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Ritm ți arhitectură la Mamaia, 
la Teatrul de vară „Ovidiu" 
cîntă CONSTANTIN DRĂGHICI.
Fotografie de Dan Blrlâdeanu
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Proletari din toate turtle, uniti-oa!
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D Colectiviștii de la G.A.C. „16 Februarie" din comuna Plătăreștl, raionul oltenița, selectează ultimele cantități din cele peste 34 de vagoane de grtu cu care se vor tnsămînța — Inceplnd de la 28 septembrie — terenurile pregătite pentru cultura grtulul de toamnă.
0 întreprinderea „Flacăra roșie" din București se mtndrește cu secția de tăbâ- cărle reutilată și modernizată.
01 Prin folosirea mijloacelor mecani
zate, la mina Telluc exploatarea la supra
față a minereului se face cu mare ran
dament.
O Pentru a se asigura hrana vitelor In lunile de iarnă, la G.A.S. Seini, reg. Maramureș, se insllozează porumb furajer 
în mari cantități.
El Fabrica de zahăr Chitila. A început campania de fabricare a zahărului din noua recoltă, instantaneu din secția de saturare a zemurllor.
O Peste ctteva zile se va Închide tabăra de vară pentru studenți de la Pinul Rece, unde au petrecut o vacanță reconfortantă peste 1.600 de studenți din toată țara. în fotografie: un grup de studenți din cea de-a clncea serie — ultima care a făcut să răsune de cintec șl veselie tabăra de la Pirtul Rece.

itocnonica Flăcării ♦ Fotocri
Q La centrul de achiziționare din
satul Mălălești de la poalele MunțilorRetezat are loc o intensă muncă de valo
rificare a fructelor de pădure.
0 Moscova. La cinematograful „Fo
rum" din capitala sovietică s-a desfășurat Iu sftrșltul lunii august „Festivalul filmu
lui romlnesc".
El Peste 200.000 de oameni — albi șl negri — au luat parte la „Marșul pentru drepturi civile" de la Washington, încheiat nrintr-un impunător miting ia monumentul Iul Lincoln, unde cel prezențl au jurat să continue lupta pentru obținerea drepturilor civile șl a deplinei egalități rasiale pe teritoriul 8.U.A.
E Aspect din timpul luptei pompierilor din capitala Japoniei pentru stingerea puternicului incendiu care s-a declanșat la un mare magazin, produetnd pagube în valoare de două milioane lire sterline.
Q Linia directă de telecomunicații 
între Moscova și Washington, deschisă în urma acordului încheiat la Geneva între reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A., a intrat în funcțiune la 31 august. în fotografie, instalarea teleprlnterelor sovietice la Washington.
E Sute de muncitori spanioli care lucrează la DUsseldorf (R.F. Germană) au organizat o demonstrație de solidaritate cu lupta revendicativă a minerilor greviști 
din Asturia (Spania).
E La 1 septembrie s-a deschis la Leipzig (R.D. Germană) tradiționalul Tlrg de toamnă de bunuri de consum, la care participă 56 de țări șl 6.500 firme, în cele șase standuri ale Republicii Populare Romlne sînt expuse produse alimentare, produse din lemn, confecții, textile, covoare, tricotaje, încălțăminte, cărți, artizanat, ceramică. Fotografia înfățișează un aspect din Leipzig, cu forfota specifică acestui oraș-tlrg.
QJ „Bă se pună capăt speculei", „Lo* 
minte pentru to(i“... Sub aceste lozinci au demonstrat numeroși locuitori ai Parisului, certnd să se ia măsuri pentru rezolvarea problemei locuințelor.



PENTRU 1964PROGRAMUL
DE TELEVIZIUNE

DUMINICĂ S SEPTEMBRIE 8.50: 
Gimnastică 9.00: Emisiunea 
pentru copii și tineretul șco
lar: „O întîmplare din pădurea 
fermecată"; Telejurnalul pionie
rilor; Excursie în Moldova; în 
vizită in parcul zoologic Bă
noasa (V) 10.30: Rețeta gospodi
nei 11.00: Emisiunea pentru sate 
19.00: Transmisiune de la Studio
ul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii — emisiune de varietăți, 
își dau concursul: Elena Cernei, 
Marcel Anghelescu, Victor Predes- 
cu, Constanța Cîmpeanu, Marga
reta Pîslaru, Magdalena Popa, 
Rodica Istrate, George Grigoriu, 
Constantin Drăghici, Dem. Rădu- 
lescu, Nicușor Predescu, Mihai 
Ciucă, Aurelian Andreescu, Ml- 
haela Solomonov, Amato Che- 
ciulescu, Ion Alexe, Grigore Vin- 
tilă, Gheorghe Fușlea, Paul Ma- 
iorescu, Nicolae Deneș, trio Vîr- 
joagă și cvartetul Popescu. Con
ducerea muzicală: Paul Ghențer. 
Coregrafia: Vasile Marcu 20.00: 
Jurnalul televiziunii 20.15: Par
tea a II-a a emisiunii de varie
tăți 21.30: Actualitatea cinema
tografică. în încheiere: Buletin 
de știri, sport, buletin meteoro
logic.

LUNI 9 SEPTEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Pen- 
tru micii fotografi: „Zîmbiți, 
vă rog" (II) 19.35: Cîntece 
și jocuri populare din R. P. 
Bulgaria 19.15: „Agrafa albă" 
— film de aventuri 21.00: Ti
neri interpreți în studio: reci
tal vocal instrumental susținut 
de soprana Ileana Cotrubaș, pia
nistul Cristea Zalu și clarine
tistul Aurelian Octav Popa; 
acompaniază Martha Joja și 
Constantin lonescu-Vovu 21.35: 
Telesport. în încheiere: Bule
tin de știri, buletin meteorolo
gic.

MARTI 10 SEPTEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Știți 
să desenați, copii? — „Povestea 
din ghiozdan" de Octav Pancu- 
lași, desenată delurie Darie 19.35: 
Cum circulăm 19.50: Șah 20.05: 
Muzică populară romînească 
20.40: Rapsodii de toamnă — 
versuri închinate toamnei 21.00: 
Filmul „Soare și umbră". în în
cheiere: Buletin de știri, buletin 
meterologic.

