< 
șurare.



Artistul Poporului Gheorghe Sforin a împlinit 
80 ani, dintre care 60 consacrat) teatrului, 

lafă-l, cu prilejul sărbătoririi.
Fotografie de A. COPOS

PROGRAMUL DE RADIO

RADIOJURNALE, BULETINE DE 
ȘTIRI

Zilnic. Progr. 1:5.00,0.00, 7.00,11.00 
(afară de miercuri), 18.00, 17.00, 
20.00 (afară de joi). 22.00 (Joi 
la 22.30), 23.50-28.55
Progr. II: 12.00,14.00, 16.00, 
18.00. 21.00 (vineri 21.80), 23.00 
(stmbăta șl 0.50)

Duminica. Progr. I: 7.00, 13.00, 
19.30, 22.00, 23.50-23.55
Progr. II: 7.50, 14.00, 18.00, 
20.00, 23.00
COTELE APELOR DUNĂRII

Zilnic: 13.40 (Progr. I)
RECOMANDĂRI DIN PROGRAM

Zilnic: 12.10 (Progr. II), 13.05 
(Progr. I)

CARNET

De la etajul V

TABLOURI ÎNTR-0 EXPOZIȚIE
O coloană de autobuze 

trece cu zgomot înfundat 
prin fața ferestrei. O 
mașină, a doua, patru, 
șapte. Stat autobuze al
bastre, venind dinspre 
Griviței: se Îndreaptă că
tre Bucureștii Noi.

La geamuri, capete cu
rioase, cîteva căciuli și 
numeroase nasuri de copii.

în față, lingă șofer, un 
cetățean cu microfonul la 
gură. Autobuzele, acuma 
e clar, aparțin O.N.T.- 
ului. Călătorii sînt turiști. 
Turiștii —- e duminică, 
am uitat să precizez că e 
duminică — sînt țărani 
sosiți pentru o zi în Capi
tală. Să vadă.

...Ciudat. încerci de 
fiecare dată un sentiment 
ciudat, greu să-l definești, 
clnd constați că faptul 
tatlmplat acuma în fața 
ochilor tăi nu se putea ivi 
altădată. Tresari, ca la o 
replică neașteptată pe 
scenă (toate replicile me
morabile sînt, pe undeva, 
neașteptate, adică altfel 
decît te... aștepți), și me
ditezi o clipă pe marginea 
senzației de surpriză. în- 
tr-adevăr, e destul de 
ciudat să constați că în 
urmă cu optsprezece sau 
douăzeci de ani, ar fi 
fost imposibil ca autobu

zele albastre să transporte 
turiști de la țară prin 
piața născută din Încru
cișarea Griviței cu bule
vardul 1 Mai. Motive, cel 
puțină două:

1) Nu existau turiștii. 
Nu. Țăranii de la Cîrliba- 
ba aveau preocupări cu 
totul străine de organi
zarea, prin agenție, a ex
cursiilor în autocare cu 
fotolii de piele și micro
fon. Ghid îi trebuia arga
tului? La autocar se gîn- 
dea nevastă-sa? Copiii lor 
auziseră vreodată cuv in
tui „excursie"?

2) Nu era ce să vizitezi. 
Presupuntnd, cu ajutorul 
absurdului, o organizație 
de turism care să inițieze 
voiajuri la sfîrșit de săptă- 
mînă in Piața Chibrit, 
ce anume ar fi izbutit 
călăuza de lingă șofer 
să recomande publicului? 
(contra cost cuprinztnd 
autobuz + masă + ma
hala.) Ce?

— La stînga, circiuma 
„La Varnpiru" cu tejghea 
și patru mese.

— La dreapta, rufe la 
uscat pe frînghie.

— La stînga, noroi 
pînă-n glezne: nu îndrăz
niți fără cizme.

— La dreapta, case ti
pice: luminarea cu gaz.

— La stînga, copil ra
hitic jucîndu-se in băl
toacă.

— La dreapta, copil of
ticos jucîndu-se în băl
toacă.

Peisaj.
... Ulte.se întorc auto

buzele albastre. Au fost 
cu musafirii pînă-n Bucu
reștii Noi. Au poposit la 
„Tableta" sau la „Filatura 
Dacia"? Ori s-au repezit 
pînă la Mogoșoaia să 
arate colectiviștilor un 
palat brîncovenesc... Se 
întorc autobuzele albas
tre îndreptîndu-se spre 
Ateliere. De la fereastră 
văd ghidul din prima ma
șină mișcînd buzele la 
microfon. Priviri străpung 
geamurile. Ce” le-o fi 
spunînd ghidul? Nu sînt 
curios. E de însemnat un 
singur fapt: că are ce 
spune.

— La dreapta...
— La stînga...
— La dreapta...
— La stînga...
Are ghidul ce arăta.
Are șl cui.
Cartierul socialist este 

expus ca o operă de artă 
pe zidurile orașului și 
privit cu emoție estetică.

Al. MIRODAN

DUMINICĂ 7 APRILIE Programul I 6.00: 
Cintece șl jocuri populare 6.30: Rapsodii 
7.10: Concert de dimineață 8.00: Suma
rul presei centrale 8.10: Școala și viața 
8.30: Cîntece și jocuri populare romineștl 
și ale minorităților naționale 9.00: Piese 
de estradă 9.30: Teatru la microfon 
pentru copii: „Cea mai frumoasă cupă" 
10.19: Muzică instrumentală 10.30: 
Corul Uzinelor „Republica" din București 
și Corul minerilor din Petrila 11.00: 
Program muzical dedicat fruntașilor de 
pe- ogoare 11.30: Vorbește Moscova! 
12.00: Muzică din opere cerută de ascultă
tori 12.20: Interpreți de muzică ușoară 
13.10: De toate pentru toți 14.00: 
Muzică populară 14.30: Piese, instrumen
tale de mare popularitate 14.45: Muzică 
ușoară 16.10: Poemul folcloric „Pe 
Dunăre în jos“ de Paul Constantinescu 
16.30: Din viața satelor patriei 16.10: 
Jocuri populare 16.30: Cîntă Arta 
Florescu 16.60: Muzică de estradă 17.15: 
Mic recital interpretat de pianistul 
Gheorghe Halmoș 17.30: Transmisiune 
sportivă 18.30: Romanțe 19.00: Din 
operetele lui Francis Lopez 19,35: 
„Melodii... melodii..." —emisiune de 
muzică ușoară 20.00: Teatru la micro
fon: „Oceanul" de Aleksandr Stein 
21.35: Muzică de dans 23.10: Concertul 
în re major pentru vioară șl orchestră 
de Johannes Brahms — solist Yehudi 
Menuhin, acompaniat de Orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", dirijor George Georgescu.

