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Sîmbătă, 30 noiembrie 1963, a avut loc la Belgrad sem
narea Acordului între Republica Populară Romînă și Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia privind realizarea și 
exploatarea Sistemului hidroenergetic și de navigafle Porjile 
de Fier pe fluviul Dunărea șl a Comunicatului comun cu 
privire la vizita delegației Republicii Populare Romîne în 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Acordul privind Sistemul Porjile de Fler și Comunicatul 

comun au fost semnate din partea romînă de tovarășu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Sta 
al R. P. Romîne, prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, iar din partea Iugoslavă de 
tovarășul losip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia 
secretar general al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

In seara zilei de 30 noiembrie, delegafia de stat a R.P. Ro- 
mîne a părăsit capitala R.S.F. Iugoslavia înapoindu-se în patrie,
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u Un nou obiectiv industrial : Uzina 
de preparare a cărbunelui de la Corcești. 
0 La cabinetul tehnic al Uzinei de me
canică fină din Capitală s-au depus de la 
începutul anului și pînă în prezent 66 de 
propuneri de inovații, din care 34 au și 
fost aplicate. Economii 260.000 lei.
3 Un depozit modern al M.I.P.C.— De
pozitul București-Băneasa. Zilnic sînt 
expediate de aici spre stațiile de desfacere 
zeci de tone produse petroliere.
El Aprozarul a luat din timp măsuri 
pentru depozitarea legumelor și fructelor 
pentru iarnă. în fotografie: un siloz din 
Capitală, capacitate — 300 vagoane.
0 0 încă două țări africane își dobîn- 
desc independența: Zanzibarul — la 10 de
cembrie și Kenya — la 12 decembrie. în 
fotografia 5: vedere din centrul orașului 
Nairobi — capitala Kenyei. Fotografia 6: 
o stradă din bazarul orașului Zanzibar.
H Delegația R. P. Romine la O.N.U. 
desfășoară o intensă activitate. Cel mal 
recent rod al acesteia este adoptarea 
proiectului de rezoluție „Cu privire la ela
borarea unei declarații asupra cooperării 
economice internaționale", inițiat de dele
gația țării noastre. în fotografie: Mihail 
Hașeganu (stingă), reprezentantul perma
nent al R.P. Romlne la O.N.U., președinte 

al Comitetului politic special în actuala 
sesiune, se întreține cu reprezentantul Bra
ziliei, Geraldo de Carvalho Silos.
0 La Dallas (statul Texas — S.U.A.) 
continuă ancheta în legătură cu atentatul 
criminal împotriva președintelui John 
Kennedy și cu împușcarea presupusului 
său asasin de către Jack Ruby. Iată-1 pe 
Ruby (dreapta) după un interogatoriu.
El Sute de studenți au organizat o de
monstrație pe străzile Parisului în semn de 
protest față de condițiile necorespunzătoare 
de studiu. Iată-1 așezați pe caldarîm, blo- 
cînd bulevardul St. Michel.
□ Universitatea Jagellonă din Craco- 

■ i (R.P. Polonă) a împlinit 600 de ani. 
litografia înfățișează Sala de consiliu. . 
□ După catastrofa minieră de la Om- 
liiita (insula Klusiu — Japonia) care s-a 
soldat cu peste 400 de morți și 100 de răniți, 
minerii din Ornhuta ca și din alte părți ale 
Japoniei au organizat acțiuni cerînd să se 
asigure securitatea muncii în mine.
[0 în capitala Franței s-a desfășurat re
cent, Concursul internațional de vioară și 
pian Marguerite Long—Jacques Thibaud, 
în fotografie: Marguerite Long, Maria 
Callas, d-na Jacques Thibaud și pianistul 
sovietic Victor Eresko, unul din cei doi 
ciștigătorl ai premiului întîi.



PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

SlMBÂTĂ 7 DECEMBRIE In pro
gramul de slmbătă 7 decembrie 
a intervenit o modificare. Pro
gramul se va desfășura In fe
lul următor: 19.00: Jurnalul 
televiziunii 19.10: Pentru copii 
— Cine știe? 19.36: în fața 
hărții 19.46: Salba de argint 
a Făgărașilor 20.06: „Caidul" — 
o producție a studiourilor fran
ceze, cu renumitul comic Fer- 
nandel 21.30: Muzică ușoară. 
Cîntă orchestra și soliștii An
samblului artistic al U.T.M., 
dirijor George Grigoriu. în 
încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

DUMINICĂ 8 DECEMBRIE 8.60: 
Gimnastică 9.00: Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar 
10.30: Rețeta gospodinei 11.00: 
Emisiunea pentru sate 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Ar
monie și dans — emisiune co
regrafică 19.40: „Gangsteri și 
filantropi" — un film de aven
turi realizat de cinematografia 
poloneză 21.10: „Duminica o- 
mulul" — dramatizare după 
schița cu același nume de Ion 
Arleșanu. în distribuție: Tatiana 
lekel, Boris Ciornei, Gheorghe 
Cozorici 21.30: „Muzica s-a în
drăgostit de Mamaia" — soliști 
și melodii de muzică ușoară 
romtnească. în încheiere: Bule
tin de știri, sport, buletin me
teorologic.

LUNI 9 DECEMBRIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.10: Știință 
și tehnică pentru tineretul șco
lar 19.40: Tribuna economică 
20.00: „Viață fără chitară" — 
un film artistic cehoslovac 21.30: 
Un interpret de frunte al artei 
pianistice romînești — Dinu 
Lipatti 22.00: Telesport. în 
încheiere: Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

MARTI 10 DECEMBRIE 18.30: 
Universitatea tehnică la tele
viziune 19.00: Jurnalul tele
viziunii 19.10: Știți să desenați, 
copii?! 19.26: Emisiune de știin
ță 19.46: Romanțe. Soliști: 
Mia Barbu, Rodica Gheorghiu, 
Petre Guști 20.20: „Baladamaeș- 
trilor" — film realizat după cu
noscuta poezie satirică a lui Tu
dor Arghezi 20.36: „Oameni săr
mani" de Dostoievskl (reluare). 
Interpretează Leopoldina Bă
lănuță și Constantin Rauțchi. 
în încheiere: Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

JOI 12 DECEMBRIE 19.00: Jur
nalul televiziunii 19.10: Pentru 
copii — filmul „Lacul zînelor" 
19.20: „Alerg după o stea" 
— un film artistic britanic, în 
care evoluează cunoscutul comic 
Norman Wisdom 21.00: Trans
misiune din Studioul de con
certe al Radioteleviziunii. în 
program arii din opere și Suita 
a Il-a „Arleziana" de Bizet. 
Soliști, lolanda Mărculescu și 
Nicolae Florei. Dirijor, Teodor 
Costin. în încheiere: Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

VINERI 13 DECEMBRIE 18.30: 
Universitatea tehnică la tele
viziune 19.00: Jurnalul tele
viziunii 19.10: Pentru pio
nieri și școlari 19.40: Monumente 
antice 20.00: Săptămîna 21.00: 
Așteptare 21.10: Muzică dis
tractivă. Soliști: Elena Simio- 
nescu, Silvia Vellcu, Ruxandra 
Ștefănescu, Maria Moraru și Ma
rin Pantazi. în încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteorologic.

SlMBÂTĂ 14 DECEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.10: Cu 
Silvia Chicoș despre descoperiri 
mari și mici—emisiune muzical- 
dlstractivă pentru copii 19.40: 
în fața hărții 19.60: Muzică 
populară romînească. Soliști 
Adriana Codreanu, Olga Stănes- 
cu, Petre Săbădeanu 20.26: Tea
tru in studio — „Un joc neobiș
nuit', adaptare pentru televiziune 
după nuvela și scenariul radio
fonic „în pană" ale cunoscutu
lui scriitor elvețian Friedrich 
Durrenmatt 22.00: Muzică ușoară 
cu Lavinia Slăveanu, Cezarina 
Oprescu, duetul vocal Narcisa 
Giuvelea și Cornelia lordă- 
nescu, George Bunea, Marius 
lorga. în încheiere: Buletin 
de știri, sport, buletin meteo
rologic.

în paginile 21-23: 
Programul de radio

[H Migry Avram-Nlcolau, Ion Punea ș 
Aurel Rogalski In „Carieră pe Broadway" 
premieră la Teatrul „C. Nottara" din Ca 
pitălă.
□ Practică pe teren a studenților dii 
anul I al Institutului de construcții dii 
București. O studentă romlncă alături d< 
doi studenți din Kenya la o oră de topo' 
grafie.
IS Păpuși care de-a lungul anilor s-ai 
perindat prin fața micilor spectatori. Aproa 
pe 8.000 de spectacole și peste 2.000.001 
spectatori în 15 ani de activitate a Teatru 
lui de marionete și păpuși „Țăndărică" 
03 Acum poate să vină și iarna — pa 
a spune colectiviștii din Răchițeni, re 
giunea Bacău. El au asigurat baza fu 
rajeră pentru un efectiv de 311 bovine 
262 porcine și 402 ovine. Și ceea ce nu s< 
vede în fotografie, colectiviștii din Răchi 
țenl au însilozat 756 tone porumb, sfecli 
șl borhot.
El „Libertatea este deviza noastră", „Li- 
oertate sau moarte..." Cu astfel de lozinci at 
demonstrat locuitorii din Georgetown 1!
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aflarea știrii că autoritățile britanice at 
amînat acordarea independenței Guyanel 
Britanice.
na Cu prilejul premierei la Stockholm a 
filmului „Cleopatra", membri ai unei or
ganizații ce se intitulează „Grupul de 
acțiune împotriva filmelor proaste" au 
postat pichete în fața cinematografului 
unde rula filmul. Poliția a intervenit, în- 
depărtlndu-i.
IS La Oslo se află în construcție o a doua 
linie, de metrou menită să facă legătura 
dintre centru și suburbiile din estul ora
șului. în fotografie: ultimele lucrări la 
stația GrOnland a noii Unii de metrou.



In lumea 
cristalelor du Radu BOUREANU

Sfibina, cu cristale 
dispuse în raze, se 
înfâjijează sub cele 
mai neașteptate for
me. Uneori, precum 
s^vede, stibina poa
te să semene chiar 

Si cu un arici.

Q
n iureșul nostru diurn, în ritmul grăbit 
al preocupărilor noastre, mărunte sau 
mari, cu acea celebritate a bondarilor 
care punctează caliciul florilor, țîșnind 
mai departe, spre alt țel, nu știm, sau 
uităm, că în cetate, în apropierea 
noastră, trudesc oamenii marilor tăceri.

Ca și minerii, acești oameni au săpat ga
lerii în timp și scot de-a lungul anilor, din 
abataje de întuneric și ipoteze, datele certe 
ale științei și mărturiile materiale ale reali
tăților ascunse.

Aceștia sînt oamenii de știință, minerii 

ideilor și ai ipotezelor transformate în legi 
certe, cei care sînt atît de grav și cu pasiune 
cîntați de Verhaeren:

O, cercetări ne-nfrînte și lupte hotărite, 
Și texte vechi, surpate sub clarele dovezi.

Noi adevăruri simple ca harnice albine
Pentru aceeași miere-ntr-un unic stup trudind 
Și răscolind cu febre bolți mari, de visuri pline, 
Stirnind sublime taine, pământ și cer unind,

Neantul, plăsmuirea fu prada-ngemănată

Pentru căutătorii cu fulgere în miini, 
A căror cărți, puterea cum unduie ne-arată 
Din oarbe minerale spre creierii stăpini.

„Din oarbe minerale". Iată domeniul în 
care facem cu dumneavoastră o scurtă incursi
une. De fapt, vizita pe care am făcut-o la 
colecția de minerale și roci a Institutului 
de petrol, gaze și geologie din Capitala 
noastră este, în dimensiuni infinitezimale, în 
simbol, o reeditare pe anumite laturi sino
nimă cu vestita călătorie imaginată de Jules 

(Continuare în pag. 6-7)
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Verne în „O călătorie spre centrul pămîntului".
Această călătorie durează de ani îndelun

gați pentru profesorul Mastacan și soția sa. 
Deși oprită, în timp și spațiu, în laboratorul 
de mineralogie al institutului, ea nu reedi
tează călătoria lui Xavier de Maîstre în jurul 
odăii sale, ci are adiacențe cu scoarța și mie
zul pămîntului, a erelor consumate de viața 
mineralelor, a transformărilor succesive ale 
materiei și ale formelor ajunse pînă la noi. 
Așa le vedem azi, în colecția de minerale și 
roci adunate de către geologii noștri din zăcă
mintele din țară și din lume.

Este, după părerea noastră, o colecție ce 
poate rivaliza cu mari colecții din străină
tate, dar care se deosebește totuși de ele prin 
faptul că îmbină caracterul cristalo-chimic 
cu morfologia mineralelor și roentgenometria 
lor.

Colecția este aranjată după o clasificare 
clasică, începînd de la elementele native gă
site în scoarța terestră pînă la mineralele cele 
mai complicate. Eșantioanele sînt foarte re
prezentative din punct de vedere științific 
și spectaculoase, ca formă, culoare, varietate, 
în colecție pot fi urmărite fenomenele de

Geometria severă a moleculelor de bioxid de siliciu (stînga, sus) nu pare a avea nimic comun cu 
crizantema de piatră, tulburătoare tn frumusețea ei. Și totuși este vorba de unul ;i acela;! 

lucru: cuarf.

.Călătoria în centrul pămîntului* durează de ani îndelungati pentru profesorul Mastacan. transformare și agregare a materiei în natură. 
Latura științifică se îmbină la fiecare exem
plar cu esteticul. Ca foarte adesea în natură 
— în formele vii, mișcate, ale vieții, în 
faună și floră — firea a căutat cu grijă să 
îmbrace forme frumoase. Pietrele, rocile, ca 
și anumite specii de animale și-au pus haină 
festivă, stilizări de linie, formă, culoare.

Călăuzit în colecție de profesorul Mastacan, 
am pătruns la mii de ani sub cerga pămîntu
lui, în miezul lui, în tainele lui. Lumea 
cristalelor și a rocilor își adîncea și își creștea 
dimensiile. Este neapărat necesar în proce
sul de reconstituire a unor fenomene capitale 
din istoria vieții materiei un anumit cuantum 
de exaltare, de imaginație forțată, dacă nu se 
află în depozit în firea individului. Jules 
Verhe a lucrat pentru noi în acest domeniu. 
Să nu ne fie rușine să-l imităm. Să fabulăm, 
bătînd căi bătute.

Priveam comorile colecției, distribuite 
în micul dar bogatul muzeu al mineralelor. 
Structurile cristalo-chimice ale materiei mă 
duceau în lumea distribuției particulelor ma
teriale în infinitul mic. In marile vitrine de 
cristal se desfășura strania feerie a concretu
lui materiei. îmi evocau acea varietate a stra
turilor, a depozitelor geologice de sub scoarță, 
marile spații ce diferențiază uneori vinele, ro
cile, sedimentările. Micile exemple minerale 
își creșteau dimensiunile pînă la fabulos în 
închipuire. Cuarțurile cu forme florale ale 
Crizantemei de piatră, cal
cite cu nuanțe de trandafiriu, perlaceu, 
sidefiu își înflorau încremenirea minerală, 
mimînd formele și culorile florilor vii.

Turmaline cu cristale în forme radiale, ne
gre, de un decorativ sever pe un cîmp de roci 
gri-bej. Onixuri de silice. Din savana în
chipuirii mă privea cu o nuanță de galben pre
țios, rece, dungat cu maroniu și aur „Ochiul 
de tigru" (Tiegerauge din Nameghalam). 
Dacă n-aș fi știut, întors în temperatura nor
mală a gîndului, că privesc un mineral, aș 
fi înclinat să cred că mă las pradă unui fior 
ancestral, al temerii apropierii felinei feroce, 
sub raza, sub focarul rece al irisului galben- 
auriu care-și pîndește prada printre genele 
lungi de trestie ale junglei.