JOI 12 SEPTEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Că
pitanul Val-Vîrtej la Lacul Ba
laurului 19.40: Sfaturi medicale 
cu prilejul deschiderii noului an 
școlar 20.00: Filmul „Cereomuș- 
ki“ 21.30: O voce de neuitat: 
Enrico Carusso. In încheiere: 
Buletin de știri, buletin mete
orologic.

VINERI 13 SEPTEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: Te
ma lui Zouzou 19.45: Emisiunea 
de știință. Medalion: prof. dr. 
I. Cantacuzino; Jurnal de știință 
și tehnică 20.00: Emisiunea 
„Săptămîna" 21.00: Măiestrie și 
curaj 21.20: Muzică ușoară. Inter
pretează o formație instrumentală 
condusă de Cornel Popescu. So
liști : Marina Voica, Ruxandra 
Ștefănescu, Marius lorga. în în
cheiere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

SÎMBĂTĂ 14 SEPTEMBRIE 19.00: 
Jurnalul televiziunii 19.15: La 
revedere, vacanță dragă! — emi
siune muzical-distractivă 20.15: 
Teatru în studio „Vizită pe o 
mică planetă" de Gore Vidai. în 
distribuție: Ion Lucian, Eugenia 
Popovici,Magda Popovici, Mircea 
Angelescu, Lazăr Vrabie, Con
stantin Brezeanu, Mircea Albu- 
lescu, Nicolae Gărdescu, Sep- 
timiu Sever și alții. 21.25: în 
fața hărții 21.35: Opereta „O 
noapte Ia Veneția" de Johann 
Strauss, cu lolanda Mărculescu, 
Ion Dacian, Corina Bărbulescu, 
Nicolae Țăranu, Ludovic Spiess 
și Ion Mayer. Coregrafia: Tilde 
Urseanu. în încheiere: Buletin 
de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Moda anului 1964 și-a spus cuvîntr 
Deocamdată numai pentru specialiști: 
incinta Fabricii de confecții și tricota 
București, o amplă expoziție demo 
strează — cu ajutorul a 1.500 de argumen 
concrete — linia modei anului viitor. Sp 
claliștil industriei și comerțului studiaz 
discută aprins, apreciază fiecare din -ce 
1.500 exponate supuse spre consultare i 
către creatorii de modele ai fabricii, 
contractează produsele, care vor fi fabi 
cate în serie.

Ce rezultă din expoziție? Ce noutăți i 
aduce moda anului viitor? întrebări leg 
time, la care vom încerca să răspunde 
laconic, pentru a nu atenua efectul su 
prizei. La moda feminină: rochii coral: 
nate din două culori, căptușeli în nuan 
vii, armonizate cu stofa mantourilo 
tigheluri și bordaje la costumele din doi 
piese.

Costumele bărbătești, majoritatea înch 
iate la un singur rînd, au o croială lejer 
datorită întăriturilor flexibile.

Cele circa o sută de modele noi de c 
măși bărbătești în culori variate (unele 
cu tigheluri în nuanțe contrastante) i 
reținut de asemenea atenția specialișt 
lor.

Exponate interesante am remarcat și 1 
sala rezervată copiilor: accentul s-a pi 
pe combinații de culori, broderii suge 
tive etc.

Dan BlRLĂDEAN

® Două taioare ce se remarcă prl 
tăietura subliniată de mai multe tlghelu 
și prin tighelul în culoare contrastantă.

(2) Aici apar evident căptușelile din tr 
cot în culori armonizate cu pardesiurile.

® Stand ou îmbrăcăminte de sport.
® Iată un pardesiu raglan la care ri 

marcăm cordonul trasat, lejer legat i 
țață.

în paginile 21-23:
Programul de radio
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® Mare dilemă. Cum să alegi înti 
atîtea modele de cămășii! Mal ales c 
toarte multe din ele sînt frumoase, de hui 
gust!



geometria 
belșugului
Buna gospodărire a pămîntului — principalul mijloc de producție în agriculturi — constituie 

sarcina de căpetenie a tuturor gospodăriilor agricole colective ți de stat, a consiliilor agricole regio
nale ți raionale din țara noastră.

în lumina sarcinilor trasate de partid privind sporirea continuă a producției agricole ți conso
lidarea economico-organizatorică a unităților agricole socialiste ți ca urmare a măsurilor stabilite 
la recenta țedință plenară a Consiliului Superior al Agriculturii, oamenii muncii din agricultură vor 
trece la aplicarea în practică a tuturor proiectelor de organizare intergospodărească, astfel încît, 
la începerea campaniei agricole de toamnă, lucrările să se desfățoare pe terenuri delimitate prin 
noile perimetre stabilite.

Publicăm alăturat cîteva interviuri, acordate revistei noastre de către ingineri agronomi, pre- 
țedinți de G.A.C. ți membri ai consiliilor agricole regionale ți raionale, oglindind experiența pozi
tivă a oamenilor muncii din agricultură, precum ți sarcinile pe care acețtia ți le propun în viitor 
pentru o mai raționalăgospodărire a pămîntului prin utilizarea unui complex de măsuri capabil să asigure 
mărirea suprafețelor cultivate, sporirea fertilității solului ți combaterea cauzelor care produc degra
darea lui.
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Peisaj contemporan din Dobrogea. Pe asemenea supra
fețe lucrările agricole se execută cu mijloace mecani

zate, mal bine, mal ușor, mai economic,

Realități și perspective 
dobrogeneDe buna gospodărire a tuturor suprafețelor de pămînt cuprinse în incinta raioanelor și regiunilor depinde atît economia fiecărei unități agricole în parte, cît și dezvoltarea producției agricole pe întreaga țară. Și în această privință un rol hotărîtor îl dețin consiliile agricole din raioanele și regiunile patriei noastre.Lucrările de organizare inter- gospodărească întreprinse, de pil