Programul II 7.00: Cîntă Fanfara 
reprezentativă a armatei 7.30: „Sat nou, 
cîntec nou" 8.00: Muzică ușoară 8.30: 
Clubul voioșiei 8.50: Anunțuri, muzică 
9.00: Muzică populară cerută de ascultă
tori 9.30: Valsuri 10.00: Arii și duete 
din opera „Lakmă" de Ddlibes 10.30: 
Revista presei străine 10.38: Cîntă 
Orchestra de estradă a Radloteleviziunii 
sovietice, dirijată de Iuri Silantiev 
11.00: Transmisiunea concertului Orches
trei simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", dirijor Mircea Cris- 
tescu. în program: Concertul pentru 
orchestră de Zoltan Kodaly; Concertul 
nr. 3 în sol major pentru vioară și 
orchestră de Mozart — solist Ion Voicu; 
Simfonia a III-a pentru orchestră, orgă, 
pian și cor de George Enescu. își dau 
concursul: Helmuth Plattner, Virgil 
Gheorghiu și Corul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", dirijor Vasile Pîntea. 
în pauză: Emisiunea „Cinema" 13.00: 
Concert de prtnz 14.05: Cîntă lolanda 
Mărculescu — în program muzică ușoară 
14.30: Cine știe, cîștigă! Temele: 
„Drumețind prin Bucegi", „Leonardo da 
Vinci" 15.15: Răsună cîntecul și jocul 
pe întinsul patriei 15.45: Piese de 
estradă interpretate la pian 16.00: 
Oameni și fapte 16.08: Din creația com
pozitorilor înaintași: cîntece de Gheorghe 
Cucu 16.30: Concertul pentru voce și 
orchestră de Reinhold Glier; Divertis
ment pentru orchestră de coarde și doi 
clarinețl de Dumitru Capolanu 17.01: 
Duete din operete interpretate de cîn- 
tăreți romîni 17.15: Versuri despre pri
măvară 17.25: Muzică ușoară cerută de 
ascultători 18.05: Din spectacolele Tea
trului de Operă și Balet al R.P.R. 19TO0: 
Muzică de estradă 19.20: Mici piese 
instrumentale 19.30: Din cîntecele și 
dansurile popoarelor 20.05: Muzică 
ușoară de Elly Roman 20.20: Cîntă Ion 
Cristoreanu 20.35: Vitrina cu noutăți 
de muzică ușoară (reluare) 21.06: Mu
zică de dans 21.45: File de istorie lite
rară 22.00: „Săptămîna muzicii maghia
re"—muzică de dans 22.34: Sonata nr. 3 
în fa major „A primăverii" de Beethoven 
— interpretează violonistul Ștefan 
Gheorghiu și pianistul Valentin Gheor
ghiu 23.10—24.00: Muzică de dans.

LUNI » APRILIE Programul I 5.07: 
Muzică ușoară 5.30: Gimnastică 5.40: 
Melodii populare 6.07: Muzică de balet 
de Meyerbeer 6.20: Emisiunea pentru 
sate 6.30: Marșuri 6.45: Salut voios de 
pionier! 7.10: Dansuri de estradă 7.30: 
Sfatul medicului: Sarea și rolul el în 
alimentație 7.36: Anunțuri, muzică 7.45: 

Jocuri populare 8.00: Sumarul ziarului 
Scînteia 8.08: Muzică instrumentală 
romtnească 8.30: Muzică din operete 
9.00: Tinerețea ne e dragă 9.20: 
Cîntece 9.30: Muzică populară 10.00: 
Muzică ușoară 10.30: Cvartetul nr. 1 
opus 11 în re major de Ceaikovski — 
interpretează Cvartetul „Smetana" 11.05: 
Muzică din opere 11.30: Melodii de es
tradă 12.00: Poemul simfonic „Eroii 
Jiului" de Constantin Bobescu 12.23: 
Muzică populară 13.10: Muzică dis
tractivă 14.00: Concert de prînz 14.30: 
Muzică populară 15.00: Melodii de 
muzică ușoară de compozitori din țări 
socialiste 15.30: Fragmente din operele 
lui Gh. Dumitrescu 16.15: Vorbește 
Moscova! 16.45: Din repertoriul clarine
tistului Tralan Lăscuț-Făgărășanu 17.10: 
Program interpretat de flautistul Petre 
Maticiuc 17.30: Prietena noastră cartea 
18.00: Melodii de estradă de compozi
tori sovietici 18.30: Lecția de limba 
rusă (începători) 18.40: Dansuri vocale 
șl orchestrale din operete 19.00: în 
pas eu știință 19.20: Burlesca pentru 
pian și orchestră de Richard Strauss — 
solistă Sofia Cosma, acompaniată de 
Orchestra simfonică a Radloteleviziunii, 
dirijor Carol Litvin 19.45: Muzică popu
lară interpretată de Benone Sinulescu 
20.15: Muzică ușoară de Sile Dinicu 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Simfonia I de Tiberlu Olan 21.15: Pe 
teme internaționale — Ziua eliberării 
Africii 21.26: Muzică ușoară romtnească 
22.25: Concertul nr. 2 în fa major pentru 
pian și orchestră de Dmitri Șostakovici— 
solist, compozitorul; Concertul pentru 
flaut, corn englez și orchestră de coarde 
de Arthur Honegger —soliști Fernand 
Dufrene și Paul Talllefer 23.00: Muzică 
ușoară.

Programul II 12.15: Muzică ușoară 
12.46: Muzică de balet 13.15: însemnări 
de reporter 13.22: Muzică populară 
romînească și a minorităților naționale 
14.10: Cîntă tenorul Mihail Știrbei 
14.30: Cîntă Luminița Cosmin, Maria 
Moraru, Constantin Drăghlci, Valentin 
Teodorian 15.05: Fragmente din „Diver
tisment rustic" de Sabin Drăgoi 15.30: 
Cîntece populare ruse interpretate de 
Boris Stokolov 15.45: Muzică de estradă 
16.10: Piese interpretate de coruri băr
bătești 16.30: Scene vesele din opere 
17.00: Melodii romînești de muzică 
ușoară 17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.36: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Preludiu la unison din Suita I opus 9 
In do major de George Enescu; Concer
tul în re minor pentru violoncel și or
chestră de Lalo — solist Vladimir Orlov 
18.45: Soliști șl formații artistice de 
amatori 19.15: Muzică corală de Sigis
mund Toduță 19.30: Din activitatea 
sfaturilor populare 19.40: „Ghid mu
zical" (13) (reluare) 20.20: Din muzica 
popoarelor 21.15: Muzică corală pre
clasică 21.30: Lectură dramatizată după 
nuvela „Vanina Vanini" de Stendhal 
22.00: Arii din opere interpretate de 
Ana-Roja Vasiliu și George Niculescu- 
Basu 22.22: Muzică ușoară 23.10— 
24.00: Muzică de cameră de Loeillet, 
Adriano Banchieri, Joseph Haydn.