Ca urmare firească a unui carnagiu pe care 
l-ar fi făcut stăpînul ochiului de tigru, ti
grul imaginar, văd în apropiere piatra de 
Eisenkiesel din Schellerhan (Erzgebirge). E 
ca o pată de sînge închegat și ca un inel pierdut



Calcitele sugerează țl ele o eludată exuberantă vegetală. Dendritele da mangan — «frunza de ferigă’ a lumii cristalelor.

de un rajah în spațiul vînătorii, în urmărirea 
ochiului de tigru, piatra de Moragat din India, 
de un verde caracteristic ca o piatră de inel 
de malahit.

Căutînd, cu o geloasă rivalitate, natura a 
dat opalul nobil (Edelopal). Roșu rubiniu, cu 
mici focare prețioase de rubin. în cîmpul 
acela roșu al mineralului, focarele mărunte 
de rubin sclipesc mimînd, reeditînd luceferii 
roșii ai poemelor simboliste. Cu o frumusețe 
gravă, nobilă, onixul, ca un desen, așa cum 
sînt desenate pe hărți mările și lacurile, cu 
cercuri neregulate, concentrice, cristalul are 
acele cercuri maronii, blînd maronii pe un 
fond perlaceu.

Pămîntul patriei noastre ne înfățișează co
morile scoarței și ale subsolului cu’cuarțuri 
ametiste de la Dealul Crucii (Baia Mare). 
Cuarțul ca o floare-de-colț, cu cristalele 
mici de calcopirită. E atît de evidentă ase
mănarea cu floarea pe care o culeg temerarii 
de pe steiurile muntelui, are carnea pietrei 
ca aceea a alcătuirii florale. E numai de o 
mărime ce o depășește pe surata ei din regnul 
vegetal și e veșnic încremenită. Nu poate s-o 
anime nici o adiere. Poate acolo, unde crește 
cea vie, la mari adîncimi, mimetic, pămîntul 
o reeditează în forme de piatră ca pe o floare 
a adîncului.

Ametiste care apar în geode, în găuri 
de rocă. S t ib ine în varietăți cu superbă 
aranjare; dispoziție radială a cristalelor, ca 
niște ace în formă de raze. Pierdut în specu
lațiile fabulosului mineral, m-am trezit șar
jat de o falangă geologică, pentru o frîntură de 
clipă, mai vajnică decît a lui Filip Macedo- 
nicul; cristale de ghips în formă de lăncii îmi 
ținteau retina. Niciodată n-aș fi crezut că 
sub pămîntul albicios al Dobrogei, acolo, pe 
meleagurile de la Altîn-Tepe, sînt culorile 
cele mai moderne, acel mariaj de albastru 
și verde pe care îl au calcantitele. Calcite 
albe sau roz de diverse forme romboedrice, 
trapezoidale, granați superbi, negri, în cris
tale, sau verzui-negricioase cum apar cele 
extrase din zăcămintele de la Ocna de Fier. 
Tot de aici sînt aceste calcare cu substituții 
de magnetit pe un fond bej cu striații sau mai 
curînd desene închipuind canale maronii, cu 
încrustări de goluri albe, ca niște mici lacuri.

Zoologia este mimată de asbestul de la Ei- 
bentahl, ca o piele de zebră. Stibina reeditează 
forma ariciului cu țepi de cristale aproape de 
culoarea podoabei defensive a micului porc 

spinos. Din încremenirea lui s-ar putea oare, 
cu un efort de imaginație, să-1 vezi animat 
și înaintînd încet, prudent, printre dendrite 
de mangan, oxizi de mangan, cu forme de 
frunze de ferigă? Iată și mica mostră de sa
lină. Am văzut-o demult la Slănicul Praho
vei. E sarea cu cărbune. Sarea albă sau vînătă 
a simțit nevoia variației la ton; s-a împodobit 
cu cărbune prin cine știe ce proces geologic.

Dacă ar fi să luăm cristal cu cristal, mos
tră cu mostră din roci, din depozitele adînci 
ale pămîntului și aflate aici, în colecția pe 
care de ani și ani o cresc și o veghează soții 
Mastacan, n-ar fi la preț de cîteva coloane de 
revistă; ar fi sute de pagini, o carte despre 
lumea mineralelor — cum Maurice Maeter
linck a scris despre lumea albinelor sau a ter
mitelor.

Dar mai curînd ar trebui să insist asupra 
paralelismului care există între viața mine
ralelor și viața noastră. Mineralele și rocile 
au o viață a lor, similară cu a noastră în multe

CRISTALELE
Cititorul nostru Grigore Mi

hai din București, str. Antim 
nr. 4 bis, ne întreabă: „Datorită 
cărui fapt cristalele minerale 
din natură iau forme geometrice 
atît de interesante?*

La această întrebare răspunde 
tov. MIRCEA ILIE, doctor in 
științe mineralogo-geologlce, lau
reat al Premiului de Stat.

în scoarța Pămîntului se 
inttlnesc multe minerale in 
stare solidă, cu forme geome
trice simple sau complicate, 
izolate sau îngemănate, numite 
cristale. Ele s-au format mai 
ales in urma erupțiilor vulca
nice și s-au depus, In locurile 
goale din scoarța Pămîntului, 
prin procese de fuziune, subli
mare sau din soluții.

Procesul de cristalizare se 
datorește apariției In soluțiile 
sau In topiturile de origine 
magmatică a unui mare număr 
de „centre de cristalizare” de 
dimensiuni foarte mici, către 
care este atrasă substanța din 
mediul înconjurător ce se depune 
treptat In jurul acestor centre, 
după anumite reguli geometrice, 

alcătuind așa-numitele „rețele 
elementare” ale lui Bravais.

în jurul centrelor de cristali
zare se formează astfel zone 
mai sărace In substanță, numite 
„aureole de cristalizare”, către 
care difuzează substanța din 
restul soluției, creîndu-se „cu
renti de cristalizare”. Forțele 
care rețin particulele elemen
tare într-o rețea determină 
existența unor legături electro
statice, specifice mineralelor de 
diferite tipuri. In unele, legă
turile se stabilesc între ioni 
cu semne diferite (legături io
nice sau heteropolare); în alte 
rețele, legăturile se stabilesc 
între atomi și se numesc „cova- 
lente” sau „homeopolare”.

La metale, legăturile au carac
tere speciale determinate de 
anumite sisteme de electroni, 
care poartă numele de legături 
metalice. în sfîrșit, la alte 
cristale — cum sînt micele, 
care sînt alcătuite din molecule 
— legăturile sînt foarte slabe, 
de natură inductivă, și se nu
mesc legături „Van der Waals”. 
La unele minerale se constată 
prezența mai multor tipuri de

puncte. Ele trăiesc, se hrănesc, se multiplică, 
suferă de boli ale mineralelor, reacționează 
la anumite fenomene. Sub ochii noștri mai 
avem tipuri de organisme care au apărut 
întîi pe pămînt, cu multe milioane de ani 
în urmă. în același timp însă natura produce 
tipuri superioare, perfecționează formele și 
funcțiunile creînd o mare diversitate, favo- 
rizînd trecerea de la omogen la eterogen, or- 
ganizînd procesul organic etc.

în preajma noastră, deci, mineralele au o 
viață a lor, iar regnul animat și cel neanimat 
merg unul în calea celuilalt, căutîndu-se, și 
există o zonă unde se ating și deosebirile se 
fac mai nedovedite.

O vizită în laboratorul institutului, în 
laboratorul de mineralogie, ne duce în drumul 
spre sîmburele îndepărtat al erelor în care 
noi eram dincolo de începutul vieții animale 
pe planetă, înaintea erei neozoice, cînd na
tura a început să încerce creația omului.

Răspuns la întrebarea unul cititor

MINERALE $1 FORMA LOR
astfel de legături. Formele cris
taline sînt poliedre convexe, 
adică fără intrînduri, și mărgi
nite de fețe care se întretaie 
cîte două formlnd muchii, sau 
mai mult de două, alcătuind 
colțuri. Determinarea cristalu
lui se face prin stabilirea sime
triei sale pe baza unghiurilor 
tnchise Intre două fețe (unghiuri 
diedre). Nicolaos Steno (1669) 
a stabilit „legea unghiurilor”, 
după care la aceeași formă cris
talină fețele de același fel se 
taie sub aceleași unghiuri, mu
chiile rezultate fiind identice, 
iar fețele și muchiile de același 
fel formînd colțuri identice.

Intre fețele, muchiile și colțu
rile unui cristal există relația 
următoare: numărul fețelor și 
colțurilor este egal cu numărul 
muchiilor plus 2. De exemplu, 
cubul are 6 fețe (f), 8 colțuri 
(c) și 12 muchii (m), adică: 
6f + 8c = 12 in + 2. Simetria 
cristalelor este restrînsă la 32 
de cazuri sau clase de simetrie, 
grupate în 7 sisteme (cubic, 
patratic, hexagonal, romboc- 
dric. rombic, monoclinic, tri
clinic).
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Avîntîndu-»i elegant turnurile ipre cer, catedrala 
„Sf. Ștefan" îmbină monumentalul cu grațiosul.

— ÎNSEMNĂRI DINTR

Momente 
vieneze

Kârtnerstrasse e una din cele mai animate străxi 
ale Vienei.

ersonalitatea Vienei e greu 
de definit. Așezare citată 
în cronici bătrîne de aproa
pe două mii de ani, fostă 
capitală imperială, centru 
cultural și artistic de va- 

loare mondială, oraș industrial 
de mare întindere, cu permanentă 
tendință de dezvoltare modernă, 
Viena sugerează, înainte de a fi 
cunoscută direct, o imagine alcă
tuită din vast și somptuos, din 
opulență și gravitate.

Cel dintîi contact e suficient 
pentru a spulbera această imagine, 
în locul ei se conturează treptat 
chipul real al unei Viene zîmbi- 
toare, prietenoase și primitoare, 
care-și oferă comorile cu un aer 
de cuceritoare lipsă de trufie și 
care-1 face pe străin să se simtă 
curînd familiarizat pe străzile 
mereu agitate fără a fi obositoare, 
împodobite de monumente fără 
a fi încărcate, instructive fără a fi 
pedante.

VINDOBONA DE IERI Șl DE AZI

Situată la interferența marilor 
drumuri europene care legau Bal
tica de Adriatica, Viena — 
„Vindobona", cum îi spuneau 
romanii —■ a fost din antichitate 
un centru înfloritor și rîvnit. 
De-a lungul secolelor ea a cunoscut 
o bogată și frămîntată istorie. 
Reședință a „Sfîntului imperiu 
roman'1 —-prim oraș al impe'riului 
austro-ungar—Viena a acumulat 
bogății nestemate și a construit 
palate mîndre, a văzut ridicîn- 
du-se și apoi prăbușindu-se o 
aristocrație ambițioasă și orgo
lioasă. în Viena s-a dezvoltat însă 
demult și o populație meșteșu
gărească, iar apoi o lume munci
toare care a știut să dea orașului, 
alături de fastul sclipitor dar 
sterp al saloanelor patriciene, 
pulsația mereu creatoare a ora
șului laborios, entuziast și gene
ros. Oamenii simpli ai Vienei au 
ridicat la 1848 baricadele care 
au făcut să se prăbușească statul 
polițienesc al lui Metternich. 
Și tot această lume și-a demonstrat 
vigoarea în acel februarie 1934 
cînd, ieșiți din uzine, mii de mun
citori s-au bătut eroic cu „Heim- 
wehrul" în lupta pentru drepturi, 
pentru libertatea amenințată de 
cei ce netezeau calea hitleriștilor.

După anexarea Austriei de 
către naziști, Viena a cunoscut 
una din cele mai întunecate 
pagini din viața ei. Degradată 
la rang de oraș provincial, supusă 
privațiunilor și silniciilor unui 
ocupant obtuz și rapace, grați
oasa așezare și-a văzut artele 
umilite, tradițiile desconsiderate, 

demnitatea călcată în picioare. 
A urmat războiul care a lovit 
greu orașul, incendiindu-i edi
ficiile, secătuindu-i resursele. 
Dar, după pîrjol, Austria, rede
venită independentă și pornită 
pe calea neutralității, a trăit in
tens elanul reconstrucției. Cu 
vrednicia lui tradițională, po
porul Vienei a pornit să-și refacă 
orașul. Azi rănile sînt tămăduite 
și capitala austriacă surîde din 
nou cu frumusețea ei repusă în 
drepturi.

.RINGUL"

Trenul oprește la „Westbahn- 
hof“, cea mai mare gară a Vienei, 
reclădită în anii din urmă — 
scînteietor monument de arhi
tectură modernă, scăldat în lu
mini fluorescente, îmbinînd cu 
discretă eleganță sticla, oțelul și 
betonul. Afară, lungi coloane de 
mașini dau un prim spectacol al 
metropolei în plină febrilitate.

Artera care conduce spre centru, 
„Mariahilferstrasse", e mărginită 
de mari magazine moderne, cu 
vitrine scînteietoare. Trecătorii 
îmbrăcați cu gust dar fără osten
tație și eleganță exagerată zo
resc în toate direcțiile. Graba lor 
nu e însă niciodată atît de mare 
încît să nu se oprească la între
barea străinului și să nu-i dea 
lămuririle cerute.

Continuînd drumul, călătorul 
ajunge la un impunător bulevard 
care alcătuiește mîndria orașului: 
„Ringul". Lung de șase kilo
metri, „Ringul", completat de 
cheiul „Franz Josef", încinge ca 
un brîu așa-numitul „Innere 
Stadt" (orașul dinăuntru), des- 
fășurîndu-se pe amplasamentul 
vechilor fortificații demolate pe 
la mijlocul veacului trecut.

Vienezii au de bună seamă 
dreptate să socotească Ringul 
drept una dintre cele mai fru
moase artere ale lumii. Pe toată 
întinderea, de-o parte și de alta 
a bulevardului umbrit de copaci 
bătrîni, se înalță unul lîngă 
altul palate și monumente a 
căror armonie a creat termenul 
de „stil Ringstrasse". Pornind 
din dreptul remarcabilului sediu 
al operei (refăcut în același stil, 
al Renașterii, după distrugerea 
lui în timpul războiului), călă
torul poate, în circa două ore 
de mers pe jos, să se regăsească 
în același punct după ce a parcurs 
întregul traseu circular al Rin
gului.

De-a lungul acestui drum, vizi
tatorul va întîlni între altele 
Palatul Universității fondate în 
1365 (cel mai vechi lăcaș de în-



sAlătorie în CAPITALA AUSTRIEI —

ățătură în limba germană); Pa- 
atul Primăriei Vieneze, care îm- 
ină original elementele goticu- 
ui cu cele ale Renașterii; Pala- 
ul Parlamentului, construit în 
tilul grec și înfrumusețat de 
plendida fîntînă a zeiței Pallas 
itena care se află în fața lui; 
’alatul muzeului de științe ale 
laturii și excepționalul „Kunst- 
dstorische Museum" (Muzeul de 
storia artelor) cu colecțiile sale 
le artă egipteană, greacă și ro- 
nană, cu săli consacrate picto- 
ilor italieni, francezi, germani, 
lamanzi, spanioli, cu o bogată 
:olecție de desene și gravuri, 
împreună cu muzeul „Albertina", 
ituat în spatele Operei, „Kunst- 
listorische Museum" reprezintă 
:ea mai bogată galerie de artă 
i Austriei și una dintre cele mai 
jogate din lume (colecțiile de 
ieșene Brueghel la „Kunsthisto- 
■ische" și cele de desene Diirer 
ia „Albertina", de pildă, alcă- 
miesc tezaure de neprețuit).