dă, de cadrele de specialitate dir regiunea Dobrogea au avut drepi rezultat o îmbunătățire simțitoare a producției agricole. Cr toate acestea — după cum ne spune tovarășul inginer Constantin Cinic, vicepreședintele Consiliului agricol regional Dobrogea — schițele de evidență întocmite anul trecut au făcut cunoscute o seamă de lipsuri existente încă în planul de regrupare teritorială a regiunii:— Mai multe gospodării colective și de stat își aveau unele



terenuri situate în trupuri mici, lispersate, la distanțe mari unul le altul. Iată de pildă cazul co- nunei Limanu din raionul Negru i^odă, unde o porțiune de teren irabil se afla aproape de locul lumit „Cotul Văii", la mai bine le 20 km depărtare de sat. Neajunsul a putut fi rezolvat, pro- :edîndu-se la un schimb de tere- luri între comuna Limanu și colectivele învecinate. în unele cazuri lucrările pentru regru- >area terenurilor nu s-au efec- uat după indicațiile științifice 

date, anumite sole rămînînd prea lungi sau prea înguste, fapt care îngreuna efectuarea cu succes a lucrărilor mecanizate. Planul de sistematizare, întocmit în cadrul consiliului agricol regional, cu concursul colectivelor din regiune, a regrupat mii de hectare, realizîndu-se loturi de formă geometrică(pătrat sau dreptunghi).— Ce ne puteți spune despre măsurile luate în vederea unei folosiri mai raționale a pămîn- tului?— Planurile topografice, cre

ate prin măsurători la fața locului, au scos în evidență categoriile de folosință cele mai raționale, capabile să asigure valorificarea economică superioară a fiecărei porțiuni de teren. Cîteva exemple: în raionul Babadag două colective au desființat drumul de țară care le delimita, valorificînd astfel această suprafață de teren. în zona Văii Carasu perdelele forestiere care nu-și justificau existența au fost defrișate, păstrîndu-se doar cele antierozionale, aflate pe culmile dealurilor. Agricultura recîștigă în felul acesta zeci de hectare de teren arabil. Trebuie de asemenea menționate lucrările de îndiguire efectuate de colectiviștii comunelor Gîrliciu, Topolog (raionul Hîrșova), Oltina (raionul Adamclisi) etc.
La o gospodărie fruntașăColectiva „16 Februarie" din Baba Ana, raionul Mizil, regiunea Ploiești, și-a cucerit în ultimii ani merite deosebite datorită rezultatelor obținute în cultivarea plantelor cerealiere și mai cu seamă în munca de creștere și dezvoltare a sectorului zootehnic.Interlocutorul nostru, tovarășul Ion Stanciu, președintele acestei gospodării colective, se numără printre oamenii muncii din agricultură distinși cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste.— Utilizarea mai chibzuită a pămîntului gospodăriei colective „16 Februarie" — ne explică tovarășul Stanciu — constituie o preocupare permanentă a consiliului de conducere. Cu toate acestea nu se poate vorbi despre o organizare intergospodărească a teritoriului decît începînd din anul 1958, cînd, ajutați de specialiștii sosiți de la regiune, am comasat toate parcelele dispersate, trasînd noi haturi în interiorul gospodăriei și delimitînd hotarele ce ne despart de G.A.C.-urile și G.A.S.-urile învecinate. Mai exact spus: ne-am înțeles cu cei din Fulga și Conduratu, ne-am „donat" reciproc loturi de pămînt în așa fel ca să realizăm și unii, și alții regruparea teritoriului nostru în loturi geometrice pe întinsul cărora tractoarele și mașinile agricole să poată lucra mai ușor, economisind timp, carburanți etc. Prin aceasta am avut posibilitatea să renunțăm la o parte din mijloacele de transport cu tracțiune animală (foarte costisitoare, dar necesare pînă atunci din pricina loturilor înguste și parcelelor dispersate).—• Bănuim că regruparea teritoriului v-a oferit totodată posibilități de a mări suprafața arabilă a gospodăriei colective și de a folosi mai rațional întregul pămînt cuprins în perimetru.— Dacă vă referiți la desființarea drumurilor inutile, a mără- cinișurilor, a fîșiilor neutilizate aflate lîngă căile de acces — atunci da, colectiva noastră s-a îmbogățit într-adevăr cu 8 hecta

re. O altă „descoperire", datorită cadrelor noastre de specialiști, o formează valorificarea celor 23 hectare de teren neproductive sau slab productive, pe care am plantat viță de vie. Anul trecut am obținut de pe aceste loturi 10.000 kg struguri la hectar.— Ce învățăminte ați tras dumneavoastră în urma recentei plenare a Consiliului Superior al Agriculturii?— în cadrul ședințelor la care am participat s-a discutat printre altele și despre sporirea producției de plante furajere. G.A.C- ul nostru a obținut succese deosebite, mai cu seamă în sectorul ovin. Este vorba de fătările timpurii. Am obținut anul trecut 75 de litri de lapte pe cap de oaie. Pentru a extinde metoda avem nevoie de cantități sporite de furaje. în cultivarea suprafețelor de care dispunem va trebui să ținem seama în mod special de sporirea producției pe loturile cultivate cu borceag, lucerna, trifoi, iarbă de sudan, porumb furajer.
Livezile și viile OltenieiMii de hectare de pomi fructiferi, viță de vie, legume se vor cultiva în plus prin folosirea rațională și deplină a pămîntului. Despre aceasta ne-a vorbit unul din specialiștii în culturile de fructe și viță de vie ale Olteniei: tovarășul Toma Vasile, șeful secției hortiviticole a regiunii.— în regiunea Oltenia — ne spune tov. Toma Vasile — va crește foarte mult suprafața viilor și a livezilor. O contribuție importantă la această realizare o vor a- vea fără îndoială lucrările de organizare intergospodărească. în raioanele Filiași, Strehaia, Tg. Jiu, acolo unde erau terenuri răzlețe, s-a ajuns la constituirea unor trupuri de pămînt masive. în felul acesta în raioanele respective media de apropiere a terenurilor de centrele de producție este acum de 8 pînă la 10 kilometri. Tov. Toma Vasile exemplifică: în gospodăria colectivă din Dănești, raionul Tg. Jiu (care are o bază de pomicultură importantă), terenurile erau risipite în toate părțile; apropiate, prin schimb, ele sînt în momentul de față bine valorificate.— Vă rugăm și alte exemple!— Dăbulenii! Ați auzit desigur despre această mare comună din raionul Corabia, situată în zona nisipurilor zburătoare. înainte de 1960 — ne informează interlocutorul nostru — gospodăriile agricole din Dăbuleni dețineau terenuri izolate în aproape 40 de comune. Ei bine, prin lucrările de organizare intergospodărească, această suprafață a fost „adunată" făcîndu-se schimburi în perimetrul comunei Dăbuleni. Rezultatele? Primul: s-a ajuns la o organizare interioară bună; al doilea: s-au valorificat nisipurile zburătoare prin plantații noi de viță de vie — cultura