MARTI 4 APRILIE Programul I 
5.07: Muzică populară 5.30: Gimnastică 
6.07: Polei 6.20: Emisiunea pentru sate 
6.30: Cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Cîntece 7.30: Sfatul medicului: 
Creionul 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Valsuri instrumentale 8.00: Sumarul 
presei centrale 8.08: Melodii populare 
8.30: Trei tablouri simfonice de Victor 
lusceanu; Scenă pastorală pentru flaut 
și orchestră de Petre ' Elmescu 9.00: 
Muzică corajă 9.30: Melodii cubaneze 
10.00: Muzică populară romtnească șl a 
minorităților naționale 10.30: Muzică 
din opere 11.05: Sonata opus 120 în la 
major de Schubert — interpretează pia
nistul Friedrich Wfihrer 11.^0: Cîntă 
Orchestra de muzică populară „Orzi- 
șorul" din Roșiorii de Vede 11.45: 
Radio prichindel 12.00: Uverturi 12.30: 
Răspundem ascultătorilor 12.40: Arii și 
duete de dragoste din operete 13.10: 
Din comoara folclorului nostru 14.00: 
Concert de prînz 14.30: Muzică ușoară 
romînească 15.00: Selecțluni din opera 
„Oberon" de Weber 15.30: Piese pentru 
chitară 15.45: Din muzica popoarelor 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Cin
tece patriotice 17.10: Arii din opere 
și operete interpretate de Elisabeta 
Neculce-Carțiș șl Ion Stoian 17.38: 
Concertul pentru flaut și orchestră de 
Anatol Vieru, solist Nicolae Alexandru 
18.00: Universitatea tehnică radio — 
ciclul metalurgie 18.15: Muzică popu
lară interpretată la taragot de Iosif 
Mllu 18.30: Limba noastră —vorbește 
acad. prof. Al. Graur 18.40: Muzică de 
cameră de Paul Constantinescu 19.00: 
Revista economică radio 19.20: Muzică 
de estradă 19.35: Program muzical 
pentru fruntași în producție 20.15: 
Muzică ușoară interpretată de Dorel 
Liveanu 20.30: Noapte bună, copii!

(Continuare In pag. 22-23)
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„Am citit nu demult în 
'Flacăra» un interesant articol 
despre istoricul fotbalului. Aș 
dori să citesc și ceea asemănător 
despre jocul de baschet".

Llvlu PINTICAN 
Reghin, <tr. Gabor Aron nr. 2

Răspunde antrenorul federal 
AUREL PREDESCU de la 
Federația remind de baschet.

Jocul de baschet a fost 
inventat in 1891, la Spring- 
field (statul Massachusetts, 
S.U.A.), de către tînărul in
structor de educație fizică 
James Naismith, dornic să 
descopere un nou sistem de 
mișcare in condițiile de sală, 
mal atrăgător și mai eficace 
declt aridele lecții de gim
nastică. Aproape toate reguli
le stabilite inițial se păstrează 
și azi: mingeaemare,rotundă, 
și se joacă cu mina; nu e 
permis să pășești cu mingea și 
nici să-ți atingi intenționat 
adversarul etc. Naismith se 
glndise la niște cutii suspen
date, dar neavlndu-le la în- 
demtnă a folosit două coșuri 
de fructe, de la care vine și 
numele jocului: basket = coș 
(engl.). în primele meciuri 
cu public, coșurile erau fixate 
de balcoane, însă cum unii 
suporteri prea „zeloși" împie
dicau intrarea mingii în coșul 
echipei favorite, s-a introdus 
panoul cu suport ce menține 

coșul suspendat la înălțimea 
de 3,05 m. Pe atunci mingea 
marcată rămtnea in coș, fiind 
scoasă de fiecare dată de o 
persoană ce se cățăra pe o 
scară; apoi s-a adăugat un 
săculeț din care mingea era 
scoasă trăgîndu-se de o sfoară. 
Ceva mai tîrziu, coșul și-a... 
pierdut fundul, devenind pla
sa suspendată de un inel me
talic ce se folosește și azi.

Jocul de baschet s-a răsptn- 
dit cu repeziciune șl în Euro
pa, fiind de altfel prima dis
ciplină sportivă cu care fetele 
au apărut în arena sportivă 
publică.

în 1932 fa ființă Federația 
internațională de baschet ama
tor (F.I.B.A.), la care azi sînt 
afiliate peste 100 de țări, 
în 1935 s-a disputat primul 
campionat european. La noi, 
baschetul a pătruns în 1920, 
mal înttl In liceele bucureș- 
tene „Mihai Vlteazu", „Spiru 
Haret", „Matei Basarab", „D. 
Cantemir", „N. Kretzulescu" 
etc. în 1931 ia ființă Federa
ția romînă de baschet și volei. 
Dar o largă răspîndlre in 
mase cunoaște baschetul abia 
acum, în anii puterii popu
lare. Cităm, dintre perfor
manțele reprezentativelor 
noastre naționale: feminin — 
locul 4 la campionatele euro
pene din 1962 și locul 6 Ia 
campionatele mondiale de la 
Moscova; masculin — locul 7 
la campionatele europene din 
1961.

MUZEUL DIN DEVA

Vă trimit fotografia unei 
clădiri care se numără printre 
cele mai vechi și mai intere
sante monumente istorice din

regiunea noastră: castelul 
Bethlen din Deva—construcție 
cunoscută șl sub denumirea 
de „Magna Curia“. Castelul a 
fost înălțat în anul 1582 și se 
află la poalele dealului ce 
domină orașul. Clădirea se 
păstrează bine și azi. în 
secolele XVI-XVII a servit 
ca palat principilor Ardealu
lui. în prezent aici se află 
instalat Muzeul regional — 
unul din muzeele cele mal 
bogate în vestigii ale epocii 
daco-romane.

I. HENT 
funcționar, Pava

DE UNDE 
SĂ NE PROCURĂM 
GÎȘTE-MATCĂt

„Am citit tn nr. 311963 al 
revistei 'Flacăra» reportajul 
’Studenții care n-au vacanță 
de iarnă», în care se vorbește 
despre cercurile agrozootehnice 
ale colectiviștilor din Grădiștea. 
Reportajul ne-a interesat mult, 
întrucit și noi, colectiviștii din 
Horia, Raionul Roman, sintem 
in căutarea unor posibilități 
de sporire a veniturilor gospo
dăriei noastre colective. Una 
din aceste posibilități ar fi 
creșterea de păsări, și în special 
de gîște (condițiile locale 
ne-o permit). In legătură 
cu aceasta am vrea să 
cunoaștem o gospodărie de stat 
sau colectivă de unde am putea 
procura gîște-matcă.

N-ați vrea să ne ajutați în 
această privință?"

Maria MÎNDRU 
președinta Gospodăriei 

agricola colective din corn. 
Horla, Raionul Roman

Răspunde dr. SVETISLAV 
NICOLICIN, de la Consiliul 
Superior al Agriculturii.