.ORAȘUL DINĂUNTRU"

Ringul încinge „Orașul dină
untru", leagănul Vienei. De aici 
i pornit să se dezvolte capitala 
modernă. în „Innere Stadt" se
colele și-au îngrămădit unul după 
altul mărturiile. Cea mai luxoasă 

și mai modernă stradă comer
cială a Vienei, Kârtnerstrasse, 
se află aici, în vecinătatea în
gustelor și sinuoaselor străduțe 
medievale care-și păstrează încă 
pitoreștile clădiri cu porți ma
sive de stejar și cu felinare de
suete aninate de streașină. Tot 
aici, în „Innere Stadt", se înalță, 
dominînd palatele și păzind uli
cioarele, catedrala Sfîntul Ștefan, 
glorie a goticului european, clă
dită în locul bisericii romanice 
din cel de-al XI-lea veac. Con
strucția „nouă" a început la 1450 
și s-a terminat la 1556. Din vîrful 
turnului Sfîntul Ștefan, care atin
ge 72 de metri, călătorul netemă
tor de osteneala urcușului ne- 
sfîrșit pe treptele încolăcite e 
răsplătit de panorama care i se 
deschide în fața ochilor: Viena 
desfășurată pînă departe spre 
panglica albastră a Dunării, cu 
zveltele coșuri de uzină înălțînd 
la cer colonade de fum, cu casele 
descrescînd pînă se pierd printre 
colinele arcuite grațios ca o în
clinare de respect în fața „Pă
durii vieneze".

în „Innere Stadt" se află și 
Hofburgul, complex de edificii 
care alcătuiau cîndva reședința 
de iarnă a Habsburgilor. Âzi clă
dirile adăpostesc animate insti

tuții ale republicii sau muzee. 
Vechii locatari au părăsit istoria, 
retrăgîndu-se în apropiata Mănăs
tire a Capucinilor unde, în 
„cripta imperială", 138 de sumbre 
sarcofage din fier adăpostesc, pe 
un spațiu de cîțiva metri pătrați, 
141 de habsburgi, dintre care 
12 împărați și 15 împărătesc.

Un alt punct al orașului. Pala
tul Schoenbrunn, cîndva reședință 
imperială de vară, astăzi muzeu, 
oferă o imagine a fastului și 
fabuloasei bogății care a carac
terizat casa de Habsburg în 
epoca ei de putere.

Adunate și îmbinate cu un 
gust nu tocmai pilduitor, în vas
tele săli ale palatului se etalează 
jaduri și dantelărie fină, covoare 
nestemate, argintărie și aurărie, 
pietre prețioase, brocarturi și 
mătăsuri. 44 de încăperi sînt 
decorate în stil „rococo". Una 
dintre ele e tapisată cu sute de 
miniaturi persane de mare va
loare. E așa-numita „cameră a 
milioanelor". în același palat, 
călătorul venit din țara noastră 
va descoperi în somptuosul apar
tament particular al lui Franz 
Josef originalul pe care l-a re
produs aidoma, la Castelul Peleș, 
Carol I atunci cînd îl aștepta în 
vizită pe oaspetele cezaro-cră- 

iesc. Trufașul Hohenzollern — 
care la 1866 sosise în Romînia 
doar cu două valize sărăcăcioase— 
ținea să ofere habsburgului un 
interior „ca acasă", fără să se 
uite la costul apartamentului 
imperial plătit de altfel și el din 
banii storși poporului și care ar 
fi trebuit să sporească „rolul" 
lui Carol în ochii lui Franz 
Josef. Cum a reacționat opinia 
publică romînească și la acest 
„act" politic al lui Carol I se 
cunoaște. Sintetizînd părerea 
celor mulți despre „cămătarul 
încoronat", Caragiale scria pam
flete dintre care unul cuprindea 
versul bazat pe joc de cuvinte: 
„Ca-roZ, fu mare mititelul..."

Dacă palatul propriu-zis pare 
încărcat și greoi, în schimb 
Schoenbrunnul dispune de un or
nament fermecător, în aer liber: 
parcul. Printre zecile de alei 
mărginite de boschete elegant 
tăiate, de pajiști și peluze cu 
flori admirabil întreținute, răsar 
mici și romantice pavilioane sau 
țîșnesc fîntîni care-și distribuie 
cu grație jocurile de apă, confe
rind decorului o notă de suavă 
poezie. Una dintre aceste fîn-

L. SÂRĂȚEANU
(Continuare în pag. 10)
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tini, „Schoene Brunnen" a dat 
numele întregului loc. Și în 
parcul unde frumosul răsare de 
pretutindeni, unde muzele tutu
ror artelor și-au dat întîlnire, 
Clio, muza istoriei, nu e nici ea 
absentă. Cu meticuloasă insis
tență ține să amintească, în le
gătură cu fiecare pavilion, cu 
fiecare boschet sau fîntînă, că 
în acest cadru de feerie s-au 
țesut sordide intrigi de curte, 
s-au desfășurat acte legate de 
setea puterii și avuției, setea ce 
nu dă înapoi din fața nici unei 
infamii.

VIENA TRADIȚIILOR

Călătoria prin Viena înseamnă 
însă nu numai un instructiv curs 
de istorie. înseamnă în primul 
rînd cunoașterea vienezului obiș
nuit. în micuțe „Konditorei" 
(cofetării) albe ca spuma laptelui, 
el se instalează la cite o măsuță 
și-și bea tacticos cafeaua sau 
degustă satisfăcut din prăjiturile 
care fac faima bucătăriei vieneze 
și dintre care unele — krem- 
schnitturile, linzer-tortele —sînt 
apreciate și pe la noi. E om 
vesel și săritor la nevoie vienezul. 
Din tată în fiu se pricepe să 
muncească temeinic și sîrguin- 
cios ; industria vieneză, prețuită 
în multe țări, produce de la 
obiectele de pielărie pînă la apa- 
ratajul electric. Duminica vie
nezul pleacă, însoțit de întreaga 
familie, la iarbă verde. Are și 
un loc de predilecție pentru plim
bare și distracții: vestitul „Pra
ter". E un parc natural întins 
pe aproape două mii de hectare. 
Cîndva era rezervație de vînă- 
toare și aparținea casei impe
riale. Mai tîrziu, pe la mijlocul 
veacului al XVIII-lea, a deve
nit parc public. Aici muncitorii 
vienezi s-au întrunit pentru prima 
dată spre a cinsti ziua de 1 Mai 
și pentru a mai îmbogăți Viena 
progresistă cu încă o tradiție. 
Pe o porțiune a „Praterului" 
sînt instalate toate „atracțiile", 
cu scrîncioabe și călușei, curse 
de automobile și „poligoane" de 
tras la țintă, linie ferată lilipu
tană și tobogane. E așa-numitul 
„Wurstel prater" evocînd, prin 
numele lui, pe vechiul erou co
mic popular „Hanswurst", un fel 
de Păcală vienez, pus mereu 
pe ghidușii, încurcînd toate și 
descurcîndu-le la loc, priceput 
nevoie mare în snoavele cu tîlc, 
prieten bun al celor mărunți și 
vrăjmaș aprig al trîntorilor și 
bogătașilor.

Voioșia vieneză nu se desfă
șoară „pe uscat", ca să zic așa. 
Alături de berea de foarte bună 
calitate pe care Viena o fabrică, 
orașul, sau mai corect împreju
rimile lui, alcătuiesc patria unui 
vin strașnic pe care localnicii, 
oameni cumpătați dar cunoscă
tori, nu-1 disprețuiesc cîtuși de 
puțin. în pitoreștile cartiere Sie
vering, Nussdorf, Heiligenstadt, 
Grinzing, printre viile pe care 
pămîntul colinelor le rodește bo
gat, apare mai întîi bucuria 
mustului (Most) care apoi, îm- 
bătrînind, se transformă în 
„Sturm". Cuvîntul înseamnă „fur

tună", dar în cazul de față el 
corespunde noțiunii de „tulbu
rel". Cînd „tulburelul" și-a făcut 
stagiul, el devine ceea ce vienezii 
numesc „Heuriger" — vinul anu
lui. Atunci cramele se umplu de 
vizitatori. Semnul că a început 
desfacerea vinului „Heuriger" e 
o rămurică de brad aninată 
într-un par în dreptul cîrciu- 
mioarei respective. Tradiția lui 
„Heuriger" a creat în Viena și 
un gen muzical tipic: așa-numi- 
tul „Heurigenlied". Sînt melodii 
(multe le interpretează și muzi
canții de la noi) executate de 
cîte un „Schrammelquartet" al
cătuit din două viori, o armo
nică și o chitară. Numele cuar
tetului cinstește pe cei doi frați 
Schrammel, vestiți compozitori 
de asemenea melodii. Instalați 
la butoiașele care slujesc drept 
mese, clienții cîntă laolaltă cu 
instrumentiștii, demonstrînd prin 
calitatea execuției cît e de dez
voltat simțul muzical printre 
locuitorii Vienei.

Pe fundalul unei fermecătoare 
muzici populare, Viena, patria 
valsului, a făurit muzică cultă. 
Crearea, în 1408, a unei „Hof- 
musik-kapelle" a stat la baza 
avîntului pe care Viena l-a cu
noscut mai tîrziu în domeniul 
interpretării și compoziției mu
zicale. Aici au strălucit Mozart 
și Beethoven, Haydn și Schubert. 
Aici au trăit o vreme Brahms 
și Bruckner, Mahler și Hugo 
Wolf, Richard Strauss. Aici au 
dirijat și s-au afirmat Furtwan
gler și von Karajan. Opereta a 
înscris aici marile ei biruințe 
datorită lui Johann Strauss-fiul, 
lui Suppă, Millocker, Ziehrer, 
Fall, Lehar și Kalman. Orașul 
păstrează în cinste amintirea 
tuturor.

în bătrînul cartier „Lichten- 
tal“ o bisericuță situată în Markt- 
gasse e plină de evocări. Aici a 
fost botezat Schubert, aici a 
cîntat el mai tîrziu, la orgă. Nu 
departe, pe Nussdorf er Strasse, 
e o căsuță cu două caturi și o 
curte interioară care seamănă 
leit cu decorul „Casei cu trei 
fete". Nu lipsește din curte nici 
liliacul care înflorește an de an 
așteptîndu-și compozitorul să-i 
mai dedice un lied. în această 
casă transformată azi în muzeu 
s-a născut Schubert. Se păstrează 
clavirul artistului, multe din 
obiectele lui personale, manu
scrise.

Legate de șederea lui Beetho
ven în Viena sînt zeci de case. 
Toate mărturisesc modestia ar
tistului, greutățile prin care a 
trecut. Printre ele este aceea 
unde a compus Simfonia a 
noua, casa unde a locuit îm
preună cu marele poet Grillpar- 
zer și unde a scris Simfonia a 
Vl-a — Pastorala, casa unde a 
murit.înDoblinger Hauptstrasse 
la nr. 92 e căsuța unde a ter
minat, în 1804, Simfonia a III-a 
— Eroica.

La Heiligenstadt, cartier al 
viilor și al căsuțelor cu grădini 
pline de poezie, e o clădire mo
destă, care parcă abia se mai 
ține pe picioare. De aici a trimis 
Beethoven fraților săi, Karl și 
lohann, scrisoarea denumită „Tes
tamentul din Heiligenstadt" în 
care își descrie suferințele și 
arată că ele l-au adus pe pragul 
sinuciderii.

Un alt colț de oraș e „Linke 
Wienzeile" unde, la numărul 8, 
se află încîntătorul edificiu în 
stil „empire" al lui „Theater an- 
der Wien". Aici a avut loc în 
1805 premiera operei „Fidellio". 

Sala aceasta a fost martora uneia 
dintre cele mai mari tragedii 
omenești. La repetiția generală 
Beethoven ceruse să conducă el 
însuși. Dar surzenia îl făcea in
capabil să coordoneze orchestra 
cu soliștii de pe scenă. După nu
meroase reluări, prietenul său 
Schindler i-a notat pe carnetul 
cu care artistul umbla la el 
pentru a se putea înțelege prin 
scris cu interlocutorii că nu 
mai e cazul să continue. Cînd a 
înțeles ce se întîmplă, Beetho
ven a părăsit brusc teatrul, fu
gind acasă în prada unui zbu
cium teribil. „Pînă în ziua morții 
Beethoven a trăit sub impresia 
acelei scene teribile" — scria 
apoi Schindler.

Pentru călătorul venit din Ro- 
mînia, Viena înseamnă și evo
carea unor momente din trecutul 
nostru cultural. în cartierul uni

.Viena de altădată" rezistă timpului ți asalturilor vieții moderne.

A ieșit vinul „Heuriger". Tradiția e respectată.

versitar străzile arată și acu 
ca pe vremea cînd pe acolo i 
plimba un tînăr cu plete bogat 
cu fruntea largă, cu ochii vis: 
tori: „studentul audient" Miha 
Eminescu. Viena muzicii pă 
trează amintirea unui copilandi 
genial, venit aici să se perfe 
ționeze în arta sa: George Enesci

Aproape fiecare stradă a Vi: 
nei oprește pașii trecătorului î 
dreptul a cîte unei amintiri 
drumului anevoios dar punct; 
de mari biruințe pe care uman 
tatea l-a parcurs adăugîndu-și n< 
nestemate la cununa ei de b< 
gății spirituale. Și, păstrîndu-s 
plin de respect monumentele v; 
loroase ale trecutului, orașul ar 
meritul de a ști, deopotrivă, s 
privească mereu spre viitor.

L. SĂRĂȚEAN



O non* particulă a Îmbo
gățit marea familie a „anti
materiei": antihiperonul Sig
ma minus, al cărui „auto
graf" apare In fotograf ia din 
stingă. Pentru obținerea ei, 
specialiștii de Ia Institutul 
unificat de eereetări nucleare 
de Ia Dubna — printre care 
și cercetătorul romtn A. Mi- 
hul—au prelucrat 40.000 de 
fotografii. Liniile orizontale 
reprezintă urmele mesenilor 
pi, „proiectilele* tunului nu
clear utilizat la dezagregarea 
atomilor. In punctul A unul 
din proiectile se ciocnește eu 
nucleul unui atom de carbon 
și-l distruge; printre parti
culele expulzate din nucleu 
se află și antihiperonul Sig
ma minus. In punctul B 
acesta se dezintegrează la 
rindul Iul in două particule, 
al căror drum il puteți urmă
ri. Viața noii particule a fost 
scurtă: a 10-a miliarda parte 

dtntr-o secundă.

în fotografia de jos: de Ia 
acest tablon se comandă „sal
vele" nucleare ale accelera
torului de protoni de la Dub
na. în prezent, tot tn U.R.S.S. 
se construiește un accelerator 
de protoni cu o energie de 
60-70 miliarde electronvolți, 
care va ti cel mai mare din 

lume.

MATERIE SI ANTINATERIE IN UNIVERS
Tovarășul Marin Sălceanu, impie

gat de mișcare la stafia Surduc-Să- 
laj, reg. Cluj, ne roagă sd publi
căm un articol despre „antimateriei 
li satisfacem cererea publidnd artico
lul de față, care credem că va in- 

3teresa un cerc mai larg de cititori. 
refixul „anti“ din "vorbirea curentă este 
legat de noțiunea de „total opus“ sau 
„complet opus“. Acei care nu știu exact 
ec vor să Înțeleagă fizicienii prin „anti- 
■.iaterie“ sînt înclinați să creadă că 
antimateria este total opusă materiei. 

De altfel, această eroare se strecoară destul 
de des și în literatura științifică de populari
zare. Neînțelegerea provine și din faptul că 
terminologia nu a fost prea bine aleasă de fizi
cieni.

Trebuie subliniat de la bun început că atît par
ticulele elementare cît și așa-zisele antiparticule 
sînt forme concrete ale materiei în mișcare. 
O materie oarecare, constituită din particule 
elementare, și așa-denumita antimaterie, for
mată din antiparticule, reprezintă forme dife
rite de existență a materiei, după cum și un 
foton (elementul constitutiv al luminii, care 
se prezintă ca un corpuscul) este și el, la rîndul 
lui, o formă de mișcare a materiei.

Previziunea teoretică a fost exactă

Prima particulă elementară identificată 
care intră în categoria antiparticulelor este 
electronul pozitiv. El a fost descoperit mai 
întîi prin calcul de către fizicianul P.A.M. 
Dirac, care a găsit, printre soluțiile ecuațiilor 
sale, două care puteau fi interpretate ca fiind 
legate de existența unei particule necunoscute 
încă; aceasta trebuia să posede o sarcină pozitivă 
și proprietatea de a reacționa foarte energic cu 
electronii negativi obișnuiți, transformîndu-se, 
în general, în doi fotoni.