(Continuare în pag. 8) 
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care se pretează aici. Prin aceasta s-au cîștigat 400 de hectare — terenuri în trecut complet nefolosite. O dată cu aceasta s-a cîștigat pămînt și prin desființarea unor drumuri neeconomice, a unor haturi și stufărișuri. în acest fel raionul Corabia — ne spune în încheiere tovarășul Toma Vasile — a realizat o creștere a suprafeței arabile cu peste 500 de hectare.Corabia este însă numai unul din cele 16 raioane ale regiunii Oltenia — și în toate se duce în momentul de față aceeași acțiune: bătălia pentru folosirea rațională a pămîntului.
Nici o palma de pămînt 
nevalorificatîn raionul Teleajen cele mai multe gospodării colective își au terenurile dispuse pe coaste de deal, unele fiind chiar sub poala munților, la limita zonelor împădurite.— Și, totuși, există și în raionul nostru suprafețe care se pot cultiva cu cereale și plante tehnice — ne-a spus tovarășul Constantin Tănase, președintele 
la Dăbulenl rezultatele reorganizării ți valorificării terenurilor gospo
dăriei agricole colective .Drumul belșugului" sînt verificate la fața 

locului.

consiliului agricol raional. E vorba în primul rînd de terenurile dispuse în partea de sud a raionului, unde se întinde cîm- pia propriu-zisă.— Fiind vorba de suprafețe arabile relativ reduse, ce s-a făcut în raionul dumneavoastră pentru utilizarea lor cît mai rațională?— Am să vă vorbesc mai întîi de preocuparea consiliului agricol raional și a conducerii gospodăriilor agricole colective pentru mărirea suprafeței arabile. La Sfîrleanca, de pildă, un drum de cîmp la care se putea renunța a fost arat, obținîndu-se mărirea suprafeței arabile cu circă două hectare. La Măgurele s-au obținut pe aceeași cale încă patru hectare de suprafață arabilă. în ansamblu pe raion desființarea drumurilor nefolositoare a adus gospodăriilor colective aproximativ 40 de hectare de teren bun pentru cultură. Pe de altă parte, s-a urmărit în continuare ca însă- mînțările să se facă în mod rațional, astfel ca pe o anumită parcelă mare să existe o singură 

cultură. Această unificare a permis utilizarea mai bună a mașinilor agricole și îmbunătățirea transporturilor.— Dar în zonele deluroase ale raionului?— Acolo unde condițiile nu sînt favorabile obținerii unor recolte de cereale satisfăcătoare s-a trecut la cultura cartofului, deoarece aceasta s-a dovedit a fi deosebit de rentabilă. De pildă, la Posești, la Bătrîni și la Star- chiojd, comune din partea de nord a raionului. Firește, în zona deluroasă cultura predominantă rămîne vița de vie și pomicultura.— Pentru mărirea suprafețelor pomiviticole ce măsuri s-au luat în ultimul timp?— în colaborare cu Oficiul regional pentru proiectarea și organizarea teritoriului, terenurile supuse eroziunilor au fost îmbunătățite printr-o serie de lucrări de amenajare. O parte din acestea s-au plantat cu pomi. Terenurile în pantă au fost de asemeni transformate în livezi, fie prin terasări continue, fie prin terasări individuale (așa- zisele terase-potcoavă, constînd 

în amenajarea pantei pentru fie care pom în parte). Pe suprafeț din ce în ce mai mari din livea se cultivă plante furajere și aii mentare.— Dar pășunile ?— Pe pantele dinspre nord al dealurilor, pășunile au fost es tinse. în golurile alpine, pentr mărirea suprafeței pășunilor a fost defrișate micile arborete fc restiere, au fost scoase cioturi! de copaci și s-au curățit mări cinișurile.— în concluzie?...— ...Ținînd seama de toat condițiile pedoclimatice, căutăr ca în organizarea terenurilor gos podăriilor agricole din raiont nostru să nu rămînă nici o palm de pămînt nevalorificat.
Timpul nu așteaptăInginerul agronom Gheorgh Simion de la G.A.C. „7 Noien brie", comuna Păcureți, raiont Teleajen, este și președintele ace: tei gospodării. în cei cîțiva ar de cînd lucrează la Păcureți pre blemele folosirii judicioase atert nurilor l-au preocupat în mo deosebit. Deoarece aici reliefr terenului este în cea mai mai parte deluros, prima întrebai pe care i-am pus-o s-a referit 1 felul cum au fost regrupate st prafețele pomiviticole ale go: podăriei.— Unificarea suprafețelor d teren — ne-a spus interlocutori nostru — s-a făcut la G.A.C „7 Noiembrie" încă mai demuli Tarlalele cuprindeau circa 9 la sută din suprafața existent; restul fiind dispersat în fîșii m: risipite pe coastele dealuriloi Cu ajutorul organelor cadastral am reușit să comasăm cea m: mare parte a acestora. Acui avem, de pildă, în punctul Brăc; cea o suprafață de 60 de he< tare plantată cu pomi fructiferi la „Saivan" — o suprafață vit colă de 27 hectare. în urma unif cării s-au desființat micile petit de teren arabil care alternau c vii slab productive și pomi ră: leți. Pe de altă parte, tarlalei au putut fi lucrate mai ușoi iar întreținerea pomilor și viilor se face în mai bune coi dițiuni.— Ce vă propuneți să realizai în următorii ani în direcția extii derii suprafețelor pomicole?— Ne propunem să plantăm î punctul numit Stoienel pon și vie, realizînd astfel o valorif care mai bună a unei suprafeț de circa 10 hectare de teren. L fel vom proceda și în locuri! numite Delniță și Berindel, und mai există încă neplantate c pomi circa 21 de hectare d teren.— Deci mai aveți încă pos bilități destul de mari.— Da. Și ne grăbim să 1 folosim, pentru că timpul n așteaptă. Depinde numai de n< ca o dată plantările făcute : îngrijite cu atenție să obținei în cîțiva ani roade bogate.