Cele mai indicate rase de 
giște în sensul dorit de dv. 
slnt „Danubiana" și „Albă de 
Banat", ce se găsesc mal ales 
în Dobrogea. Gospodăriile 
agricole colective din această 
regiune au în fiecare primă
vară — de obicei prin luna 
mai — un număr de boboci de 
giște ce devin adulte pînă în 
primăvara următoare, cînd pot 
produce ouă. Printre gospo

dăriile crescătoare de gîște 
cărora vă puteți adresa, sînt 
cele din comunele Limanu, 
Topraisar șl Cumpăna. Indica
ții asupra altor gospodării cu 
care se poate contracta achizi
ționarea unor boboci mai 
măricel, în vtrstă de o lună 
și jumătate-două. se pot obține 
și de la Consiliul agricol 
regional Dobrogea.

ÎNTR-O DUMINICĂ LA 
BIBLIOTECA COMUNALĂ

Recent am vizitat sediul 
bibliotecii comunale din Bier- 
tan, Raionul Mediaș. încăpe
rile erau pline de colectiviști, 
veniți să împrumute cărți și 
să asculte referate asupra celor

mal noi lucrări apărute. în- 
tr-un interval de două luni, un 
număr de 650 de colectiviști au 
împrumutat de la biblioteca 
comunală din Biertan 2.500 
de volume.

Dan VINTILÂ 
tehnician, Medie?

AȘA SE NAȘTE AURUL
„Aș dori să știu cum s-au 

format filoanele de aur în 
pămînt".

Ion CODRIN
Reșița, bloc 800, apart. 439

Răspunde MIRCEA ILIE, 
doctor In științe mineralogo- 
geologlce, Laureat al Premiu
lui de Stat.

în țara noastră mineritul 
aurului este cunoscut din 

timpuri străvechi. Urmele 
vechilor lucrări miniere de la 
Brad, Stănija și Roșia Mon
tană dovedesc că acest minerii 
are o vechime de cel puțin 
2500 ani și a continuat fără 
întrerupere pînă în prezent 
Cele mai importante zăcă
minte aurifere sînt localizate 
în două regiuni vulcanice, șl 
anume: în regiunile muntoase 
din nordul localităților Baia 
Mare șl Bala Sprie și în „poli
gonul aurifer" al Munțiloi 
Apuseni.

Aurul din filoanele acestor 
regiuni se află adeseori In 
stare liberă, sub formă de foițe, 
firișoare și cristale izolate sau 
strînse în ciorchini. Alteori 
însă aurul este asociat cu 
sulfurile metalice — In spe
cial cu pirita — sau combinat 
cu telurul, dînd telururi de 
aur. în stare liberă, aurul se 
extrage prin măcinare șl amal
gamare ; din telururi, extracția 
este mai complicată, ele fiind 
supuse operațiilor de flotare 
sau cianurare.

Aurul se găsește sub formă 
de filoane în coșurile vulcani
lor stinși din timpul terțiaru
lui (riolite, dacite, andezlte; 
sau în apropierea acestora 
Filoanele metalifere sînt cră
pături ale scoarței Pămîntulu! 
în care s-au depus diferite 
săruri minerale în timpul 
erupțiilor vulcanice. Pămîn- 
tul se află într-o continuă 
prefacere, care produce deran
jamente în constituția scoar
ței. Materia topită — numită 
magmă — care se află în 
bazine adinei, folosește cră
păturile produse astfel șl 
iese la suprafață sub formă d< 
lave. Aceste manifestări mag 
matice sînt însoțite de ap< 
fierbinți încărcate cu diferiti 
minerale și metale. Ajunși 
spre suprafață, apele se răcesi 
treptat și depun succesh 
partea sterilă a filonului sat 
ganga — alcătuită din cuarț 
calcită, baritină etc. — ș 
apoi sulfurile metalice (blen 
da, galena, pirita, calcopirita 
împreună cu aurul liber. Pi 
această cale, numită hidro 
termală, s-au format filoanel: 
de mercur, aur, argint, plumb 
cupru și zinc din Munții Apu 
seni și Maramureș. Acest: 
filoane se întîlnesc de oblce 
în roci cu duritate mijlocie
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PROGRAMUL DE RADIO
20.40: Vă invităm la dans 21.15: Cine 
știe, cîștigă (reluare) 22.2.5: Muzică de 
estradă 23.00: Muzică din opere și 
operete.

Programul II 12.15: Muzică populară 
din Moldova 12.37: Muzică pentru radio 
de Filip Lazăr; Concertul pentru pian 
și orchestră de Grieg — solist Dinu 
LIpatti 13.15: Pagini din literatură 
contemporană turcă 13.30: Muzică ușoară 
de compozitori sovietici 14.10: Ansam
blul armatei și Ansamblul folcloric al 
Sfatului Popular al Capitalei 14.30: 
Simfonia nr. 40 în sol minor de Mozart 
15.00: Muzică populară interpretată de 
Victoria Baciu, Nicolae Bob Stănescu 
și Niță Vădeanu 15.30: Pagini alese, 
din muzica ușoară 16.10: Muzică vocală 
16.30: Melodii de dragoste de compozitori 
romlni 17.00: Suita „Rossinlana" de 
Respighi 17.30: Sfatul medicului (re
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Dicționar muzical (13): Simfonia 
(reluare) 18.30: Corul de copii al Radio- 
televlziunii 18.45: Fișe de cititori 19.00: 
Melodii populare romîneștl 19.30: Lec
ția de limba franceză (avansați) 10.40: 
Muzică de estradă interpretată de or
chestre de coarde 20.00: Arii din opera 
„Kneazul Igor" de Borodin 20.30: Mu
zică de dans 21.45: Recital de poezie 
romînească 22.00—24.00: Ciclul „Sim
fonii de Gustav Mahler" — Simfonia 
a IlI-a în re minor. în pauză, la ora 
22.50: Buletin de -știri.

MIERCURI IO APRILIE Programul I 
5.07: Muzică de estradă 5.30: Gimnastică 
5.40: Cîntece și jocuri populare 6.07: 
Cîntece 6.20: Emisiunea pentru sate 
6.30: Melodii la acordeon 6.45: Salut 
voios de pionier! 7 ,J0: Valsuri interpre
tate de fanfară 7.30: Sfatul medicului: 