Experiența a arătat că previziunea teoretică 
a fost exactă. într-adevăr, electroni pozitivi 
au fost găsiți în razele cosmice, apoi în emisia 
radioactivă a unor izotopi instabili, și au fost 

da acad. Horla HULUBEI 
directorul Institutului de fixică atomică 

al Academiei R. P. Romîne

produși direct în laborator prin transformarea 
unui foton destul de energic în doi electroni — 
unul negativ și altul pozitiv. De asemenea, 
s-a dovedit, și în laborator, că un electron nega
tiv reacționează brusc prin întîlnirea cu un 
electron pozitiv, dînd naștere, în general, la 
doi fotoni, care se deplasează în direcții opuse și 
a căror energie este aceea care se poate calcula 
luîndu-se în considerație masele celor doi elec
troni și energiile cu care se mișcă unii față de 
alții.

Tot teoria mai prevedea formarea unei înjghe
bări complexe, foarte efemere, dintre un elec
tron pozitiv (pozitron) și un electron negativ, 
așa-zisul pozitroniu, analog cu gruparea — în- 
tr-un atom de hidrogen obișnuit— a unui proton 
pozitiv și a unui electron. Și această ipoteză a fost 
verificată experimental.

Totodată se putea bănui că protonului po
zitiv (nucleul atomului de hidrogen) îi cores-

(Continuare în pag. 14)
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(Urmare din pag. 11) 

punde și un proton negația, care ar putea exista 
sau ar putea fi produs în anumite condiții, și 
că întîlnirea între aceste două particule ar 
provoca o transformare a lor în fotoni și me
zoni pi (alt tip de particulă elementară).

Stabilitatea Universului In care trăim 
se datorește... .numărului barianic*

Protonul negativ a fost descoperit acum 
cîțiva ani, studiindu-se interacțiuni ale unor 
particule accelerate la acceleratori puternici 
(de ordinul miliardelor de electronvolți). Acești 
protoni negativi au proprietățile care fuseseră 
prevăzute teoretic. Cu ocazia acestei descoperiri 
s-a dat protonului negativ numele de antiproton; 
tot așa s-a procedat în fiecare caz nou de acest 
gen în domeniul particulelor elementare. Avem 
astfel neutrini și antineutrini, neutroni și anti- 
neutroni, mezoni pi și antimezoni pi, un hiperon 
oarecare și antihiperonul respectiv.

Este greu să explicăm aici pe scurt și pe înțe
lesul tuturor mijlocul utilizat de fizicieni pentru 
a distinge o particulă de antiparticula—sa. 
Să reținem însă că, în general,o particulă este 
caracterizată printr-un grup de numere numite 
„numere cuantice" (număr barionic, număr 
leptonic, sarcina electrică, proiecția pe axa Z 
a spinului). Aceste numere cuantice sînt foarte 
utile fizicianului ca să înțeleagă și să prevadă 
comportarea particulelor elementare respective 
în interacțiunile lor. Vom da un singur exemplu, 
fără demonstrație.

Protonul pozitiv are numărul barionic egal cu 
plus unu. Protonul este stabil în Universul 
nostru, pentru că nu există nici o particulă 
mai ușoară ca el care să aibă un număr barionic 
egal cu 1. Stabilitatea lumii în care trăim este 
datorită acestui fapt. Dacă în Universul nostru ar 
apare un antiproton cu numărul barionic — 1, el 
ar reacționa cu protonul pozitiv, transformîn- 
du-se în fotoni și mezoni pi.

în limita preciziei experiențelor actuale, o 
particulă și antiparticula respectivă au aceeași 
masă, adică, din punctul de vedere al atracției 
universale ele se comportă la fel. De pildă, 
un electron și un pozitron au aceeași masă în 
repaos, cam 0,000...9 grame (după virgulă 
urmează 27 de zerouri).

în fine, trebuie arătat că sînt unele particule, 
cum ar fi mezonul pi neutru, care sînt și propriile 
lor antiparticule.

Speculații științifico-fantastice 
și rezultate concrete

în legătură cu existența antiparticulelor 
s-au făcut multe speculații în literatura știin
țifică de popularizare, unele exacte, altele 
inexacte. S-a vorbit astfel despre posibilitatea 
existenței unor regiuni ale Universului unde 
antimateria formată din antiparticule ar fi 
stabilă. Aceste regiuni nu ar putea coexista 
cu acelea populate cu materie ca Universul 
nostru, întîlnirea lor ducînd la o catastrofă 
uriașă.

Să presupunem că la un moment dat, cu aju
torul tehnicii foarte dezvoltate, am putea crea 
în lumea noastră o astfel de antimaterie (de exem
plu atomi de hidrogen cu nucleul negativ și cu 
electronul pozitiv). Un astfel de produs ar con
stitui un combustibil care, prin întîlnirea cu 
materia „obișnuită", ar degaja o căldură cam de 
o mie de ori mai mare decît combustibilii 
nucleari cunoscuți astăzi și cam de un miliard 
de ori mai mult decît combustibilii chimici 
clasici: cărbune, petrol, gaze naturale, lemne 
etc.

Dar este mai bine și mai sănătos să nu ne 
aprindem prea tare imaginația, ci să luăm act 
de faptele științifice concrete din acest domeniu, 
din care pe unele le-am schițat. Să înțelegem că 
particulele și antiparticulele lor, materia și 
antimateria reprezintă două din formele 
diferite de existență a materiei în mișcare și 
să ne dăm seama de importanța rezultatelor 
concrete și precise amintite mai sus, care aduc 
o lumină suplimentară în cunoașterea lumii 
care ne înconjoară.

Și aici, ca în toate domeniile de cercetare 
fundamentală, orice cunoștințe noi conțin 
în germene și posibilitatea unor aplicațiuni 
utile omului în viitor.

14

Un prietei
t

C
u cît am de-a face mai mult 
cu oamenii, cu atît mai mult 
mă surprind reacțiile lor. Nici 
despre cei mai buni prieteni 
ai mei nu mai pot spune cu si- 
rr guranță dacă îi cunosc sau nu".Reflecțiile acestea mi-au fost prile

juite de un anunț apărut azi-dimineață 
în ziar, vestind moartea lui Edward 
Hyde Burton, la Kobe. Era un om de 
afaceri care mulți ani în șir cîștigase 
frumos în Japonia. îl cunoșteam prea 
puțin, dar personajul a început să mă 
intereseze din momentul în care mi-a 
povestit el însuși o întîmplare pe care, 
dacă'aș fi auzit-o de la altcineva, aproa
pe că nici n-aș fi crezut-o.

Era firav la înfățișare, scund — de 
vreun metru șaizeci și cinci — dar 
zvelt, cu părul alb, o față roșie foarte 
zbîrcită și ochi albaștri. Să fi avut 
vreo 60 de ăni cînd l-am cunoscut. Se 
îmbrăca totdeauna îngrijit și discret, 
potrivit cu vîrsta și situația lui.

Deși birourile firmei sale se aflau la 
Kobe, venea adesea la Yokohama. S-a 
nimerit să stau cîteva zile acolo, în 
așteptarea unui vapor, și astfel am 
ajuns să joc bridge cu Burton. Era 
măsurat la vorbă ca și la băutură. Cum 
locuiam amîndoi la Grand Hotel, m-a 
invitat la masă. Așa i-am cunoscut și 
familia: o soție afabilă, două fete poli
ticoase — o familie foarte unită. Omul 
avea pe buze un zîmbet binevoitor, 
vorbea domol, dîndu-ți convingerea că 
nu s-ar putea mînia pentru nimic în 
lume. îi plăcea să joace cărți, să bea 
un cocteil, știa să spună cu haz o 
anecdotă bună, chiar pipărată, iar în 
tinerețe fusese un bun atlet. Acum însă 
arăta atît de pirpiriu, încît îți dădea 
impresia că n-ar fi în stare să omoare 
nici o muscă.

într-o după-amiază stăteam în holul 
hotelului, într-un fotoliu alb, de piele, 
privind pe fereastră vasta panoramă a 
portului fremătînd de activitate. Erau 
vapoare mari de călători, cu destinația 
San Francisco sau Europa via- Șanhai- 
Singapur; vedeai hoinari de toate na
țiile, corăbioare cu bordurile mîncate 
de intemperii, jonci cu prova înaltă 
și pînze viu colorate și nenumărate 
șampanuri. Scena era grozav de însu
flețită și totuși odihnitoare.

Peste cîteva clipe apăru în hol și Bur
ton. Se așeză în fotoliul de lîngă mine.

— Ce zici, bem un păhărel?
Bătu din palme și comandă unui boy 

să ne aducă două gin-fizz-uri. Cînd am 
început să sorbim din cocteiluri, ci
neva m-a salutat, iar eu i-am răspuns.

— A, îl cunoști pe Turner?—zise 
Burton.

— L-am întîlnit la club. Mi s-a spus 
că e reprezentantul unei firme.

— Da, așa cred. Sînt mulți oameni 
de acest fel pe-aici.

— Joacă bine bridge.
— De obicei categoria asta de oa

meni joacă bine. Anul trecut se învîrtea 
pe-aici un tip și, nostim, era tiz cu 
mine și cel mai strașnic jucător de 

bridge pe care l-am întîlnit vreodată. 
Presupun că l-ai întîlnit prin Lon
dra. îi zicea Lenny Burton.

— Nu, nu-mi amintesc de numele lui.
— Era un jucător de cărți de mîna 

întîi. Avea un instinct special la joc. 
Ceva de necrezut. Jucam des cu el; a 
stat o bucată de vreme prin Kobe.

Burton sorbi din cocteil și urmă: 
— E o istorie destul de ciudată. 

Mi-era simpatic — veșnic pus la punct 
și atrăgător, cu păr cîrlionțat și obraji 
alb-trandafirii. Femeile se dădeau în 
vînt după el. Știi, nu era băiat rău, 
doar că nu-și punea frînă la timp, 
deoarece bea prea mult. Așa fac 
totdeauna oamenii de genul ăsta. Pri
mea și el o mică sumă, o dată pe tri
mestru, dar scotea bănet mai serios 
de pe urma jocului de cărți. Știu că de 
la mine unul a cîștigat cît a vrut.

Burton chicoti bonom. Știam din 
proprie experiență că putea să piardă 
la bridge bani serioși, fără să-și strice 
buna dispoziție. Cu mîna lui subțire, 
în care venele se reliefau aproape trans
parente, își frecă bărbia rasă ca-n 
palmă.

— Cred că din pricina asta a și venit 
la mipe cînd a ajuns lefter: fiindcă 
eram un partener vechi și purtam același 
nume cu el. A venit să mă vadă la 
birou, într-o bună zi, și m-a rugat să-i 
dau un post. Am rămas cam mirat. 
Mi-a mărturisit că nu mai primea bani 
de-acasă și avea nevoie urgentă să 
capete de lucru. L-am întrebat ce 
vîrstă are.

— Treizeci și cinci de ani — mi-a 
răspuns.

— Și ce-ai făcut în viață pînă acum?
— Ei, nu prea mare lucru—a recu

noscut el.
Nu mi-am putut opri rîsul:
— Mi-e teamă că deocamdată nu am să 

pot face nimic pentru d-ta I— i-am spus. 
Treci să mă mai vezi peste alți 35 de 
ani și am să văd atunci ce pot face.

Omul nu se clinti. Toată fața i se 
acoperi de paloare. Șovăi o clipă, apoi 
îmi spuse că de o bucată de vreme avea 
ghinion la cărți. Nu fusese în stare să 
se țină doar de bridge, se apucase de 
pocher și fusese jumulit. Nu mai avea 
un penny la sufletul lui. Amanetase 
toate lucrurile. Era dator la hotel și 
nici nu mai voiau să-l păsuiască. Era 
dărîmat de-a binelea, sfîrșit. îmi spuse 
că dacă nu putea să obțină de lucru, 
se vedea nevoit să se sinucidă.

L-am măsurat cu privirea un răstimp. 
Acum îmi dădeam seama că era făcut 
harcea-parcea. Băuse mai mult ca de 
obicei și părea de 50 de ani. Dacă 
l-ar fi văzut în clipa aceea fetele, n-ar 
fi dat pe el nici două parale.

— în fine, omule, nu știi să faci 
nimic altceva decît să joci cărți? — 
i-am spus într-un tîrziu.

— Știu să înot — zise el.
— Să înoți!
Mai că nu-mi venea să-mi cred ure

chilor ; răspunsul acela părea cu totul 
necugetat într-o asemenea împrejurare.



la nevoie d« Somerset MAUGHAM

— Făceam parte din echipa de înot 
a universității mele — adăugă el.

Am înțeles cam încotro voia să bată. 
Dar am cunoscut prea mulți oameni 
din care, după terminarea studiilor uni
versitare, nu a rămas decît o sim
plă etichetă, ca să mă mai las impre
sionat de asemenea amănunte.

— Și eu înotam destul de bine în 
tinerețea mea — i-am replicat.

Deodată mi-a venit o idee.
Făcînd o pauză în povestire, Burton 

se întoarse spre mine și mă întrebă:
— Cunoști orașul Kobe?
— Nu, am trecut pe-acolo o singură 

dată, poposind doar o noapte.
— Atunci nu cunoști clubul Shyoia. 

în tinerețea mea porneam de-acolo, 
ocoleam înot farul și mă opream în 
micul golf Tarumi. E o bucată bună, 
de vreo trei mile, și-i cam greu de stră
bătut din pricina curenților. Ei, i-am 
povestit tînărului meu tiz isprava asta 
și i-am spus că, dacă reușește să înoate 
de la club pînă în golfuleț, am să-i dau 
o slujbă.

Am văzut că s-a simțit luat prin 
surprindere.

— Nu sînt într-o formă prea bună — 
murmură. (

N-am scos nici un cuvînt. Am înăl
țat din umeri; mă privi o clipă, după 
aceea încuviință din cap:

— E-n ordine — declară. Cînd vrei 
să fac cursa asta?

M-am uitat la ceas. Era abia zece 
și ceva.

— N-o să-ți ia mai mult de o oră și 
un sfert. Am să vin cu mașina pe 
malul golfulețului la 12 și jumătate. 
Ne întîlnim acolo, te duci îndărăt la 
club să te îmbraci pentru masă și 
pe urmă prînzim împreună.

-S-a făcut!—zise tînărul Lenny.
Ne-am strîns mîna. I-am urat noroc 

și a plecat. în dimineața aceea aveam 
o groază de treburi de rezolvat și cu 
chiu cu vai am izbutit să ajung la gol- 
fulețul Tarumi la 12 și jumătate fix. 
Dar n-ar fi trebuit să mă grăbesc: indi
vidul nu s-a mai ivit.

— A renunțat în ultima clipă?—-am 
întrebat eu, stăpînit de curiozitate.

— Nu, nu a renunțat de loc. Se arun
case în apă, hotărît să încerce traver
sarea propusă de mine. Dar, firește,bău
tura și nopțile pierdute îi ruinaseră 
sănătatea. Curenții din jurul farului 
au fost mai tari decît el și i-au venit 
de hac. Abia după trei zile i s-a găsit 
corpul.

Cîteva minute am rămas amuțit. 
Povestea aceea mă indignase. Apoi i-am 
pus lui Burton o întrebare:

— Cînd i-ai oferit o slujbă, în condi
țiile acelea, nu știai că o să se înece?

Burton chicoti blajin și mă privi cu 
ochii săi candizi și buni. își frecă băr
bia cu mîna și rosti:

— Știi, în momentul acela nu aveam 
nici un loc liber în întreprinderea mea, 
și-mi venea greu să-1 refuz.

în remînețte de Eugen B. MARIAN
Ilustrație de E. ARNO
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Muzeul de arte plastice 
din Cîmpulung Muscel, con
stituit pe baza lucrărilor ■ din 
colecția de pictură și sculptură 
donată de scriitorul Mihai Tican- 
Rumâno, originar d intr-un sat 
din apropierea orașului, este 
instalat tn fostul Palat Domnesc, 
clădit aci de către voievodul 
Matei Basarab al Țării Romî- 
nești, pe la 1650.