Livlu MAIO 
F. URSEAN

N. RĂDULESC



CTUAUTĂTI 
in
LPBULEARIA
-a 9 septembrie poporul frate bulgar săr- orește a XlX-a aniversare a eliberării riei sale de sub jugul fascist. în cei 19 ce s-au scurs din septembrie 1944 pînă prezent Bulgaria s-a transformat dintr-un t cu o economie înapoiată și săracă într-o ublică populară dezvoltată, cu o înflorire industrie socialistă, cu o agricultură perativizată puternică, cu o cultură îna- ată.

(D Aspect de la una dintre marile întreprinderi construite în anii puterii populare: Uzina de 
azbociment din Dimitrovgrad. ® Pe șantierele navale din Ruse construcția de vase a luat 
amploare în anii puterii populare. în fotografie: se construiește o nouă navă de 1.000 tone. 
(3) La Gospodăria agricolă de stat din satul Samoranovo, districtul Kiustendil, se acordă o 
atenție deosebită cultivării tutunului. Fotografia înfățișează o brigadă care pregătește foile 
de tutun în vederea uscării lor. ® Orașul Sofia, capitala R.P, Bulgaria, s-a înfrumusețat și 
s-a îmbogățit cu noi construcții de locuințe șl edificii social-cuiturale. în fotografie : vedere de 
pe unul din bulevardele principale ale capitalei, @ Numeroasele colțuri pitorești ale țării 
s-au transformat în tot atîtea locuri de odihnă destinate constructorilor socialismului din 

R. P. Bulgaria. Fotografia redă un aspect din stațiunea Boroveț, în munții Rîlski.



despre politeț
A sunat cineva. M-am dus să deschid. în 

privazul ușii — un necunoscut. Un tînăr. Chipeș 
băiat! Dar sfios. Ba poate chiar intimidat.

— Mă iertați — zice. Poate am socotit gre
șit apartamentul. Dumneavoastră aveți în bal
con ghivecele acelea mari cu flori?

— Da. Am. Și?
Căpătînd această confirmare, tînărul necunos

cut, cu îndrăzneala subită a omului timid din 
fire, grozav începu să turuie din gură. Lucrurile 
stau așa: s-a căsătorit de curînd; i s-a dat un a

partament în blocul cel nou ; are un balcon mare; 
vrea niște ghivece de flori; îi plac ghivecele 
mele; grozav îi plac; numai așa le-ar vrea; 
că au marginea lată, smălțuită și cu gust înflo
rată în roșu sau în albastru; le-a căutat pretu
tindeni, dar n-a fost chip să le găsească; vrea 
să știe de unde le-am cumpărat...

Firește, l-am lămurit îndată. Aproape ca pe 
hartă, i-am indicat locul cu precizie. L-am 
fericit. El și-a cerut iertare de deranj și, după 
mii de mulțumiri, cu un „bună ziua" în care 

cînta, parcă, toată fericirea lui, s-a făcut m 
zut. M-am uitat în urmă-i: simpatic tînăi

Vizita asta neașteptată a avut darul să 
trezească unele reflecții.

Mai întîi, am constatat faptul: setea de 
mos este astăzi la noi imperioasă. Și e mc 
sitoare. Și se ivește pretutindeni. Petu 
gura-leului, panseluțe, micsandre nu răsar 
mai din jardiniere pe balcoane ori în ghi’ 
smălțuite, ci și în mijlocul bulevarde 
și pe marginea străzilor, din peluze și răz< 
îngrijite. Le vezi și în fiecare vitrină. Ba le i 
și în țesăturile tinerești pe care le îmbracă 
tele noastre, și ele frumoase. Nu greșesc d 
spun: de aci înainte noi nu mai putem 
flori. Dar e vorba numai de flori? Autobi 
în care te urci ca să te duci la slujbă, magazi 
în care intri ca să-ți cumperi ceva, restaurai 
în care iei masa, haina și pantoful pe cari 
îmbraci, covorul pe care-1 așterni, fotoliul 
care te afunzi, paharul din care bei — to; 
toate sînt din ce în ce mai frumoase. Și d 
am presupune că dintr-o dată n-ar mai fi, care 
noi n-ar începe nu să mormăie nemulțumit 
să-și arate aproape cu furie scandalizat 
Hotărît lucru: fără de frumos în jurul nos 
nu se mai poate!

Iată, așa am reflectat „mai întîi". Dar ii 
diat apoi mi-a răsărit în minte figura strîr 
a prost-crescutului care nu știe să se poarte 
frumusețile ce ne înconjoară, care ne strică 
moșul nostru de toate zilele, care, de cîte 
poate, îl murdărește. E acel ipochimen căi 
i se potrivește de minune vorba lui Sen> 
filozoful antic care zicea: „Frumosul exte 
e o minciună fără de frumusețea dinlăunt