Sfaturi pentru cel ce lucrează mult în 
picioare 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Jocuri populare 8.00: Sumarul presei 
centrale 8.08: Muzică ușoară 8.30: Coruri 
șl dansuri din opere 9.00: Poeme sim
fonice — „Vîrful cu Dor" de Ion Hartu- 
lary Darclăe; „Prin pădurile și livezile 
Boemlei" de Bedrich Smetana 9.30: 
Muzică populară 10.00: Teatru la mi
crofon: „Prietena mea Pix" de V, Em. 
Galan 11.37: Corul U.T.M., dirijor 
Marin Constantin 12.00: Dansuri de 
estradă 12.30: Arii și scene din opera 
„Mignon" de Thomas 13.10: Rapsodia 
pentru vioară și orchestră de Hacia- 
turian —■ interpretează Leonid Kogan 
acompaniat de Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat din Moscova, 
dirijor Kiril Kondrașln 14.00: Concert 
de prînz 15.00: Muzică populară din 
Banat 15.30: Coruri din opere și operete 
16.00: Piese pentru vioară de Fritz 
Kreisler 16.15: Vorbește Moscova! 16.45: 
Muzică ușoară de Ștefan Kardoș 17.10: 
Cîntece și jocuri din țări socialiste 
17.30: „Prietenii lui Do-Re-Mi" 18.00: 
Poemul simfonic „Didona" de Alfred 
Alessandrescu 18.30: Lecția de limba 
engleză 18.40: Cîntă Paul Robeson 
19.00: Jurnalul satelor 19.25: Romanțe 
19.45: Muzică ușoară 20.15: Muzică co
rală de Ion Danlclescu 20.30: Noapte 
bună, copii! 20.40: Din viața de concert 
a Capitalei 21.15: Medalion — Artistul 
Poporului Jules Cazaban 21.45: Muzică 
populară 22.25: Baletul „La piață" de 
Mihail Jora, în montaj muzical-literar 
22.50: Cîntă Adriana Ciuciu-Costescu, 
solistă a Operei de Stat din Timișoara, 
și Vida Viktor, solist al Operei Maghiare 
de Stat din Cluj 23.15: Concert de noapte.

Programul II 12.15: Cvartetul nr. 1 
opus 21 în sol major de Constantin 
DImitrescu 12.43: Din folclorul po
poarelor 13.15: însemnări de reporter 
13.25: Mici piese de estradă 14.10: Mu
zică distractivă interpretată de fan
fară 14.30: Concert din opere 15.00: 
Muzică ușoară 15.30: Simfonia nr. 103 
în mi bemol major de Haydn 16.10: 
Sulte și fantezii de estradă 16.30: 
Muzică populară romînească și a mino
rităților naționale 17.00: Muzică din 
Operete interpretată de soliști al teatre
lor muzicale din țară 17.30: Sfatul medi
cului (reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, 
muzică 18.05: Melodii populare 18.35: 
Sonatina nr. 1 în do major de Kaba- 
levski; Lieduri de Tudor Ciortea 18.50: 
Microfolletoane 19.00: Muzică ușoară 
romînească 19.30: Lecția de limba rusă 
(avansați) 19.40: Arii și duete din 
opere interpretate de cîntăreți romîni 
20.12: Concertino în stil clasic de Dinu 
LIpatti 20.30: Tribuna radio — „Pa
gini din istoria gîndlrii progresiste în 
Romînla" 20.40: Muzică populară inter
pretată de Natalia Gliga și acordeonistul 
Sile Ungureanu 21.15: Interpret! Me 
muzică ușoară (reluare) 22.00: Ciclul 
„Pagini din muzica preclasică"—Cîntecul 
francez în epoca Renașterii 22.30: 
Muzică de dans 23.10: Muzică ușoară 
23.25—24.00: Sonata opus 11 în fa 
diez minor de Schumann — interpre
tează pianistul Emil Ghilels.

JOI 11 APRILIE 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: 
„Viață nouă, cîntec nou" — program de 
cîntece populare 6.45: Salut voios de 
pionier! 7.10: Muzică de estradă 7.30: 
Sfatul medicului: Setea ca simptom 
7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Muzică 
instrumentală 8.00: Sumarul presei cen
trale 8.08: Melodii populare romîneștl 
8.30: Muzică de cameră 9.00: Vreau să 
știu! 9.25: Muzică ușoară 10.00: Arii și 
scene din operele lui Ceaikovski, în inter
pretarea soliștilor noștri 10.30: Sonata 

pentru violoncel șl plan de Valenti 
Gheorghiu 11.05: Muzică ușoară 11.31 
Suită de dansuri din baletul „Prinț i 
cerșetor" de Laurențiu Profeta 12.ot 
Cîntece de dragoste și jocuri populai 
12.35: „Piese mici... Interpreți mari 
— în program, muzică instrumenta) 
13.10: Serenade, canțonete și rondoui 
din operete 14.00: Muzică populară di 
Ardeal 14.30: Muzică ușoară 15.00: Di 
muzica popoarelor 15.30: Muzică d 
estradă 15.43: Concertul nr. 2 în i 
bemol major pentru pian și orchestr 
de Beethoven — solistă Marla Cristia 
16.15: Vorbdște Moscova! 16.45: Muzlc 
vocală 17.10: Cîntece de Matei Soc< 
17.30: Concert de muzică din operei 
18.00: Universitatea tehnică radio - 
ciclul chimie 18.15: Cîntă Florea Cloac 
18.30: Lecția de limba franceză (încep! 
tori) 18.40: Muzică ușoară 19.00: Jurm 
de întrecere 19.15: Program muzici 
pentru fruntași în producție 19.51 
Transmisiunea concertului Orchestn 
simfonice a Radioteleviziunli. Dirij( 
Eugen Pricope. în program: Suita per 
tru orchestră „Muzica apelor" de G.I 
Haendel; Simfonia nr. 29 în la maje 
(primă audiție) de W.A. Mozart; „Dou 
schițe" de Doru Popovici; „Patru inver 
țiuni" (primă audiție) de G.F. Malipier 
și Suita de balet „Amorul vrăjitor" d 
M. de Falia—solistă Elena Cernei. î 
pauză: Emisiune literară 22.55: Muzic 
de dans.

Programul II 12.15: Cîntăreți car 
ne-au vizitat țara —Vladimir Ivanovsk 
Dimităr Uzunov, Katia Gheorghiev 
12.45: Muzică ușoară romînească 13.11 
Note de lector 13.25: Muzică popi 
Iară romînească și a minorităților m 
ționale 14.10: Cîntă Cristina Por 
gratz șl Norocel Dimitriu 14.30: Si 
ita „Tablouri dintr-o expoziție" de Mm 
sorgski-Ravel — Interpretează Orchei 
tra simfonică N.B.C., dirijor Artur 
Toscanini 15.04: Melodii de primăvar 
15.24: Fragmente din opereta „Săruți 
Clanitei" de Miliutin 16.10: Cîntec 
pionierești 16.30: Melodii popular



C UI A L O G e DIALOG CITITORIICITI T ORII

deoarece în rocile moi nu se 
pot forma crăpături impor-. 
fante, iar în cele prea dure 
crăpăturile au fost prea subțiri 
ii nu au permis pătrunderea 
apelor calde.