Palatul se compune dintr-un 
demisol și un etaj, construit din 
cărămidă aparentă, cu blocuri 
de piatră fasonată la colturi și 
lespezi la arcadele etajului și 
rampa scării șl cu chenare, tot 
de piatră, la terestre. Zidurile 
In care sînt deschise arcadele 
cu stîlpi ale pridvorului — dis
puse pe patru laturi — stnt 
tenculte și au fost Împodobite 
cu desene colorate, avtnd motive 
geometrice, din care o parte se 
mai conservă tn bună stare. 
Acoperișul de șindrilă păstrează 
nota arhaică a clădirii, care 
este un frumos monument de 
arhitectură veche romînească, 
operă a meșterilor noștri zidari 
de odinioară. Distrus de un 
incendiu In perioada dinaintea 
celui de-al doilea război mon
dial, valorosul monument a fost 
restaurat recent.

ORIZONTAL: 1) Păr... mare — Mură-n gură (fem. pi.). 
2) Băutură cu lămtie — O „boabă" în plasă! 3) „Pămtntul 
fructelor de aur" de Jorge Amado — Alei printre peri! — Pre
poziție la stafide! 4) Cu brațele pline de fructe — Autorul 
volumului de versuri „Strugurii și vlntul". 5) încheie alfa
betul grecesc — Durează... pînă clnd o face plopul mere (pl.). 
6) Varietate de struguri cu bob mic și negru — 1/2 mure! 7) 
Fluviu african — Lămiie, portocală sau mandarină. 8) Fruc
te... pe terminate! — Fructe cărnoase, cu pieliță subțire și 
miezul zemos (ca afina) — Trăiesc vara la munte și iarna Ia șes. 
9) Harbuz... redus — Consoană repetată. 10) A pictat ta
blourile „Pepene roșu", „După fragi" și „După mure" — 
Sportul minții. 11) Păr... tomnatic — Rodul viilor. 12) 
Aici se tescuiesc strugurii — De florile mărului.

VERTICAL: 1) Pară de bronz — Presă pentru struguri. 
2) A întrecut-o pe Atalanta, aruncîndu-i merele de aur —- 
Arbust cu fructe negre, gustoase. 3) Noroi — Pomi fructiferi — 
— Poamă... de la foc. 4) Ca un măr... din păr — Măr 
parmen. 5) Fruct plin de aromă — în căpșună! — Coadă de 
cireașă! 6) Nu duce lipsă — Deosebește para de pară și ăfina 
de afină. 7) Necesară creșterii plantelor — Para (!) japoneză — 
Comune la meri, ia peri și la zarzări! 8) A furat „fraga buze
lor" — Arbust romînesc, cu fructe... turcești! 9) Zile 
romane, printre... arahide — La un măr domnesc — Și în 
struguri, și în aguridă! 10) Argint—Odinioară semănau foc 
și pară (dacă nu erau bătute... măr!) — Se poate transforma 
în „boabă". 11) Fruct—Arbore cu fructe tomnatice—Vișina, 
Cireșu, Merișor și Meri, pe traseele căilor ferate. 12) Cultivau 
viță de vie șl măslinul din antichitate — împreună cu Șt. O 
Iosif a scris „Cireșul lui Lucullus".

SELECȚIONER UNIC 
...DE OUĂ

Uzina de cîntare din Ore- 
hovo-Zuevo, reg. Moscova, 
produce pentru fermele de 
păsări din U.R.S.S. o nouă 
mașină de sortat ouă. Ma
șina, automată, manevrează 
cu multă grijă această marfă 
fragilă, reușind să sorteze, 
după dimensiuni, tn 5 grupe, 
peste 150 mii ouă pe schimb.

Aduse de un transportor 
mobil, ouăle trec pe o altă 
bandă mobilă pe care fie
care din ele ocupă loc pe o 
așa-zisă „șa" metalică, fiind 
duse apoi In dreptul unor 

Dezlegarea jocului „CEAS", apărut în numărul trecut

ORIZONTAL : 1) Ceasornicari. 2) Ultima oră — On. 
3) Ceasuri - Reml. 4) V - TI - Tot - Am. 5) O - S - Eva— 
Urnă. 6) Rotițe - Arie. 7) Orar — Rt - Id - S. 8) Lăn
țișor - Ace. 9) O - Tac — Castor. 10) Gea — Ia - Sc — Ab. 
11) In — A - Secundă. 12) Ierni — Cadran.

deschizături de diferite di
mensiuni. Ctnd deschizătura 
este ceva mai mare declt oul 
care trece pe lingă ea, oul 
coboară din „șa" și lunecă 
pe jgheabul de lemn pînă 
la recipientul respectiv.

IN TREN
CE SE POATE UITA

Funcționarii biroului de 
obiecte pierdute din Gara 
de Est a Budapestei au fost 
destul de surprinși primind 
spre păstrare cîteva obiecte 
găsite într-un automotor. 
Alături de umbrelele șl mă
nușile devenite... tradițio
nale, s-au mai găsit: o pro
teză dentară,-o cruce pentru 
mormînt și un craniu. Toa
te... uitate în tren.

OCHELARI... MUZICALI
Cu prilejul unei expoziții, 

la Viena a fost prezentat 
un model de ochelari de 
soare, care, în afară de rolui 
obișnuit de protector al 
vederii, îl mai are și pe 
acela de... aparat de radio, 
într-adevăr, Intr-unui din 
brațele ochelarilor se găsește 
ascuns un minuscul radio
receptor cu transistori care, 
cu ajutorul unui fir aproape 
invizibil, transmite undele 
muzicale direct în urechea 
purtătorului ochelarilor.

de ce Înghit
CROCODILII PIETREI

Crocodilii care trăiesc în 
ape curgătoare ies din timp 
tn timp pe uscat și pornesc 
în căutare de pietre. S-a 
observat că, după ce găsesc



Dintre toate animalele 
carnivore, unele care impre
sionează prin dimensiuni, 
fiind cotate ca adevărate 
uriașe ale speciei, este ursul 
brun din Alaska (Ursus 
Middendorfi). Lung de doi 
metri și jumătate, el poate 
atinge chiar 700 de kilo
grame. în general mărimea 
acestui urs depinde de hrana 
de care dispune. Acolo, Sn 
nordul îndepărtat, fluviile 
șl oceanul ii oferă o hrană 
bogată: păsări de mare, 
pești morți, din clnd In 
clnd chiar cadavre de foci

URIAȘUL 
DIN 
A1ASKA

și balene pe care apele 
oceanului le aruncă la țărm. 
Spre sfirșitul primăverii tun
dra ii pune la tndemină o 
alimentație vegetală abun
dentă. Lunile de vară slnt 
mal plăcute pentru colosul 
brun: el pleacă la .pescuit" 
de somoni — una din deli
catesele lui preferate. „Pes
cuitul" îl face intr-un mod 
cu totul original: se bagă 
în vadurile rlurllor și cu 
greutatea lui strivește so
monii.

Ursul brun de Alaska este 
un animal solitar. Doar in

perioada împerecherii renun
ță scurt timp la izolare, pen
tru ca apoi să se întoarcă la 
singurătatea sa. Ursoaica 
este aceea care crește puii 
și-i păzește de dușmani și 
chiar de masculii care în 
epoci de foame îi vinează 
și slnt gata să-i devoreze.

Ciudat e că acest animal 
feroce atacă foarte rar omul. 
Și atunci clnd o face e destul 
un șuierat tăios pentru ca 
el să se sperie. Cauza: sune
tul ascuțit îi deranjează din 
cale afară auzul fin și sen
sibil.

BOMBOANELE 
MEDICINALE

o piatră care li se pare 
potrivită, o... înghit. După 
părerea unor specialiști, cro
codilii au nevoie să facă
periodic această operație 
pentru a putea sta pe fun
dul apei fără să fie antre
nați de curent. Pietrele 
reprezintă astfel pentru ei 
un balast, constituind cam 
1% din greutatea corpului 
lor.

ISPITA PLOII».

tul ploii ce cade pe supra
fața mării are darul de a 
atrage irezistibil peștele de
numit ton, care este astfel 
ademenit la locul unde 11 
așteaptă plasele pescarilor.

Marinarii vaselor de pes
cuit sovietice se îndeletni
cesc uneori cu o treabă ciu
dată pentru un privitor 
profan: ei fac duș apei de 
mare! Inițiații știu Insă că 
neobișnuita ocupație nu este 
declt o ingenioasă capcană 
acustică pentru pești — 
căci s-a constatat că zgomo

AL 3.000-LEA...
Geologii sovietici au des

coperit în stepa Sary Arka 
din Kazahstan un mineral 
necunoscut dar deosebit de 
prețios. Intr-adevăr, la ana
liză s-a constatat că mine
ralul conține numeroase ele
mente, printre care fosfor, 
aluminiu, calciu și toriu. 
Cu această descoperire nu
mărul mineralelor cunoscute 
pe glob a ajuns la rotunda 
cifră de 3.000.

— N-am vrut să-ți spun... Dar să știi că pa adversar 
l-am văzut ieri cu logodnica ta».

FLAVISEPT 
NEGRO 
EUCALIPT

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

câroan

PASTELE FĂINOASE

PASTELE FĂINOASE 
au o variată întrebuințare 
Jn alimentație

nu t r e b u 
din nici
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copiilor

dulciuri
Un leu 

pe mînuf
Foileton

P
antalonii strîmți, pe pulpă, fri
zura moțată, privirea sfidătoare, 
gura — meliță. Cunoașteți-1: Au
rică Iosif. Vîrsta: 32 ani. Meseria: 
„comersant" fără prăvălie. Locui 
unde-și desfășoară „activitatea": 

piețele bucureștene și restaurantele din 
preajma marilor hale. Mărfurile pe 
care le desface: balene pentru gulere 
de cămăși, cravate, baloane, cărți 
pentru jocuri de noroc etc.

E miezul nopții și Aurică întîrzie 
la „Calul bălan". Un cunoscut venit 
să ia masa îl zărește. Nu l-a mai vă
zut de doi ani. Frapîndu-1 îmbrăcămin
tea țipătoare și poza donjuanistă a foi
tului prieten, încearcă să afle cum „s-a 
ajuns".

— Mă Aurică, ce ești tu?
— Nu discut cu oameni ca tine. 

Ești fraier, ca să nu zic prost. Lasă-mă 
să-mi beau Tîrnava...

Celălalt pleacă mîhnit. Zice pentru 
el: „Așa-s unii cînd Ie merge bine, uită 
de unde au plecat. Ce funcție o fi 
avînd Aurică? Carte nu știe mai multă 
ca mine, meseriaș slab a fost. Cine știe?"

Cunoscutul nil știe nimic. Aurică 
nu e nimeni ■— sau, mai precis: e ni
mica. E adevărat: o dată șl Aurică 
a fost om. Aducea frumuseți în casele 
oamenilor, punea flori și culori pe pere
ții camerelor. Era zugrav. își cîștiga 
pîlnea cinstit. Dar intr-o zi, acum vreo 
trei ani, Aurică a ajuns la o concluzie 
stranie. Socotind munca cel mai mare 
dușman al său, a aruncat salopeta și 
bidineaua, hotărît să înceapă o viață 
ușoară și să fie îmbrăcat, după expresia 
sa... „la opt sute și un pol".

— Și pe tine am să te fac cucoană, 
mă auzi? — i-a făgăduit Aurică soției. 
Vom avea bani mulți!

■— Și de unde?
— De Ia proști. Mă fac negustor. 

O să crape mahalaua de ciudă.
— De ce?
— Păi crezi că atunci cînd vei fi 

soție de negustor ai să umbli ca toate 
alea? Te îmbrac după ultima modă. 
Și nici la cratiță n-o să te mai las. 
Vom lua masa numai la restaurant.

Aurică Iosif și-a „inaugurat" noua 
meserie cu balene pentru gulere de că
măși. A adunat ceva „capital", pe care 
l-a investit apoi în diverse mărfuri: 
baticuri, cravate, roșu de buze, ace pen
tru mașini de cusut, cărți de joc și alte 
mărunțișuri.

Aurică Iosif nu e un negustor oarecare. 
El nu oferă marfa pînă nu-șl studiază 
clienții. Unei țărănoi din Piața Unirii 
(după ce aceasta vinde ouăle și brîn- 
za) i se vîră în suflet și în buzunar cam 
așa:

— Mătușă, ai avut cele mai frumoase 
ouă din piață. Puteai să le dai și mai 
scump.

— Deh, domnule, le dădui și eu cum 
putui.

— Dumneata ești o femeie prea bună. 
Ai copii?

— Am o fată de 17 ani.
Atît îi trebuie escrocului Aurică.Nu

mai atît.Ii oferă femeii pentru odraslă 
un roșu de buze, cere trei prețuri,se jură 
că e de cea mai bună calitate, face pe 
păgubașul, spune că are o mare nenoro
cire în familie, că nevasta e pe moarte, 
mai „lasă" din preț și în cîteva minute 
ia banii femeii și-și face vînt în altă 
parte a piețil.

în restaurante sistemul de lucru al 
escrocului e altul:

— Cravata asta n-o găsești nici Ia 
Romarta. Eu n-o vînd cu 55 de lei. 
0 dau mai ieftin: doi poli.

Aurică se tîrguiește. O lasă la un 
pol. Tot e cîștigat. A cumpărat-o cu 
zece lei. Și nu e puțin ca în zece minute 
să cîștigi zece Iei. Cînd e la chef, 
Aurică îi zice soției:

— Spune-mi, unde mai găsești un om 
atît de deștept cum sînt eu? Cîștig un

leu pe minut. Mai ai mulți specialiști 
ca mine?

N-avem ce face, n-avem nici un con- 
traargument: trebuie să fim, în acest 
sens, de acord cu escrocul. Are drep
tate: puțini ca dînsui!

Escrocul are și alte locuri unde-și 
desface marfa. în zilele cînd se dă 
chenzina la diverse întreprinderi, el e 
prezent în fața porților acestora. E 
insă prudent și nu-și începe „munca" 
chiar acolo. Se îndreaptă spre cel mai 
apropiat restaurant, știind că unii în 
ziua salariului se mai cinstesc cu cite 
o țuică sau un șpriț.

Intră apoi în acțiune cu mare băgare 
de seamă, găsește cîte un naiv, îl bate 
cu gura pînă îl amețește și nu în pu
ține cazuri el, escrocul, oferă clientu
lui o țuică mică pentru a-și arăta mă
rinimia.

Aurică Iosif urăște ceea ce contribuie 
din plin la frumusețea vieții: munca. 
Pentru ca să trăiască ușor, a dat cu 
picioru-n meserie și s-a făcut negustor 
ambulant. Minte și înșeală. Din nefe
ricire, mai găsește încă naivi cărora 
le ia banii în cîteva minute.

Dar lui Aurică n-o să-i meargă veș
nic. Cu atît mai mult cu cit și cei pe 
care reușește să-i înșele-sînt din ce în 
ce mai puțini.

Dacă mai există însă unii care i-ar 
putea cădea victimă, îi prevenim: um
blă prin locurile aglomerate, își oferă 
„marfa" pe la colțuri, însoțindu-și-o 
uneori cu un țoi de țuică. Și, ca să-1 
recunoască mai bine, reamintim și 
cum arată: pantaloni strîmți, pe pulpă; 
privirea — sfidătoare, adesea cătînd 
în lături a înșelăciune; gura — meli- 
ță. Feriți!

George CIUDAN 
Ilustrație de Tia PELTZ

PERLAN ALB 
PERLAN AL 
La aceeași cantitate

țesături din lînă, mătase naturală și fibre sintetice 
S T R U pentru fesături din in, bumbac și cînepă 
articole pentru spălat se folosește o cantitate

mai redusă de „Perlan‘ în comparație cu ceilalți detergenți.