Ascultați povestea unei întîmplări: într- 
din serile acestea, intru cu un prieten înti 
mic restaurant din centru. Localul se află înti 
bloc vechi. Dar e în așa măsură renovat, 1 
nu-1 recunoști. Pereții sînt proaspăt îmbră 
pînă la jumătatea înălțimii lor în lambriur 
stejar. Scaunele, de stejar și ele, sînt comod 
amintesc prin formă jețurile din vechile pa 
domnești. Mesele, care nu mai sînt masive,



i altceva
>erite de fețe de masă albe-spumă și ușor apre- 
. Prin colțuri, aplicele de fier forjat difu- 
ă o lumină caldă. Linoleumul, albastru- 
el, șerpuiește printre spațiile libere, stră- 
nd de curățenie. Atmosfera, îndeobște, e 
mă, îmbietoare! Ea îți impune să nu te 
eți „criță", să nu legi conversație peste 
ă cu meseni străini, să nu vorbești tare, bă- 
inește, cu tovarășul tău, să nu răstorni pa
le... și așa mai departe. Am intrat și am 
loc. Ceva mai încolo îmi atrag luarea-amin- 

rei perechi vesele așezate la doua mese, ală- 
te pentru circumstanță. Una din perechi 

. cunoscută. Am și fost în casa lor. Ce casă! 
apartament minunat, lîngă Cișmigiu. Soția 
aniac de curată; își întreține locuința mai 
ir decît saloanele unui spital modern. Și 
ucruri de bună calitate în apartamentul lor ! 
oare persane vișinii; perdele de dantelă 
i; lustre cu brațe de metal; în pereți atîrnă

•oduceri după Andreescu, Luchian, Tonitza. 
:ă le calci pragul, soțul se grăbește să-ți 
nă: „Măi frate, scoate-ți pantofii, că nevas- 
nea chiar azi a lustruit parchetul". Și deo- 
i, aici, în această cochetă besactea cu incrus- 
i care-i micul restaurant, bag seama, la 
oarele celor două mese împreunate, maldăre 
nucuri de țigări. Mă uit mai bine ca să des- 
isc: pe mese, totuși, odihneau, respectate 
liște vestale, două scrumiere uitate virgine, 
te fumează ceilalți, nu cunoștințele mele 
s-ți cer să umbli prin casă în ciorapi întru pă- 
a desăvîrșitei curățenii. Aș! Și soțul, și soa- 
naniac de curată fumau de zor, șerpește, și-și 
ncau mucurile jos. Aici nu doamna lustruia 
chetul, ci altcineva. N-are decît să fie sănă

tos și să-l Instruiască și la noapte, către zori, și 
mîine, și poimîine noapte. Căci dumnealor — 
asta se vede după gălăgioasa lor veselie — se 
simt bine în acest mic și cochet restaurant („că 
e frumos, măi frate!") și or să mai vină.

Deziluzia mea a fost completă. Nu mi-am gă
sit consolare decît într-o vorbă a lui Anatole 
France: „Una din nefericirile acestei lumi nu 
este ignoranța perfectă, ci cunoașterea lucruri
lor pe jumătate". A ști că e bine și frumos să 
păzești curățenia la tine acasă, dar a nu voi să 
știi că se cuvine s-o respecți și într-un local pu
blic — aceasta e curată cunoaștere pe jumătate 
și în adevăr una din nefericiri.

Tot așa, unii tineri știu perfect de bine că 
buna cuviință și omenia cer să cedezi locul, în 
tramvai, omului mai în vîrstă. Dar știința lor 
se oprește aici. Locul nu-1 cedează nici morți. 
Și se pare că trucul cu citirea ziarului nu mai 
prinde. Căci zilele trecute am văzut un tînăr 
șezînd în tramvai, în timp ce un om bătrîn sta 
în picioare lîngă el, și totuși tînărul n-a deschis 
larg nici o „Informație". în schimb, și-a confec
ționat o privire sticloasă, fixă, țintuită drept în 
față, cum au răposații înainte de ceremonia fu
nebră. Să-1 fi tăiat în bucăți și tot nu și-ar 
fi abătut privirea spre stînga măcar o frîntură 
de clipă: s-ar fi observat că l-a văzut pe bătrîn, 
și atunci... atunci s-ar fi pus singur în situația 
de a-i ceda locul. Or, tocmai asta nu trebuia să 
se întîmple.

Altă dată am văzut un gealat — bărbat 
între două vîrste — îmbrîncind niște femei ca 
să-și facă loc să urce în troleibuz. Și nu fiindcă 
n-ar fi știut care sînt cerințele politeții. Ci 
fiindcă forța egoismului în sufletul lui vîrtos 
era prea viguroasă. Sînt sigur că, fiind la treapta 
troleibuzului cu nevasta și cu fata lui, dacă ci
neva le-ar fi îmbrîncit, gealatul, devenit gin
gaș, l-ar fi pus la punct: „Mojicule! Așa te porți 
cu femeile?"

Dar vînzătorul din magazinul acela curat, 
luminos, ordonat, vînzătorul care-și ocărăște cli
entul? Dar clientul bine îmbrăcat și stropit cu 
colonie care ocărăște pe vînzător? Dar femeia 
elegantă care se tot sucește în fotoliu și vorbește 
tare cu prietenul său în timpul concertului? 
Dar cei doi vecini care-și povestesc vrute și 
nevrute de la un balcon la altul, pe la ora cinci 
dimineața, deși știu că alți vecini ai lor, care 
au muncit în tura de după-amiază, mai dorm 
încă? Dar, tot la ora odihnei matinale de dumi
nică, motociclistul care începe să pufăie și să 
duduie din mașinărie, zorit să plece pe litoral? 
Dar tînărul „ciceronian" care se ține gaie pe 
strada de o fată, spunîndu-i obscenități „pentru 
ca s-o cucerească"?...

Fără îndoială că toate acestea sînt fapte mă
runte. Și: „... așa cum literele mărunte obosesc 
și produc durere ochilor cînd citim, tot așa 
și faptele cele mai mărunte ne rănesc adînc", 
cum zice înțeleptul Montaigne. Unele ne tul
bură liniștea; altele ne strică odihna; altele ne 
jignesc prin brutalitatea sau disprețul lor față 
de noi — dar toate ne vatămă, ne pătează, ne 
urîțesc frumosul după care însetăm. Și nu e 
vorba numai de frumosul meu orial tău, ci de fru
mosul comun, care e un bun obștesc. Și asemenea 
bunului obștesc, el trebuie păzit, îngrijit și cres
cut. Lucrul nu-i cu putință fără bună creștere, 
fără politețe, fără cunoașterea integrală și apli
carea integrală a legilor bunei purtări. Iar 
bună purtare nu înseamnă, la urma urmelor, de
cît grija fiecăruia de a nu tulbura pe celălalt.