DANSURI DIN VLA$CA

Colectiviștii din satele Re- 
nuș, Oinacu, Tărtășești, si
tuate în sudul Regiunii Bucu- 
‘ești, au primit recent vizita 
jchipei de jocuri și a brigăzii 
irtistice de agitație a Fabricii 
ie. zahăr din Giurgiu.

ven" de R. Rolland). La în
ceput ascultam mai mult pen
tru plăcerea urechii, fără a 
înțelege prea mult. Pentru 
întîia oară mi-am dat seama 
că înțeleg într-o oarecare 
măsură, ctnd într-o seară am 
ascultat Concertul pentru pian 
și orchestră de Ceaikovski. 
De atunci, am îndrăgit și pe 
Beethoven, Mozart, Haydn, 
Enescu și chiar pe Wagner, 
despre care se zice că ar fi 
„greu". Mai „grea" mi se 
pare însă muzica simfonică 
modernă (despre care s-a 
scris în „Flacăra" nr. 391). 
Fiind compusă în alt stil, nu 
mi-e ușor să mă acomodez cu 
ea. Totuși, voi persevera, căci 
numai ascultînd muzica o 
poți înțelege și iubi. Și merită, 
căci e una din cele mai nobile 
bucurii ale minții și sufletu
lui.

lucia APOSTOL 
slavă cl. X, Școala medie nr. 34, 

«tr. Chapin nr. 5 
București

CITITORII CĂTRE CITITORI

Cu acest prilej, artiștii ama- 
,ori au interpretat frumoase 
lansuri din Vlașca, precum 
ii melodii de muzică popu- 
ară și ușoară.

Emllian BlRSĂNESCU
Giurgiu, «tr. Dunării nr. 26

CUM AM AJUNS 
A MUZICA SIMFONICĂ

Găsesc adesea în articolele 
:e apar în rubrica muzicală 
i „Flăcării" un ajutor în 
ărgirea orizontului meu de 
iscultătoare, o îndrumare pre- 
loasă In înțelegerea muzicii 
limfonice, de care am început 
lă mă apropii nu demult.

Evident, întîi am fost atra- 
ă de muzica ușoară și de 
stradă (pe care continui să 
e iubesc), apoi de cea de ope- 
■etă, de aici am trecut la 
>peră și prin aceasta am ajuns 
a muzica simfonică. Pe acest 
Irum am fost ajutată și de 
liclurile de inițiere muzicală, 
le concertele ascultate la 
adio sau în săli, de lecturile 
lin biografiile marilor com- 
lozitori (îndeosebi „Beetho-

Următorii cititori doresc să 
corespondeze prin poștă: Ioan 
Hent, funcționar, Deva, str. 
Eminescu nr. 131: filatelie, 
ilustrate; Lean lancovici, elev, 
Craiova, str. Anul 1848 nr. 4 
bis: ilustrate; Bebe Tabără, 
elev, ploiești, str. Nelu Roșu 
nr. 41: muzică, sport, ilustra
te; Terezia Monosesz, conta
bilă, Gherla, str. Dragoș 
Vodă nr. 14, Reg. Cluj: ilus
trate; Murat Giulenchior, ele
vă, Techirghiol, Reg. Dobro- 
gea: ilustrate ; Dumitru C. 
Ilie, laborant, Tîrgoviște, str. 
Cpt. Andreescu nr- 74: ilus
trate; Emilia Airinei, ele
vă, Fălticeni, str. Gh. Dimi
trov nr. 93: literatură, ilus
trate; Rodica Chirilă, elevă, 
Fălticeni, str. I.C. Frimu 
nr. 22: literatură, ilustrate; 
Musca Ceavdar, elev, Novo- 
selsk , Rn. Bolgrad, Reg. 
Odessa, U.R.S.S.: teme diver
se; George Lupușor, corn. 
Sîngereil Vechi, str. Lenin 
nr.73, Rn.Lazo,R.S.S. Moldo
venească, U.R.S.S.: ilustrate 
(în romînă, rusă, franceză); 
Andrzej Lachansky, Warszawa 
12, ul. Kazim ierzowska 46/48, 
R.P. Polonă: filatelie (în

polonă și rusă); Jan Stabu- 
szewshi, Nunec, Tartak, pow. 
Siemiatycze, woj. Bialystok 
R.P. Polonă: filatelie; Ileana 
Gheorghiu, studentă, Galați, 
căminul studențesc, bloc B, 
str. Elena Cuza nr. 6: ilus
trate; Fernanda Poenaru, ele
vă, Buzău, aleea 30 Decem
brie nr. 6: teatru, muzică 
ușoară, cinema: Mitică Ceau- 
șescu, miner. Vulcan, căminul 
tineretului nr. 3, et. II, ap. 
41, Rn. Petroșani: ilustrate, 
cinema: Constanța Vîlcea, mun
citoare, Uzinele textile Cis- 
nădie, unitatea nr. 1, Rn. 
Sibiu: literatură, cinema, 
Ilustrate; Lenuța Ignat, mun
citoare, Cisnădie, str. 1 Mai 
nr. 48: literatură, ilustrate, 
cinema; Maria Stan, munci
toare, Cisnădie, str. 1 Mai 
nr. 43: ilustrate; Angela 
Stan, studentă, București, str. 
Academiei nr. 7, Rn. 30 De
cembrie: ilustrate; Lili Voi- 
nea, studentă, Brașov, cămi
nul nr. 4 „N. Bălcescu", str. 
V.I. Lenin nr. 2: ilustrate; 
Stela Marin. Școala de 8 ani 
Lipnița, 'Băneasa, Reg. 
Dohrogea: filatelie, ilustrate; 
Artur Olteanu, student. Timi
șoara, căminul nr. 1, bd. 
Mihai Viteazu nr. i: ilustrate;
Vira Bogdan, Vera Dica și 
Constanța Rogneanu,
Bistrița, bd. Republicii 
Reg. Cluj: literatură
film, ilustrate;
elevă, Focșani, str. V.

I A L 0 G

eleve, 
18-20,

tură, sport 
Lili Dinu,

Chili-
an, nr. 20: teme diverse, 
ilustrate; Susi Gîrbe,directoa
rea Căminului cultural din 
com. Coaș, Rn. Șomcuța Mare, 
Reg. Maramureș: i lustrate; 
Petre Tomuța, funcționar, 
Arad, str. M. Eminescu nr. 46: 
ilustrate; Maria Ardeleanu, 
profesoară, corn Vășad, Rn. 
Marghita, Reg. Crlșana: ilus
trate; Petrana Ungureanu, 
elevă, com. Sarinasuf, Rn. 
Tulcea: ilustrate; Luminița 
Constantinescu și Doina Ale- 
xandrescu, eleve, Pitești, str. 
Horia, Cloșca și Crlșan nr. 34: 
ilustrate; Eleonora Negru, 
soră, Spitalul de copii Pîclișa, 
Rn. Hațeg, Reg. Hunedoara: 
ilustrate; Alexandru Aurelian, 
maistru frigotehnist. Galați, 
aleea Mimoza nr. 8 A: 
ilustrate; Corneliu Stoica, 
student, Galați, str. Elena 
Cuza nr. 6, bloc C: ilustrate.