Fotografie de D. TIoupa» (Grecia) 
din Salonul international de artă 

fotografică al R. P. Romîne

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

SPORT, ULTIMELE ȘTIRI

PROGRAMUL I PROGRAMUL II PROGRAMUL III

DUMINICĂ 7.00, 18.00, 19.80,
22.00, 23.52-23.55

7.50, 14.00, 20.00,
23.00, 0.52-0.55

22.00

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

13.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 23.52-23.55

10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.00 
(afară de joi), 
(vineri 21.30), 23.00, 
0.52-0.55
(stmbătă 1.52-1.55)

21.00

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM: Duminică: 6.39. 18.05 (Progr. I), 7.30 (Progr. II) ■ 
în eursul săptămtnll: 5.20, 13.05 (Progr. I), 10.05, 14.30 <Progr. IIP

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

CARNET

Prefaja la un volum posibi I
S-a scris destul — poa

te obositor de mult — In 
ultimii ani In favoarea 
legăturii dintre literatu
ră (sau cultură dacă vreți) 
și sport. Au scris și sub
semnatul, In articole mai 
vechi din „Contempora
nul" sau mai puțin vechi 
din „Flacăra", șl Dan 
Deșliu, și Eugen Barbu, 
și Constantin Chiriță, și 
Gh. Tomozei, șl regizori 
de teatru ca Victor Popa 
de la Cluj, și. oameni ai 
stadionului, precum aler
gătorul mai demult pe 
400 de metri Virgil Ludu. 
S-a scris tn „Luceafărul", 
în „Tribuna", ba chiar 
și în „Sportul popular". 
S-a scris, sau mai bine 
spus s-a pledat pe întin
deri de hîrtie atlt de 
vaste, Incit, strînse la un 
loc, acestea ar alcătui un 
volum mai greu decît 
toată literatura noastră 
închinată sportului.

E timpul să ctntăm. 
E timpul adică să trecem 
de la afirmarea ideii că 
între creația literară mo
dernă și fenomenul spor
tiv nu există un divorț, 
la demonstrație. De la 
citarea, din semestru în 
semestru, a unui nume 
de scriitor și de lucrare 
— la document convingă
tor.

Că o editură nu s-a 
învrednicit pînă la ora 
de față să alcătuiască o 
antologie a literaturii în
chinate activităților spor
tive, e păcat. Poate cu

vremea... Cineștie? Dacă, 
bineînțeles. Editura de 
specialitate a U.C.F.S.- 
ului nu va socoti (în con
tinuare) că între stră
dania atletului pe sta
dion și dorința artistu
lui de a întipări în pa
gini truda aceasta ar e- 
xista o contrazicere • de 
neîmpăcat. Dacă Editu
ra tineretului nu va con
sidera că Intre noțiunea de 
„tineret" și aceea de spirit 
sportiv există, poate, o 
dușmănie ireductibilă...

Pînă atunci și întru 
curmarea așteptării, ne
am îngăduit a sugera 
unei reviste (care?) să în
cropească cele dinții fișe 
pentru o antologie (even
tual, mai cu modestie 
spus, culegere) a textelor 
de literatură romînă (pro
ză, poem, teatru, scena
riu de film, eseu, publi
cistică) reflectînd într-un 
chip sau altul fenome
nul attt de viu încorpo
rat contemporaneității ca
re este spectacolul spor
tiv. Cîteva delimitări și 
precizări în atenția pu
blicației, eventual dori
toare de asemenea efort:

1) împotriva ideilor 
apriorice trebuie infor
mat de la început că 
o asemenea literatură e- 
xistă. De la Mihail Sa- 
doveanu la Camll Pe
trescu, de la Călinescu 
la Mihail Sebastian sau 
Demosterle Botez și de 
aici încolo la generațiile 
mai noi, volume comple-

te sau fragmente uimitor 
de semnificative sînt în 
măsură a alcătui o bază 
de artă superioară a rîv- 
nitei și posibilei anto
logii;

2) Din sau șl din a- 
ceastă cauză nu e necesar 
să se forțeze nota. Există 
adeseori ispita de a se 
alătura sportului, prin 
licență poetică, activi
tăți onorabile precum 
drumeția cu rucsacul 
sau pescuitul la copcă; 
mergînd pe calea aceasta 
se poate obține, în 24 
de ore, o culegere impre
sionantă de opere precum 
șl convingerea că orice so
net, prin versurile căruia 
poetul călător tn Munții 
Bucegl Ișl exprimă ad
mirația la adresa răsă
ritului (sau apusului) de 
soare ori la captarea pri
mei știuci, reprezintă o 
luare de poziție în favoa
rea sportului de masă. 
Nu. Chiar cu riscul de 
a ne trezi la sfîrșitul 
întreprinderii propuse cu 
un tom mai subțirel 
decît visarea, asemenea 
labilități trebuie evitate 
cu sînge rece;

3) în sflrșit ar fi de 
dorit ca antologia să 
cuprindă, pe cît de ome
nește cu putință, texte 
de calitate, iscălite de 
autori de calitate.

Suficient.
Pentru că am pornit, 

pare-mj-se, să critic o 
lucrare care nu există.

Al. MIRODAN

DUMINICĂ 8 DECEMBRIE Programul I 
6.00: Concert de dimineață 7.10: Cîn- 
țece 7.25: Piese simfonice 8.06: Melodii 
populare 8.30: Teatru la microfon pen
tru copii 0.30: Valsuri 10.00: Ciclul 
de inițiere muzicală — „Ghid mu
zical" 10.45: Coruri muncitorești 11.05: 
Muzică din operete romînești 11.30: 
Vorbește Moscova! 12.00: Cîntece 
populare 12.20: Interpret! de muzică 
ușoară—Dorina Drăghici, Luciano 
Tojoli, Marina Voica, Gică Pdtrescu, 
Gigi Marga, Dalida, Luigi Ionescu. 
Cohny Francis șl alții 13.10: De toate 
pentru toți 14.00: Din cele mai îndră
gite melodii populare 14.30: Piese in
strumentale de mare popularitate 
14.45: Transmisiune sportivă 15.50: 
Concertul nr. 4 în re minor pentru vioară 
și orchestră de Paganini — solist Ar
thur Grumiaux 16.20: Melodii de dra
goste 16.35: Pagini alese din muzica 
de operetă 17.00: Din viața satelor 
patriei 17.40: Simfonia I de Paul 
Constantinescu 18.00: Noi înregistrări 
de muzică populară 18.30: Federico 
Garda Lorca — profil liric 18.45: Pie
se instrumentale 19.00: Melodii... me
lodii 19.35: Romanțe interpretate de 
Angela Moldovan șl Nicolae Florei 
20.00: Teatru la microfon — premiera 
„BuleyardulLeningradului" del. Stok 
21.32:' Piese instrumentale 21.45: 
Cintă formația Los Paraguayos 22.25: 
Muzică de dans 23.07: Simfonia a V-a 
în mi minor de Ceaikovski.

Programul II 7.00: Cîntă fanfara 
reprezentativă a Armatei 7.35: Muzică 
ușoară 8.00: Clubul voioșiei 8.30: Cîn
tece din folclorul nou 8.45: Anunțuri, 
muzică 0.00: Melodii de estradă 9.30: 
Muzică din opere cerută de ascultători 
10.00: Melodii populare 10.30: Revista 
presei străine 10.38.- Cintă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii 11.00: 
Transmisiunea concertului corului șl 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" și corului de copii 
al Palatului pionierilor. Dirijor Mircea 
Cristescu. în program: Divertisment 
pentru orchestră de coarde și două 
clarinete de Dumitru Capoianu; Con
certul pentru violoncel și orchestră 
(primă audiție) de Anatol Vieru — 
solist Vladimir Orlov; „Grivița noas
tră", oratoriu de Gheorghe Dumitrescu, 
în pauză: Emisiunea „Cinema" 
13.15: Cîntece de dragoste și jocuri 
populare 13.45: Cîntă Constantin Dră
ghicl 14.05: Mici piese instrumentale 
14.15: Satira șl umorul 15.00: Muzică 
ușoară cerută de ascultători 15.30: 
Din spectacolele teatrelor noastre mu- 
z.lca’e 16.00: Oameni șl fante 16.08: 
Cîntă Felician Fărcașu șl Marcel Bu- 
dală 16.30: Pagini alese din muzica de 
estradă 17.00: Cîntă corul de copii al 
Radioteleviziunii 17.15: Medalion — 
„250 de ani de la nașterea poetului 
Saiat-Nova" (aniversare recomandată 
de Consiliul Mondial al Păcii) 17.25: 
Din cînt.ecele șl dansurile popoarelor 
18.00: Muzică de balet de Manuel de 
Falia 18.30: Muzică ușoară de compo
zitori romlni 19.00: Din comoara fol
clorului nostru muzical 19.30: Pagini 
alese din muzica de operă 20.05: Mu
zică de dans 21.30: Recital Grigoraș 
Dinicu 21.45: File de istorie literară 
22.00: Muzică de dans 22.34: Cvarte
tul nr. 2 în fa major de Tudor Ciortea 
23.08: Muzică de dans 24.00: Concert 
de noapte.

Programul III 19.00: Opereta „Lysis- 
trata" de Gherase Dendrino (montaj 
muzical-Iiterar) 20.04: Cîntă orchestra 
de muzică ușoară dirijată de Werner 
Milller 20.30: Recital din versurile 
lui Cicerone Theodorescu 20.45: „Mari 
interpret!" — pianistul Dinu Lipatti 
si violonistul Henryk Szeryng 21.19: 
Muzică de dans 22.10—22.59: Concert 
simfonic.

LUNI 4 DECEMBRIE Programul I 5.05: 
Cîntece de muncă 5.25: Melodii popu
lare 6.07: Muzică ușoară interpretată 
la xilofon 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.40: .Tocuri 
populare 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Muzică populară 7.30: Sfatul 
medicului— Boli transmisibile de la 
animale la om 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Muzică corală romînească 8.06: 

Dansuri de estradă 8.30: Piese simfo
nice 8.57: Muzică din opera „La 
drumul mare" de Constantin Nottara 
9.30: Fanfară 10.00: Muzică de ca
meră de compozitori romîni 10.30: 
Mici formații de muzică ușoară 11.05: 
Piese instrumentale 11.30: Muzică din 
operete 12.00: „Scarlattiana" — diver
tisment pentru orchestră și pian de 
Casella 12.29: Muzică populară romî
nească și a minorităților naționale 
IJ.lO.Muzlcă ușoară romînească 14.00: 
Din folclorul muzical al popoarelor 
14.33: Uvertură, scherzo și finale de 
Schumann; Muzică pentru radio de 
Filip Lazăr 15.00: Recital Lya Hub ic 
și Mircea Buciu 15.30: Piese de es
tradă 16.00: Cîntece 16.15: Vorbește 
Moscova! 16.45.Muzică populară 17.12: 
Sonata în mi minor de Veracini 17.30: 
Tinerețea ne e dragă! 17.50: Prelucrări 
de folclor 18.10: Cîntă corul Radio
televiziunii 18.30: Formații de muzică 
ușoară 19.00: Revista economică ra
dio 19.20: Simfonia a III-a „Ovidiu" 
de Sigismund Toduță 20.10: Muzică 
populară 20.30: Noapte bună, copii! 
20.40: Lecția de limba rusă (începă
tori) 20.55: Muzică ușoară de Elly 
Roman 21.15: Tribuna radio 21.25: 
„Roluri și interpreti" — fragmente din 
opera „Werther" de Massenet, cu Ni
non Vallln și Georges Thill 22.20: 
Muzică de dans 23.15: Baladă pentru 
soliști, cor și orchestră de Gustav 
Mahler.

Programul II 10.10: Prelucrări co
rale 10.30: Simfonia a IV-a în do 
minor de Schubert 11.00: Muzică 
ușoară 11.15: Medalion G. Seferls, 
laureat al Premiului Nobel pe 1963 
11.30: Cinci miniaturi pentru pian 
de Florica Dimitrlu; Cvartetul de 
coarde în mi de Virgil Onitiu 12.05: 
Melodii distractive 12.30: Muzică de 
cameră de Beethoven 13.00: Duete 
vesele din opere 13.30: însemnări de 
reporter 13.37: Orchestre de mando
line 14.05: Cîntă Ion Dacian 14.35: 
Muzică de estradă 15.00: Cîntece și 
jocuri populare 15.27: Concertul în 
re major pentru vioară și orchestră 
de Constantin Bobescu —■ solist com
pozitorul 16.12: Muzică ușoară inter
pretată la harpă 16.30: Interpreți In 
studio — pianista Simona Faru și so
prana Ileana Irod 17.00: Melodii popu
lare din Muntenia 17.30: Sfatul medi
cului (reluare) 17.35: Anunțuri, recla
me, muzică 18.05: Ciclul de inițiere 
muzicală 19.05: Muzică ușoară 
interpretată de Doina Badea și Bar
bu Constantinescu 19.30: Din activi
tatea sfaturilor populare 19.40: Cîn
tece și jocuri 20.04: Album de operetă 
20.34: Program de rapsodii 21.20: 
Piese de virtuozitate 21.30: Aspecte 
de la șezătoarea organizată de Radio- 
televiziune în comuna Vlad Țepeș, 
raionul Călărași 22.00: Muzică de dans 
22.20: Piesele lirice opus 47 și 57 pentru 
pian de Grieg 23.05: Muzică ușoară 
24.00: Pagini din opere.

Programul III 21.20: Seară de operă — 
„Ariadna la Naxos" de Richard Strauss 
(prologul). în distribuție: Elisabeth 
Schwarzkopf, Rita Streich, Irmgard 
Seefrled, Fritz Ollendorff și alții 22.10 
— 22.59: Muzică de cameră.

MARȚI IO DECEMBRIE Programul I 
5.05: Muzică ușoară 5.25: Melodii 
populare 6.05: Fanfară 6.20: Gimnas
tică 6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: 
Jocuri populare 6.45: Salut voios de 
pionier! 7.10: Piese distractive de es
tradă 7.30: Sfatul medicului — HIpo- 
calcemia 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Muzică instrumentală de compozitori 
romîni 8.06: Bolerourl și uverturi 
8.30: Pagini din opere 9.05: Tablouri 
muzicale din opera „Țar Saltan" de 
Rimski-Korsakov 9.30: Radio pri
chindel 9.45: Prelucrări corale. 10.00: 
Sonata pentru pian de Liviu Comes; 
Suita pentru vioară și pian de Dumi
tru Bughicl 10.29: Cîntece și dansuri 
populare din țări socialiste 11.05: 
Cîntă corul școlii medii „Mihail Emi- 
nescu" din București 11.25: Soliști 
romîni de muzică ușoară 12.00: Arii 
și duete din operete 12.30: în fața 
hărții 12.40: Serenade vocale șl in
strumentale 13.10: Melodii populare
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Recent, s-a înălțat la 
Petroșani o construcție Im
punătoare care va constitui 
sediul filialei locale a Insti
tutului de cercetări miniere. 
Darea ei în folosință va 
avea loc plnă la sflrșitul 
anului. Fotografia pe care 
v-o trimit reprezintă o aripă 
a noului edificiu în care vor

PRIMUL CONSERVATOR ROMÎNESC - PRIMII PROFESORI
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„Cînd și în ce împrejurări 
s-a înființat la noi în țară 
invățămîntul actoricesc și mu
zical ?“

Benone VOICU 
Cluj

Răspunde IOAN MAS- 
SOFF, secretar literar la 
Teatrul Național din Bucu
rești.

învățămtntul actoricesc și 
muzical-dramatlc a luat naș
tere în Țările Romine o dată 
cu înfiriparea primelor spec
tacole de teatru și de operă. 
Filarmonica, societate creată 
în 1831, care a organizat 
primele spectacole de teatru 
în limba romînă, a fost în 
realitate un Conservator de 

fi instalate laboratoarele, 
sălile de studii, biblioteca, 
sala de consiliu.

Clădirea se află — după 
cum se vede și in fotografie 
— în imediata apropiere a 
Institutului de mine.