Această grijă trebuie să fie prezentă în inima 
noastră nu numai „acasă", între patru pereți, nici 
numai cînd „ieșim în lume",'ci și la locul de 
muncă — acolo unde relațiile noi dintre oameni, 
create de orînduirea noastră socialistă, ne iz
besc și mai puternic luarea aminte. Numai cine 
a înțeles, și el, pe jumătate admirabilul spirit 
colectiv va putea să uite și să ocolească aceste 
relații noi.

La vechii greci, cuvîntul polis însemna ce
tate, oraș. De aici și cuvintele politețe, poli

ticos. Fii, deci, cetățean. Respectă-ți conce
tățenii, respectă rînduielile cetății. Niciodată 
să nu spui ceea ce La Rochefoucauld spunea cu 
amară ironie: „Toți avem destulă putere ca să 
suportăm durerile... altuia". Mai degrabă să 
urmăm sfatul pe care un prozator italian de 
seamă, Alfredo Panzini, îl dădea unei Xanti- 
pe care tot țipa ca o cucuvaie și care se tot 
agita ca o coadă de pupăză: „O, bună doamnă, 
dacă te pricepi la vorbă, vorbește. Numai un 
lucru te rog: nu vorbi așa. Temperează-ți gla
sul: fă pauze din cînd în cînd. Orice ai de spus, 
spune-o cu voce suavă, fără izbucniri. Cine știe! 
Poate că sînt toate tolerabile femeii cînd le face 
cu chip suav!" Dar nu numai femeilor trebuie 
să le fie recomandată suavitatea. Și nici numai 
suavitatea glasului. Și gestul, și fapta trebuie să 
fie suave.

înlăuntrul uzinelor noastre moderne și pe în
tinderile vaste ale ogoarelor țării se desfășoară 
fără preget minunate întreceri în muncă. Ce-ar 
fi, luînd pildă de-la hărnicia muncitorilor, să in
stituim și întreceri în politețe și gingășie, în cură
țenie și suavitate? Am spăla petele de pe frumo
sul nostru cotidian, am înlătura șchiopătările 
din poezia cea de toate zilele a vieții noastre noi.

Lascar SEBASTIAN 
Ilustrații de Tia PELTZ
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din Golful Persic

la Bab el Mandeb
X

De la insulele Bahrain și pînă în Yemen, litoralul Peninsulei Arabe a fost 
leagănul unor vechi centre culturale ale lumii. Cu mult timp înaintea erei noastre 
au existat aici state sclavagiste ca Mina, Saba, Saba-Himiar, cunoscute prin 
desfășurarea unui comerț maritim de mare amploare, ca și prin agricultura lor 
dezvoltată, bazată pe irigații. Grecii antici amintesc în izvoadele lor de insulele 
Bahrain sub numele de Tyrus sau Tylus și Aradus, iar pe hărțile romanilor (ale 
lui Ptolomeu) Peninsula Arabă este însemnată „Arabia felix". Despre popoarele 
Arabiei, obiceiurile și ocupațiile lor amintesc apoi de-a lungul timpului nenumă- 
rați Istorici și călători. De la Marco Polo aflăm astfel despre navigatorii arabi 
care pe corăbiile lor ușoare și cu fundul plat ce „nu sint bătute in cuie de fier ci 
legate cu frînghii făcute din scoarța nucilor indieni (cocos-n.a.)...“ străbăteau 
mările, ajungind pînă în Sumatra și China.

începutul pătrunderii colonialiștilor europeni în Peninsula Arabă îl fac portu
ghezii care, la 30 de ani după descoperirea Capului Bunei Speranțe, fac primele 
cuceriri „pentru gloria lui Dumnezeu și a Majestății Sale Catolice". Aden, Djidda, 
precum și alte cîteva localități de pe țărmurile Mării Arabiei și Golfului Persic 
sint cind cucerite, cînd pierdute de mîndrii lusitani plecați din Lisabona. în 
secolul XVII intră în scenă navigatorii și negustorii olandezi, englezi si francezi, 
dar în cele din urmă britanicii își eclipsează rivalii.

Astăzi popoarele din țările situate de-a lungul țărmurilor Peninsulei Arabe 
se zbat într-o cumplită sărăcie, în timp ce nisipurile deșertului ascund petrol, 
aur, argint, minereuri de fier, iar apele Golfului Persic —prețioase perle.

Sute de milioane de lire sterline și dolari intră anual în seifurile monopolurilor 
petroliere engleze și americane, dar viața celor aproape 13,5 milioane de locuitori 
ai peninsulei oferă o frescă a nemiloasei exploatări la care sint supusi de feudali 
și colonialiști.

Din extremitatea nord-estică a Golfului Persic și pînă în colțul sud-vestic al 
Peninsulei Arabe sînt situate — în afara Arabiei Saudite (ce ocupă două treimi 
din întreaga suprafață a peninsulei) și a Republicii Arabe Yemen—-următoarele 
teritorii: Kuweitul, emiratul Bahrain, emiratul Qatar, cele șapte șeicate 
ale „Omanului sub regim de tratat", sultanatul „Muscat și Oman" și Federația Arabiei 
de Sud — toate aflate sub jugul, mai mult sau mai puțin oficializat, al colonia
lismului britanic.

ȘEICUL DIN SHARJAH
OMANUL SUB REGIM DE 

TRATAT (Coasta Piraților): 
asociație de șapte țelcate 
aflate din 1835 sub domi
nația colonială engleză. 
Suprafața: 83.600 km p; 
populația: aproximativ
90.000 de locuitori.

Reporterii americani 
au aflat deîndată că numele

în Texas (S. U. A.) 
a făcut mare vîlvă, în 
urmă cu cîțiva ani, 
apariția unui misterios 
personaj, descins parcă 
din poveștile celor „0 
mie și una de nopți“. 

amatori de senzațional 
lui este Salem

ben Sultan — „șeicul din Sharjah". Teritoriul 
aflat sub stăpînirea șeicului, împreună cu alte



Truda pescuitorilor de perle a rămas neschimbată de-a 
lungul secolelor. Ca ți „aparatura* celui ce se scufundă 
în adîncuri pentru căutarea prețioaselor scoici: un dește 
de os pentru astuparea nărilor fi o frînghie cu care e 

legat peste piept (stînga sus).