CITITORII

CINEMA CU...
ECHILIBRISTICĂ I

Urmăresc cu interes rubrica 
de actualități cinematografice 
din revista „Flacăra", care mă 
orientează adesea în alegerea 
filmelor. Ca pasionat cinefil, 
nu mă interesează numai 
filmele, ci și condițiile în care 
se face vizionarea. Pe drept 
cuvînt ne mîndrim cu noile 
săli de cinema „G. Coșbuc", 
„Floreasca", „Ștefan cel Mare" 
etc., moderne, elegante, con
fortabile, unde vizionarea 
unui film este o adevărată 
plăcere. Ar fi nedrept să 
pretindem sălilor mai vechi 
aceleași condiții de confort, 
însă nu putem trece cu vede
rea peste neglijența manifes
tată în întreținerea unora 
dintre aceste săli. Am fost 
deunăzi la cinematograful 
„T. Vladimirescu" din calea 
Dudești nr. 97. Am avut loc 
la balcon. Rindul de scaune 
pe care mă aflam, fiind slab 
fixat de dușumea, stătea în 
echilibru nestabil, ceea ce ne 
determina pe noi, spectatorii, 
să executăm un dificil număr 
de... echilibristică. în plus, 
banda sonoră a filmului era 
inestetic acompaniată de scîr- 
țîitul acestor scaune vechi.

Grigore GHEORGHE 
muncitor, Splaiul Unirii nr.1S4, 

Bucurați!

DE VORBĂ CU CITITORII

„Flacăra" a organi
zat recent o consfă
tuire cu cititorii ei 
din orașul Roman. Cu 
acest prilej, partici- 
panții la discuții și-au 
exprimat părerea de
spre unele materiale 
apărute în „Flacăra" 
șl au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea 
tematicii și a formei 
de prezentare ale re
vistei.

în fotografie: as
pect din sala Teatru-
lui „V. Alecsandri"
din Roman, unde a 
avut loc consfătuirea.

DIALOG

DE LA
FOTOCORESPONDENfi

Trei cîntărețe amatoare dh> 
brigada artistică de agitație a 
Căminului cultural din llpnlța. 
Raionul Adamclisi. (Gh. Ciwo- 
bea, Constanța)

Un colt °* Porcului Poporului 
din Craiova. (Gh, Stoica» re
gizor)

DIN ROMAN

CITITORII
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.07: Sulta în stil vechi opus 3 de 
orge Enescu 17.30: Sfatul medicului 
luare) 17.35: Anunțuri, reclame, 
izică 18.05: „Simfonia primăverii" de 
rțlan Negrea 18.15: Melodii populare 
erpretate de soliști amatori 19.00: 
rul Radioteleviziunii 19.30: Tinerețea 
e dragă! 19.50: Muzică de dans 20.30: 
apte bună, copii! 20.40: Doine și 
uri populare 21.15: Muzică de dans 
45: Părinți și copii 22.00: Muzică 
iară și de dans 22.30: Concert Liszt 
Lieduri, Vals uitat nr. 2 în la bemol 
,jor, piesa „Sposalizio" și „Rapsodia 
gară" nr. 1 In fa minor 23.10—24.00: 
acert din opere și operete.
TINERI 12 APRILIE Programul I 
'7: Cîntece și jocuri populare 5.30: 
mnastică 6.40: Mici formații 0.07: 
lodii populare la cererea ascultătorl-

6.20: Emisiunea pentru sate 6.30: 
izică de estradă 6.45: Salut voios de 
mierl 7.10: Cîntece de muncă 7.30: 
tul medicului — Prepararea legume- 
și zarzavaturilor pentru a-și păstra 

oarea nutritivă 7.35: Anunțuri, muzi- 
7.45: Muzică ușoară 8.00: Sumarul 

isei centrale 8.08: Muzică vocală 
0: Concertul pentru pian și orchestră 
Alexandru Velehorski, solistă Maria 

tino 9.00: Din cîntecele și dansurile 
marel or 9.35: Fragmente din operetele 
-a fost nuntă mai frumoasă" de Nicolae 
-culescu și „Culegătorii de stele" de 
irin Comișel 10.00: Corul Filarmonicii
Stat „George Enescu", dirijor D. 

tez 10.30: Estrada melodiilor 11.05: 
lata în sol major pentru flaut, viola 
gamba și clavecin de Antonio Lotti 
interpretează Dumitru Pop, George 
osevici și Kurt Mild; Trio opus 73 
2 în sol major de Haydn — jnterpre- 

ză Jacques Thibaud, Pablo Casals 
Alfred Cortot 11.30: Corul Căminului 
tural din comuna Fierbinți, R egiunea 
curești 11.52: Reportaj 12.00: Cîntă- 
l sovietici de operă: Reghina Malta 
Nikolai Timcenko 12.20: Muzică 

>ulară interpretată de Lili Creangă 
Stănlcă Gheorghe 12.40: Dansuri 

fantastice de Turina 13.10: Melodii de 
estradă 14.00: Concert de prînz 15.00: 
Terțete și cvartete din operete 16.20: 
Cîntă Ilinca Cerbacev, Violetta Villas, 
Marino Marini, Jean Ionescu (vioară), Ga
rin Moiseev (acordeon), Imre Alexandru 
(saxofon) 16.45: Lucrări de compozitori 
înaintași — două piese simfonice de 
George Stephănescu; Preludiu pentru 
orchestră de Enrico Mezzetti; Trei dan
suri din opera „Fata răzeșului" de 
Eduard Caudella 16.16: Vorbește Mos
cova! 16.45: Cîntă Ileana Constanti
nescu 17.10: Piese de estradă 17.30: 
în slujba patriei 18.00: Universitatea 
tehnică radio — ciclul energetică 18.15: 
Muzică populară suedeză interpretată la 
harpă de nichel de Erik Sahlstrbm 18.30: 
Lecția de limba engleză 18.40: Cîntă 
Roxana Matei și Vasile Micu 19.00: 
Jurnalul satelor 19.25: „Istoria teatru
lui liric romînesc" (13) (reluare) 20.15: 
Cîntece despre eroii cosmonauți sovietici 
20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Canțonete și serenade 21.15: Carnet plas
tic 21.30: Din arhiva Institutului de 
folclor (montaj) 22.26: Muzică ușoară 
22.40: Scene din opera „Tristan și Isolda" 
de Richard Wagner.