Sever GROZAVU 
Petroșani

artă dramatică și de muzică. 
Filarmonica cuprindea 30 
de elevi, dintre care doi au 
ilustrat scena romînească, 
puttnd fi socotiti printre 
ctitorii teatrului nostru: Cos- 
tache Caragiale și Eufrosina 
Popescu. Primul „examen 
public" al Filarmonicii a 
avut loc la 29 august 1834, 
dată importantă în istoria 
teatrului romînesc, cînd s-a 
reprezentat piesa lui Vol
taire „Mahomet", în tradu
cerea lui Ion Heliade Rădu- 
lescu, care a fost unul dintre 
conducătorii școlii, și în 
regia lui Const. Arlstia, 
profesor de declamație.

în 1837 s-a creat la Iași 
Conservatorul filarmonic- 

dramatlc, al cărui principal 
animator a fost Vasile Alec- 
sandrl, tatăl poetului. La 
23 februarie 1837 elevii Con
servatorului filarmonic-dra- 
matic au reprezentat două 
piese de un autor mult 
jucat într-o vreme, Kot
zebue, intitulate: „La pei- 
rus“ și „Văduva vicleană".

Dar activitatea acestor 
școli de la București și Iași 
a fost de scurtă durată; 
lipsite de sprijinul oficia
lității, subminate de intri
gile celor care nu vedeau 
cu ochi buni dezvoltarea 
unei culturi naționale, ele 
au încetat să existe puțin 
timp de la înființarea lor. 
în 1859, C.A. Rosetti, direc
tor al Teatrului cel Mare din 
București, a înființat o 
școală de artă dramatică 
în cadrul teatrului, tncre- 
dințînd conducerea el lui 
Costache Caragiale. Școala 
aceasta a avut o existență 
de numai o stagiune.

Abia în anul școlar 1864- 
1865 s-au inaugurat la Bucu
rești și la Iași conservatoare 

Matei Millo, primul profesor 
de artă dramatică la conser

vatorul din București.

care urmau să funcționeze 
potrivit decretului domnesc 
cu data de 6 octombrie 1864. 
întocmit după raportul lui 
N. Kretzulescu, ministru al 
Justiției șl Instrucțiunii Pu
blice. Poetul D. Bolinti- 
neanu, scurt timp ministru 
al Instrucțiunii, s-a îngrijit 
de elaborarea unui regu

lament, înscriind în buget 
aceste școli printre celelalte 
școli publice. Conservato
rul de la București a fost 
pus sub direcția lui Al. 
Flechtenmacher, iar cel de 
Ia Iași — sub aceea a lui 
Francisc Caudella. La Bucu
rești a fost numit profesor 
de mimică și declamație 
Matei Millo, iar la Iași 
Mihai Gallno pentru mimică 
și Costache Dimitriade pen
tru declamație.

Inaugurarea Conservato
rului din București, instalat 
în niște case vechi de pe 
str. 30 Decembrie de azi, în 
vecinătatea Poștei centrale, 
s-a făcut cu oarecare solem
nitate. lecția inaugurală 
fiind ținută de Matei Millo.

Așadar, în 1964 se îm
plinesc 100 de ani de la 
înființarea oficială a învă- 
țămîntului actoricesc din 
țara noastră.

EDUCAȚIA TEHNICĂ 
A CELOR MICI

Am întîlnit în unele ma
teriale apărute în „Flacăra" 
(nr. 8, nr. 22/963 ș.a). pre
ocuparea față de producția 
acelor bunuri —filme, cărți, 
jucării — menite să consti
tuie un ajutor în educarea 
copiilor.

După părerea mea culti
varea Interesului pentru teh
nică la preșcolari și școlarii 
mici constituie un aspect 
major al acestei probleme. 
Unele instituții, ea de pildă 
Radioteleviziunea și editu
rile, au o contribuție de preț 
în informarea copiilor asu
pra cuceririlor importante 
ale științei și tehnicii mo
derne. Mă refer la progra
mele televiziunii închinate 
acestui scop sau la aparițiile 
recente în Editura tineretu
lui: „Petrolache — Făt Fru- 
mos“, „Minuni ce nu mai sînt 
minuni". „Călătorie în lumea 
electronului", „Camionul lui 
Iliuț", „Micul traforator", 
„Nemaipomenitele aventuri 
ale lui Fănel" etc. Din 
păcate există și sectoare 
rămase în urmă. Este încă 
nesatisfăcător numărul de 
filme științifico-tehnice des
tinate copiilor. Cît despre

< 

jucăriile existente în comerț, 
ele sînt în majoritate „cla
sice": ursuleți, păpuși, dife
rite clămpănitoare, jocuri 
de noroc (există vreo 5-7 
jocuri de tipul „Omule nu 
te supăra!" în care copiii 
învață să dea zarul), precum 
și cîteva tipuri nu prea 
reușite de autovehicule (cu 
except ia automobilului .Mun
tenia"). Nu se mai găsește 
avionul de asamblat, pro
dus de fabrica de mase plas
tice „Viitorul". Trusa de 
construire a unui- autoca
mion fabricată de „Bucuria 
copiilor" e extrem de să
răcăcioasă. Lipsesc apre
ciatele truse de construit 
case din piese de mase plas
tice și, în general, jocuri de 
tip, „Mecano", reușite, la 
prdturi accesibile. Se re
marcă de multe ori o regre
tabilă lipsă de fantezie și 
îndrăzneală la creatorii noș
tri de jucării. Nu se găsesc 
rachete, elicoptere etc. Co
piilor noștri, contemporani 
ai zborurilor cosmice, trebuie 
să le oferim jucării pe măsura 
dragostei și interesului lor 
față de minunatele cuceriri 
ale timpului. Obișnuindu-i 
să se joace înșurubînd și, 
deșurubînd, montînd șl con
struind, îi ajutăm să devină 
indemînaticl.

Marla GHEORGHE 
str. Planai nr. 5 

București

fluviile si eroziunea
MALURILOR

„Doresc să șliw cum curg 
fluviile".

Sergiu PICIORUȘ 
Craiova

B’spunde prof. VIRGIL 
HILT, de la Universitatea 
București.

întrebarea este foarte ge
nerală de aceea și cele ce 
urmează vor avea același 
caracter, fluviile, ca toate 
celelalte ape curgătoare, se 
formează numai în acele 
regiuni în ale căror albii 
parvine o cantitate de apă 
suficientă pentru a putea 
compensa pierderile datoriteIA LOG CU CITITORII • DIALOG CU CITITORII

PROGRAMUL DE RADIO
la cererea ascultătorilor 14.00: Con
cert de prînz 15.00: Cîntece de Augus
tin Bena 15.15: Muzică populară 15.41: 
Fantezia romantică pentru vioară, 
violă și orchestră de Arthur Benjamin 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Mu
zică ușoară 17.12: Recital Lucia Stă- 
nescu (arii din opere) 17.30: Radio- 
racheta pionierilor 16.00: Piese de 
estradă 18.15: Cu microfonul printre 
sportivi 18.25: Program muzical 
pentru evldențiați In întrecerea so
cialistă 19.00: Limba noastră 19.10: 
„Ce frumoasă-i țara mea" — muzică 
ușoară 19.30: Universitatea tehnică 
radio 19.45: Cîntece create în anii 
puterii populare 20.10: Piese instru
mentale și vocale de Sibelius 20.30: 
Noapte bună, copil! 20.40: Concert 
pentru două orchestre de coarde, pian 
și percuție de Ludovic Feldman 21.04: 
Muzică ușoară 21.30: Scriitori la mi
crofon 21.45: Muzică populară inter
pretată de Maria Badiu 22.20: Muzică 
de dans 23.08: Muzică instrumentală.

Programul II 10.10: Cîntece de com
pozitori din țări socialiste 10.30: 
Cvintetul pentru coarde nr. 2 opus 111 
în sol major de Brahms 10.58: Melodii 
distractive 11.15: Emisiune literară 
11.35: Arii din opere 12.05: Cvartetul 
nr. 1 în do minor de Paul Richter 
12.29: Muzică de estradă 13.00: Dan
suri simfonice de compozitori romîni 
13.30: Fragmente din reportajele lui 
Egon Erwin Klsch 13.45: Cîntece de 
pace 14.05: Muzică populară din Banat 
14.35: Muzică din operete 16.00: Sim
fonia nr. 104 în re major de Haydn 
15.30: Pe aripile valsului 16.12: Reci
talul sopranei Teodora Lucaclu 16.30: 
Din muzica popoarelor 17.00: Muzică 
de estradă 17.15: Muzică corală romî
nească tz.ao.’Sfatul medicului (reluare) 
17.35: Anunțuri, reclame, muzica 
18.05: Muzică din opereta „Sărutul 
Cianitei" de Miliutln 18.45: Emisiune 
culturală 19.00: Varlațluni simfonice 

de Theodor Grigorlu pe un cîntec de 
Anton Pann 19.30: „Album liric" —■ 
muzică ușoară romînească 19.50: Pe 
teme internaționale 20.00: Tineri in- 
terprețl de muzică populară 20.30: 
Lecția de limba franceză (avansați) 
20.45: Muzică ușoară interpretată 
de lanoș Vamosi 21.20: Seară de 
operă — „Lucia di Lammermoor" de 
Donizetti (actele I și II), cu 
Joan Sutherland, Renato Ciorii șl 
Robert Merril în rolurile principale 
23.05: Muzică de dans 23.23: Simfonia 
dramatică „Romeo și Julietta" de 
Berlioz, soliști Zenaida Pally, Valen
tin Teodorian și Nicolae Florei.

Programul III 21.20: „Concert Mo
zart"—-înregistrări de la Festivalul 
Salzburg — 1963 22.16—22.59: Mu- 
z ică de estradă.

MIERCURI 11 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Cîn
tece 6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea 
pentru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Fanfară 
7.30: Sfatul medicului — Primul aju
tor în arsuri 7.35: Anunțuri, muzică 
7.45: Orchestra de muzică populară 
„Orzișorul" din Roșiorii de Vede 8.06: 
Program de potpuriuri 8.30: Suita 
„Povești din Grui" de Marțian Negrea 
9.01: Muzică din operete 9.30: Trio 
opus 8 în sol minor de Chopin 10.00: 
Teatru la microfon — „Profesiunea 
doamnei Warren" de Bernard Shaw 
11.33: Muzică instrumentală de com
pozitori romîni 12.00: Muzică populară 
12.25: Muzică ușoară 13.10: Soliști 
romîni de operă 14.00: Din folclorul 
muzical al popoarelor 14.32: Concertul 
nr. 4 în re major pentru vioară și orches
tră de Mozart — solist ZinoFrancescatti 
15.00: Muzică de estradă 15.30: Scene 
din operete 16.00: Prelucrări corale 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Piese 
de estradă 17.12: Concertul de cameră 
pentru cinci instrumente de Mircea 
Istrate 17.30: Prietena noastră cartea

18.00: Cîntece 18.15: Fapte din între
cere 18.30: Program muzical pentru 
evidențiati in Întrecerea socialistă 
19.00: Jurnalul satelor 19.25: Ro
manțe 20.10: Piese pentru pian de 
Granados 20.30: Noapte bună, copii! 
20.40: Lecția de limba rusă (avansați) 
20.55: Muzică ușoară de Gelu Solomo- 
nescu 21.15: La microfon satira și 
umorul (reluare) 22.20: Simfonia I în 
do minor de Brahms 23.03: Concert 
de noapte.

Programul II 10.10: Cîntece de Du
mitru Bughici 10.25: Program inter
pretat de elevi ai școlilor de muzică 
din țară 11.00: Melodii populare din 
Oltenia 11.15: Universitatea tehnică 
radio 11.30: Muzică de estradă 12.05: 
Fragmente din opera „La serva pa- 
drona" de Pergolesi — interpretează 
Rosanna Carterl șl Nicola Rossi Lemeni 
12.30: „Cîntare Rominiei socialiste" 
(montaj literar-muzical) 12.45: Din 
viața de concert a Capitalei 13.30: 
însemnări de reporter 13.40: Melodii 
populare 14.05: Din operetele lui Mil- 
lOcker 14.36: Muzică ușoară de Solo
viov Sedoi și Anatoli Lepin 15.00: 
Trei dansuri romînești de Achim Sto- 
ia; Poemul simfonic „Mazeppa" de 
Liszt 15.26: Cîntece și jocuri populare 
16.12: Piese instrumentale 16.30: Mu
zică din opere 17.00: Soliști și forma
ții artistice de amatori 17.30: Sfatul 
medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, 
reclame, muzică 18.05: Concert de es
tradă 18.40: Foileton 18.50: Madrigale 
19.01: Lucrări concertante 19.30: Lec
ția de limba engleză (începători) 19.45: 
Melodii... melodii 20.15: Școala și 
viata 20.35: Muzică populară 21.20: 
Ciclul „Pagini din muzica contempo
rană" 22.00: Muzică de dans 23.05: 
Concert simfonic 0.05: Concert din 
opere.

Programul III 21.20—22.59: Seară de 
operă -„Ariadna la Naxos" de Richard 
Strauss (actul I).

JOI 13 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Fanfară 5.25: Melodii populare 
6.05: Muzică de estradă 6.20: Gimnas
tică 6.30: Emisiunea pentru sate 6.40: 
Trei dansuri de Dumitru Hoffmann 
6.45: Salut voios de pionier! 7.10: 

Muzică populară 7.30: Sfatul medi
cului — Colica renală 7.35: Anun
țuri, muzică 7.45: Cîntece 8.06: Mu
zică instrumentală 8.30: Orchestre de 
estradă 9.00: Vreau să știu! 9.25: 
Suita simfonică „Țara de piatră" de 
Carmen Petra Basacopol 10.00: Frag
mente din opera „Maeștrii cîntăreți din 
Nilrnberg" de Richard Wagner — so
liști Petre Stefănescu-Goangă, Eli- 
sabeta Neculce, Octavian Naghiu, 
Octav Enigărescu, Ion Stoian, Ioan 
Hvorov, Alexandru Enăceanu, Con
stantin Gabor, Iulia Buciuceanu și 
alții 11.05: Soliști și ansambluri corale 
de la sate 11.30: Muzică ușoară 12.00: 
Selecțiuni din operetele lui Planquette 
12.30: Muzică de cameră de Schubert 
13.10: Muzică populară 14.00: Concert 
de prînz 14.30: Pagini celebre din opere 
15.00: Muzică ușoară romînească 15.30: 
Melodii populare 16.00: Recitalul 
violoncelistului Vladimir Orlov 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Orchestre 
de mandoline 17.12: Muzică de Mircea 
Chiriac la filmul „D-ale carnavalului", 
în montaj muzical-literar 18.00: Sea
ră pentru tineret 19.30: Universitatea 
tehnică radio 19.45: Cîntă Herbert 
Ernst Groh—muzică din operete 20.10: 
Piese coralede Constantin Baciu 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Lecția de 
limba franceză (începători) 20.55: 
Jocuri populare 21.00: scrisori dințară 
21.10: Muzică de dans 22.45: Cîntăreți 
romîni de operă din trecut — Florica 
Cristoforeanu și Traian Grozăvescu 
23.20: Trio pentru pian, vioară și vi
oloncel de Alexandr Saverașvili.

Programul II 10.10: Piese de estradă 
10.40: Miniaturi muzicale 10.65: Jocuri 
populare 11.15: Pagini din opera lui 
Delavrancea 11.30: Muzică simfonică 
12.05: Cvartetul de coarde nr. 3 în 
la major de Wilhelm Berger 12.33: 
Muzică distractivă 13.00: Coruri și 
dansuri din opere 13.30: Cronica lite
rară 13.40: „Frumoasă ești, patria 
mea" — emisiune de cîntece 14.05: 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară 14.35: Muzică ușoară romînească 
15.00: Uverturi șl cvartete din operete 
15.31: Sonata opus 30 nr. 7 în do 

, minor de Beethoven — interpretează
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evaporării și infiltrării apei 
in pămtnt. Nivelul apelor 
fluviilor este în funcție, 
in primul rînd, de variațiile 
climaterice sezoniere, In ano
timpurile ploioase apele fiind 
în creștere și invers. La lati
tudinile noastre, marile vi
ituri se produc primăvara 
(clnd fluviile se revarsă din 
albia lor) fiind determinate 
de topirea rapidă a zăpezilor. 
La multe fluvii revărsările 
se produc pe fîșii de pămînt 
late de zeci de kilometri 
(Volga în dreptul gurilor 
Kamei inundă o ftșie lată 
de aproape 30 km).