Programul II 12.16: Orchestre simfo
nice din țară 12.40: Muzică populară 
13.15: Limba noastră — vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare) 13.26: Uver
turi la opere 14.10: „Mîndru-i azi o- 
gorul țării" — program de cîntece 14.30: 
Muzică de estradă 16.00: Muzică popu
lară romtaească și a minorităților 
naționale 15.35: Actualitatea ta țările 
socialiste 16.10: Muzică ușoară 16.30: 
Muzică interpretată de fanfară 16.45: 
Potpuriu din opereta „Fetița olandeză" 
de Kâlman 17.00: Violonista Maria 
Sivos și flautistul Gavrll Costea 17.30: 
Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anun
țuri, reclame, muzică 18.06: Simfonia 
a IV-a ta fa minor de Ceaikovski — 
interpretează Orchestra Filarmonică din 
Leningrad, dirijor Kurt Sanderling 19.00: 
Muzică ușoară romînească 19.30: Teatru 
la microfon — „Nud cu vioară" de Noel

Coward 20.60: Muzică de dans 21.45: 
Cîntă Bob Azzam 22.00: Muzică populară 
22.30: Moment poetic — versuri dedi
cate zborurilor cosmonauților sovietici 
22.36: Muzică ușoară romînească 
23.10—24.00: Concert de noapte.

SÎMBATĂ 13 APRILIE Programul I 
5.07: Muzică interpretată de fanfară 
6.30: Gimnastică 5.40: Melodii populare 
6.07: Muzică ușoară 6.20: Emisiunea pen
tru sate 6.30: Cîntece din folclorul nou 
și jocuri populare 6.45: Salut voios de 
pionier! 7.10: Valsuri 7.30: Sfatul medi
cului 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Marșuri sportive 8.00: Sumarul presei 
centrale 8.08: Muzică ușoară 8.30: 
Uvertura de Carlos Seixas; Concerto 
grosso în re major de Corelli 9.00: Roza 
vinturilor 9.25: Muzică populară romî
nească și a minorităților naționale 10.00: 
Piese de estradă 10.15: Cîntece pentru 
cei mici 10.30: Divertisment pentru corn 
și orchestră de coarde de Alfred Mendel
sohn — solist Ion Bădănoiu 11.05: Arii 
din opere 11.35: Muzică populară inter
pretată de Cristina Speriosu și Dumitru 
Potoroacă 12.00: Piese instrumentale 
de mare popularitate 12.20: în săli șA 
pe stadioane 12.30: Muzică ușoară romî
nească 13.10: Muzica de scenă „Rosa- 
munda" de Schubert — Orchestra Filar
monica din Viena, dirijor Wilhelm Furt
wangler 14.00: Muzică ușoară 14.30: 
Din folclorul popoarelor 15.00: Con
cert distractiv 16.46: Recital de poe
zie — versuri închinate patriei socia
liste 16.00: Muzică ușoara 16.15: Vor
bește Moscova! 16.45: Orchestra An
samblului folcloric al Sfatului Popu
lar al Capitalei 17.10: Scene din opera 
„Trubadurul" de Verdi 17.50: Știința 
ta slujba păcii 18.00: Recital Henryk 
Szeryng 18.20: Program muzical pentru 
fruntași în producție 19.00: Scrisori 
din țară 19.10: Muzică ușoară sovietică 
19.30: Muzică de dans 20.15: Cîntă 
Maria Tănase 20.30: Muzică de dans 
21.15: Șantier editorial 21.25: Muzică 
populară 22.25: Muzică de dans 23.17: 
Concertul în fa pentru pian și or

chestră de George Gershwin — solistă 
Ludmila Losina.

Programul II 12.15: Cîntece pionierești 
12.35: Fragmente din opereta „Văduva 
veselă" de Lehar 13.15: Muzică populară 
din țări socialiste 13.40: Muzică ușoară 
14.10: Ciclul de cinci cîntece de Zeno 
Vancea; Dansuri romînești de Hilda 
Jerea 14.30: Muzică de estradă 15.00: 
Melodii populare din Oltenia și Muntenia 
15.30: Muzică de balet 16.10: Orchestra 
de mandoline a Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor 16.30: Mie 
concert Mozart — Menuet, Andante în 
do major, Rondo ta re major. Divertis
ment nr. 1 în mi bemol major 17.00: 
Potpuriuri 17.30: însemnări de reporter 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Gintă soprana Leila Cincu și basul Nico
lae Florei 18.30: Concertul pentru orches
tră de coarde de Ion Dumitrescu 19.00: 
Muzică populară cerută de ascultători 
19.30: Pe teme internaționale 19.40: Or
chestra de estradă a Radioteleviziunii, 
dirijor Jean Ionescu 20.00: Muzică de 
dans 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică populară interpretată de Feli- 
cian Fărcașu și de acordeonistul Marcel 
Budală 21.15: Muzică de dans 21.45: 
Agendă teatrală 22.00: Muzică de dans 
22.28: Trio nr. 2 ta do major de Johannes 
Brahms — interpretează Joseph Szigeti 
(vioară), Pablo Casals (violoncel) și 
Dume Myro Hess (pian) 23.10: Muzică 
de dans.
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Anul acesta primăvara a întîrziat să apajă pe stadioane. In locul ei, ploi și rafale reci de vîr 
Un decor de noiembrie... Foarte mulțl suporteri au preferat să rămînă In papuci și să adar 
golurile sttud în fotolii, în fața micului ecran. Dar nu despre -aceștia vrem să vorbim, ci d 
spre eroii cuplajului de duminică, zecile de mii de spectatori care, nefăcind nici o conces 
vremii, au umplut cu tumultul lor amfiteatrul de beton, încurajîndu-și echipa preferată. ' 
da, cînd pasiunile-clocotesc, poate să întîrzie și primăvara!

50.000 de spectatori, încotoșmănați în paltoane și pelerine și acoperiți de o adevăra 
pădure de umbrele, au înfruntat eroic vîntul și ploaia la ultimul cuplaj interbucurește: 
(foto 1). Jucătorii care au evoluat în cele două partide au dat dovadă de o admirabi 
voință de luptă, în condițiile grele ale terenului. Fotografiile 2, 3 vi-1 prezintă pe portar 
echipei Dinamo, Datcu, luptîndu-se eroic cu înaintarea rapidistă și cu... noroiul!

La Sinaia, decor de iarnă... Dar, fie ploaie, fie zăpadă, pasionați! fotbalului sînt 
datorie! Au doar de urmărit un meci în cadrul diviziei B: Carpați — Sinaia și Poiana 
Ctmpfna (2-1). șl pentru că, în pofida zăpezii abundente căzute chiar și în ziua meciulu 
stadionul, e arhiplin, mulți dintre suporterii echipei locale au trebuit să se mulțumească < 
un loc pe... gard (foto 4).

Meciul pentru titlul mondial de șah dintre Botvinnik șl Petrosian se desfășoară im 
sub semnul incertitudinilor și suscită interesul tuturor iubitorilor de șah din întreaga lum 
lată-i pe cei doi jucători în plină luptă (foto 5).

Pe un teren neobișnuit de moale (după părerea specialiștilor, cel mal greu din istor 
Crosului Balcanic), reprezentanta noastră B'lorica Grecescu a reușit să ocupe primul loc în într 
cerea feminină (senioare 2.000 m; timp: 5:19,6) (foto 6).