Nivelul fluviilor care stră
bat lacuri marl (ex. Rinul, 
Ronul) are oscilații sezo
niere foarte slabe, lacurile 
constituind un fel de regu
lator al apelor.

în raport cu înclinarea 
pantei pe care curg — cu
prinsă Intre Izvor și locul 
de vărsare în mare sau 
ocean—fluviile, au, evident, 
un curs mal lent sau mal 
rapid.

Ca orice apă curgătoare, 
fluviile exercită o importan
tă acțiune de roadere asupra 
scoarței terestre, formînd 
în mersul lor rîpe, viroage, 
văl etc. Eroziunea este strîns 
legată de înclinarea pantei 
și de transportul materialu
lui aflat în suspensie în apă, 
la frecarea apei de suprafața 
rocii adăugîndu-se și dis
trugerea fetei respective,cu 
ajutorul nisipului, pietri
șului șl bolovănlșului depla
sat de fluviu pe fund; 
această eroziune este cunos
cută sub numele de ero
ziune de adtncime. Totodată 
apa mai acționează și la 
lărgirea văii prin eroziunea 
laterală. Datorită acestor 
două fenomene, care se pro
duc concomitent, valea nu 
numai că se adîncește, dar 
se și lărgește, din care cauză 
profilul ei transversal capătă 
forma literei V. Din cauza 
mișcării de rotație a Pămîn- 
tului, apele fluviilor, ca și 
celelalte ape curgătoare, ero
dează de regulă, în emisfera 
noastră (nordică), malul 
drept mai mult decît cel 
stîng, Iar în emisfera sudică, 
din același motiv, malul 
stîng.

A 108-a STAGIUNE

Cea de-a 108-a stagiune 
a Teatrului Național din 
Craiova a început cu come
dia „Hagi Tudose" de Barbu 
Delavrancea. De la acest 
spectacol vă trimit o foto
grafie reprezentînd pe Ovl- 
dlu Racoș, artist emerit, în 
rolul lui Hagi Tudose, și 
Florlca Nicolescu în rolul 
Ghioalei.

Nicu Dan GELEP 
pictor, Craiova

SPRE FUNDUL MĂRII
La lucrările ce se execută 

în prezent pentru extinderea 
portului Constanța, aduc o 
contribuție importantă șl 
echipele de scafandri. Ele 
dirijează sub apă amplasa
rea blocurilor prefabricate 

(în greutate de 30-40 tone 
fiecare) ce se pun acum la 
temelia viitoarelor diguri și 
cheiuri de la danele 35 și 36.

Fotografia pe care v-o 
trimit redă momentul clnd 
scafandrul Ilie Ținea coboară 
în mare.

D. ANGHELATO 
comandant de remorcher

PE SCURT
Angela Bunescu, București. 

în Capitală funcționează un 
centru de parașutism pentru 
amatori. înscrierile se pri
mesc în cursul lunii decem
brie la Clubul de parașutism 
din bd. 6 Martie nr. 56. în 
timpul iernii se vor desfă
șură cursuri teoretice și prac
tice, iar o dată cu sosirea pri
măverii vor începe și zbo
rurile. Sînt admiși tineri și 
tinere între 16-21 de ani 
absolvenți al școlilor medii. 
Pentru candidați! în vîrstă 
de 16-18 ani este necesar 
consimțămîntul părintelui 
sau tutorelui respectiv.

CITITORII
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc 
să corespondeze: Sanda Nea- 
gu, elevă, Buzău, str. V. 
Coloian 31: ilustrate; Nicu 
Obeanu, sudor, și Paul Dinu, 
lăcătuș, Reșița, bloc 800: 
literatură, ilustrate; Mitu 
Constantin, elev, Brăila, str. 
Mihai Ițravu 349: muzică, 
cinema, pictură; Teofil Ichim, 
elev. Brăila, str. Bonaparte 
9: muzică, cinema, pictură; 
Castel Popescu, mecanic, Cra
iova. str. Al. I. Cuza 6-14, 
bloc 150: ilustrate: Stelian 
Alexe, elev, Belbugeac, reg. 
Dobrogea: ilustrate; loan 
Anton, tîmplar mecanic, 
Fălticeni,str. 6 Martie 3 lite
ratură, geografie, ilustrate; 
Mihai Leonte, miner, Baia de 
Arleș, căminul nr. 3, rn. 
Clmpenl, reg. Cluj: teme cul
turale, Ilustrate; Coca Con
stantin, elevă, Ploiești, str. 
Crasna 12: literatură, ilustra
te; Constantin Robișan, teh
nician la I.S.H. Hunedoara, 
str. Caragiale 5: teme diver

se, ilustrate; Mihat Stoj, Jo- 
dowa, pow. Jasto, R.P.Polo
nă: filatelie, ilustrate; Ur
szula Luhaszezyk, Ruda Slaska 
4, ui. Cegielnlana 7, R.P.Po
lonă: filatelie, ilustrate; 
Walenty Radomshy, Wydminy, 
ui. Osiedlowa 1, pow. Gizic- 
ko, woj. Olsztyn, R.P. Po
lonă: filatelie; Wlad For- 
nelczyh, Lodz, Zmienna 7: fi
latelie, diverse; Delia Crina 
Călin, elevă, Brașov, str.

DE LA CORESPONDENTI

La șantierele navale din Ga
lați: un cargou de 4.500 tone 
în construcție. (Paul Popa, 

Galați)

ATENȚIUNE ONEȘTII

Revista „Flacăra- organizează dumi

nică, 8 decembrie 1963, orele 11 

tn sala cinematografului „CONSTRUCTORUL” 

O CONSFĂTUIRE CU CITITORII SĂI 

urmati de un program artistic
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Babeuf 3: literatură, muzică 
filatelie; Maria Ciolacu, 
funcționară, Tulcea, între
prinderea piscicolă: ilustra
te; Nicula Crăciun, electri
cian, Constanța, str. Titu 
Maiorescu 40: literatură, mu
zică, sport, teatru,ilustrate; 
Castel Buligoanea, lăcătuș, 
Tr. Severin, calea Traian 36: 
ilustrate; Dan Banu, stu
dent, Iași, str. RozaLuxem- 
burg 7: filatelie. Ilustrate.

Doi din pensionarii grâdinii 
zoologice din Turda. (Fr. 
Spath, cercul foto de la uzina 
„Industria strmei", Cîmpia 

Turzii)
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Yehudi Menuhin și Louis Kentner 
18.12: Cîntece pentru cei mici 16.20: 
Pe teme medicale 16.30: Din muzica 
popoarelor 17.00: Muzică ușoară 17.30: 
Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Ojtera „Lucia di Lammermoor" de 
Donizetti (actul III) 19.00: Mu
zică populară romînească și a mi
norităților naționale 19.30: Muzică 
ușoară 19.50: Transmisiunea concer
tului orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunii, dirijor Teodor Costin. în 
program: Suita tătară de Sabin Dră- 
goi (primă audiție); Concertul nr. 24 
In do minor pentru plan și orchestră 
de Mozart, solistă Mariella Rădulescu; 
Arii din opere, soliști lolanda Mărcu- 
lescu și Nicolae Florei; Suitaa H-a „Ar- 
lezlana" de Bizet. în pauză: Peisaj con
temporan romlnesc—pagini de reportaj 
ale scriitorilor noștri 22.30: Recital 
de poezie japoneză 22.45: Muzică 
ușoară de Marius Mihail 23.05: Muzică 
de dans 0.05: Concert din opere.

Programul III 21.10: Tea.tru la mi
crofon — „Bulevardul Leningradului" 
de I. Stok 22.42—22.54: Muzică de 
cstpad ă

VINERI 13 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.05: Fan
fară 6.20: Gimnastică 6.30: Emisiunea 
pentru sate 6.40: Jocuri populare 6.45: 
Salut voios de pionier! 7.10: Melodii 
populare 7.30: Sfatul medicului — 
Primul ajutor în fracturi 7.35: Anun
țuri, muzică 7.45: Cîntece patriotice 
8.06: Muzică populară 8.30: Scene din 
opere în interpretarea soliștilor noștri 
9.00: Trei tablouri simfonice de Vic
tor lusceanu; Fantezie pentru flaut 
și orchestră de Petre Elinescu — solist 
Petre Maticiuc 9.30: Muzică distrac
tivă 10.00: Cvintetul pentru coarde 
In mi bemol major de Mozart 10.25: 
Dansuri de estradă 11.05: Muzică din 
operete 11.30: Piese vocale și instru
mentale ale compozitorilor romîni 
11.52: Radioreportaj 12.00: Uvertura 
de Busonl; Suita „Carnavalul anima
lelor" de Saint-Saens 12.28: Muzică 
ușoară romînească 13.10: Pagini or
chestrale din opere 14.00: Din muzica 
popoarelor 14.30: Concert George Ste- 
phănescu 15.00: Potpuriuri și selec- 

țiuni din operete 15.30: Muzică de 
estradă 16.00: Cîntece de Hilda Jerea 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Cln- 
tece și jocuri populare 17.12: Piese 
pentru vioară de Sarasate 17.30: în 
slujba patriei 18.00: Muzică ușoară 
18.30: Program muzical pentru eviden- 
țiați în întrecerea socialistă 19.00: 
Jurnalul satelor 19.30: Universitatea 
tehnică radio 19.45: Muzică ușoară in
terpretată de Mina 20.10: Cîntece din 
folclorul nou cerute de ascultători 
20.30: Noapte bună, copil! 20.40: 
Lecția de limba engleză (avansați) 
20.55: Suita romînească de Constantin 
Derussi 21.00: Capodopere ale litera
turii universale — „Roșu și negru" de 
Stendhal 21.15: Muzică de dans 21.45: 
Părinți și copii 22.20: Sonata opus 24 
nr. 1 în fa diez minor pentru pian 
de George Enescu — interpretează Ma
ria Fotino 22.43: Piese de estradă 
23.10: Opere muzicale inspirate din 
mitologie.

Programul II 10,10: Muzică popu
lară 10.30: Arii din opera „La Wally" 
de Catalani 10.45: Concert simfonic 
11.15: Universitatea tehnică radio 
11.30: Interinezzouri și tarantele 12.05: 
Fanfară 12.30: Sonata în mi minor 
pentru violoncel și pian de Diamandi 
Gheciu 12.56: Melodii populare 13.30: 
Limba noastră (reluare) 13.40: Ctntă 
Maria Sereea și Nicolae Nițescu 14.05: 
Muzică din operetele „Nunta ungară" de 
Dostal și „No, no Nanette" de Youmans 
14.35: Muzică populară din Moldova 
15.00: Actualitatea în țările socialiste 
15.25: Concertul nr. 4 în sol major 
pentru pian și orchestră de Beethoven 
■— solist Edwin Fischer 16.12: Arii 
din opere 16.30: Muzică romînească 
de cameră 17.00: Melodii de estradă 
17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.35: Anunțuri, reclame, muzică 
18.05: Ciclul de inițiere muzicală — 
„Ghid muzical" 18.45: Lecturile dum
neavoastră preferate 19.00: Din muzi
ca corală a compozitorilor noștri îna
intași 19.30: Teatru la microfon — 
„Strada nouă" de FOldeș Maria 20.30: 
Piese instrumentale 20.55: Muzică din 
operete 21.50: Interpret! de muzică 

ușoară 22.30: Mari poeți ai lumii — 
Shelley 22.40: Arii din opere inter
pretate de Mario Lanza 23.05: Muzică 
pentru clavecin de Bach — solistă 
Wanda Landowska 23.35: Muzică de 
dans 0.33: Lieduri.

Programul III 21.10: înregistrări 
de la Festivalul muzical Bregenz—1963 
21.32: Muzică corală 22.00: Cvartetul 
nr. 2 în mi minor de Zeno Vancea 
22.25—22.59: Muzică din opere.

SlMBĂTĂ 14 DECEMBRIE Programul I 
5.05: Concert de dimineață 6.0^: Muzică 
distractivă 6.20: Gimnastică 6.30: 
Emisiunea pentru sate 6.40: Jocuri 
populare 6.45: Salut voios de pionier! 
7.10: Prelucrări corale 7.30: Sfatul 
medicului — Profilaxia arteriosclero- 
zei 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: Cîn
tece populare 8.06: Mici piese de es
tradă 8.30: Piese simfonice 9.00: Roza 
vînturilor 9.25: Ansambluri artistice 
școlare 9.40: Melodii populare 10.00: 
Muzică ușoară 10.35: Sonata pentru 
pian de Liviu Glodeanu; Lieduri 
de Doru Popovici 11.05: Recital 
Leila Cincu șl Viorel Ban 11.35: 
Melodii de estradă 12.00: Cîntă Vic
toria Darval și Dumitru Potoroacă — 
muzică populară 12.20: în săli și 
pe stadioane 12.30: Fragment din 
suita „Mitrea Cocor" de Sabin Drăgol 
13.10: Muzică din operete 14.00: So
liști și formații artistice de amatori— 
muzică populară 14.30: Soliști romîni 
de muzică ușoară 15.00: Pagini din 
opere 15.30: Muzică populară elvețiană 
15.45: Actualitatea literară In ziarele 
șl revistele noastre 16.00: Piese instru
mentale 16.15: Vorbește Moscova! 
16.45: Fanfară 17.12: Concerto grosso 
opus 1 nr. 3 tn si bemol major de 
Pietro Locatelli 17.30: Prietenii lui 
Do-Re-Mi 18.00: Suita de balet „Curtea 
veche" de Mihail Jora 18.30: îna
intași ai muzicii corale romînești — 
Ion Vidu (emisiune cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la naștere) 19.00: 
Almanah științific 19.25: Muzică de 
dans 20.10: Recitalul baritonului Dan 
lordăchescu 20.30: Pe teme interna
ționale 20.45: Melodii populare cerute 
de ascultători 21.15: Carnet plastic 

21.25: Muzică de dans 23.23: Suita 
în stil clasic pentru două violoncele 
solo de Vasile Jlanu; Trio nr. 3 în la 
major de Haydn.

Programul II 10.10: Scenă din opera 
„Piratul" de Bellini 10.28: Potpuriuri 
șl fantezii 11.00: Cîntece 11.15: Uni
versitatea tehnică radio 11.30: Sim
fonia a V-a în re minor de Mendelssolm- 
Bartholdy 12.05: Muzică din operete 
12.30: Compozitori romîni de muzică 
ușoară 13.00: Cvartetul nr. 2 opus 26 
în re minor de Constantin Dumitrescu 
13.25: Din cîntecele și dansurile po
poarelor 14.05: Arii șl duete din opera 
„Don Juan" de Mozart 14.35: Piese 
vocale de compozitori sovietici 14.50: 
Muzică populară 15.30: Concertul In 
re major pentru pian și orchestră de 
Nicolae Bulcllu—solistă Irina Lăză- 
rescu 16.12: Ctntă formația de muzică 
ușoară condusă de lancy KOrOssy 
16.30: Știința în slujba păcii 16.40: 
Piese corale romînești 17.00: Melodii 
populare din diferite regiuni ale țării 
17.30: însemnări de reporter 17.35: 
Anunțuri, reclame, muzică 18.05: 
Muzică din opereta „Țara surtsului" 
de Lehar 18.35: Melodii populare cerute 
de ascultători 19.05: Piese instrumen
tale de mare popularitate 19.30: Ro
manțe 20.00: Muzică de dans 20.30: 
Noapte bună, copii! 20.40: Muzică de 
dans 21.20: Recital Nicolae Herlea 
21.45: Agenda teatrală 22.00: Canțo
nete interpretate de. Ion Stoian 22.15: 

'Piese simfonice 23.05: Muzică de dans.
Programul III 21.20: Muzică de ca

meră 22.35—22.59: Muzică din operete.
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