Adenul — transformat de Anglia 
într-o Importantă bază maritimă 
militară pe coasta de sud a Peninsu

lei Arabe,

șeicate — Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujai
rah, Ras al Khaimah și Umm al Qaiwain — 
constituie laolaltă „Omanul sub regim de tra
tat", situat pe țărmul dinspre miazănoapte al 
peninsulei Ruus al-Jibal.

Cea mai mare parte a teritoriului de pe 
coasta orientală a Peninsulei Arabe este acope
rită de nisipuri, astfel incit majoritatea locui
torilor — beduini și pescari — este concentrată 
în localitățile Dubai, Sharjah și Abu Dhabi. 
Această regiune mai este cunoscută și sub denu
mirea de Coasta Piraților. I se spune astfel 
din perioada cînd aici își aveau baza flotile 
piraterești bine echipate și înarmate, care 
atacau și jefuiau corăbiile cu mărfuri și pasa
geri din apele Golfului Persic, ale Mării Arabiei 
și chiar ale Oceanului Indian. Timp de cîteva 
decenii distrugerea flotilelor șeicilor corsari 
a limitat economia domeniilor lor la resursele 
locale: creșterea cămilelor și a ovinelor, pescu
itul perlelor și al peștelui.

Era greu de crezut că părul de cămilă, pieile 
de ovine, peștele uscat sau chiar perlele puteau 
trezi interesul oamenilor de afaceri americani. 
Atunci pentru ce a străbătut șeicul arab mii 
de kilometri de pe litoralul Golfului Persic 
și pînă în citadela regilor yankei ai petrolului? 
Răspunsul n-a întîrziat. Specialiști americani 
au refăcut drumul șeicului în sens invers, 
descoperind sub nisipurile deșertului noi resurse 
petroliere, precum și zăcăminte de aur, argint 
și minereu de fier. Pirații americani ai petrolu- 
îui s-au si grăbit să înceapă jefuirea bogățiilor 

micului emirat arab, înlăturîndu-1 încă o dată 
pe John Bull, ce stătea liniștit, știind că are 
în seif un tratat impus cîndva șeicilor de pe 
Coasta Piraților.

NECAZURILE SULTANULUI
SAID IBN TAYMUR

MUSCAT $1 OMAN, sul
tanat sub protectorat bri
tanic. Suprafața: 212.380 
km p; populația: 550.000 
locuitori. Intre frontierele 
sale nepreclse a fost Inclus, 
tn urma ma|inatiunilor co
lonialiștilor, Imamatul In
dependent Oman, o cărui 
populație nu recunoaște a- 
ceastâ alipire șl își reven
dica cu hotârîre Indepen
denta.

Un mic golf în ale 
cărui ape liniștite își 
oglindesc spinările go
lașe un șir de munți 
înalți și roșietici. Pă
trunzi aici venind din 
Golful Omanului—sep
tentrională prelungire 
a Mării Arabe, prin 
care se poate ajunge 
în Golful Persic. Privi

rile-ți descoperă chiar de la început patru for
tărețe ce se arată paznici de temut ai intrării 
golfulețului și micului port care se ascunde 
aici. Un fel de ulițe duc către o așezare domi
nată de cîteva clădiri albe și crenelate, dea
supra cărora flutură un drapel stacojiu.

Astfel îi apare străinului Muscatul, o așezare 
cu 5.000 de locuitori, reședință a sultanului 
Said Ibn Taymur. Acest feudal arab se consi
deră stăpîn absolut al întregului teritoriu oficial 
denumit „Muscat și Oman".

în ciuda unor vădite tendințe ale sultanului 
Said Ibn Taymur de a se ancora în contempo

raneitate — „consilierii" britanici din antura
jul său, armamentul modern cu care e înzestrată 
armata sa etc. — supușii săi încă nu au văzut 
cum arată un tren, nu știu ce este becul electric 
și radioul, nu au luat în mîini nici un ziar. 
Dimpotrivă, folosesc ca și strămoșii lor opaițul 
cu seu de oaie, talerul de argint al Măriei 
Tereza — monedă bătută acum aproape două 
secole — sau vechea rupie indiană; într-un 
cuvînt: trăiesc la fel ca în anul 1891, cînd 
colonialiștii englezi și-au instituit stăpînirea 
și pe coasta sud-estică a peninsulei.

Existența „semnelor de înnoire" amintite mai 
sus, într-un regim de autentică factură medie
vală, își are însă explicația sa.

După ce, în 1920, în urma unor lupte 
îndelt^igate duse de populația băștinașă, colo
nialiștii englezi au fost nevoiți să recunoască 
suveranitatea imamatului Oman, în această 
parte a Peninsulei Arabe a rămas sub controlul 
lor doar teritoriul de coastă, aparținînd sulta
natului Muscat. Dar descoperirea de zăcăminte 
petrolifere în subsolul imamatului a reaprins 
dorința Marii Britanii de a acapara și acest 
teritoriu, mai ales că A.R.A.M.C.O. încerca 
prin regele Arabiei Saudite s.ă pună mîna pe 
noul filon de aur negru. Iată pentru ce, sfătuit 
de miniștrii săi (englezi) și de trimișii lui 
„British Political Resident" din Bahrain, sul
tanul din Muscat s-a gîndit să aducă imamatul 
Omanului sub stăpînirea sa. Sîngerosul război 
pornit în 1955 împotriva triburilor „Munte- 

( Continuare în pag. 16-17)
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lui verde" i-a adus sub controlul său aproape 
întreg teritoriul omanez. Dar imamul Ghaleb 
Ibn Aii al Omanului, cu triburile ce i-au rămas 
credincioase, continuă lupta pentru indepen
dența țărișoarei sale.

Aceasta nu constituie însă singurul motiv 
de neliniște al sultanului! Iată, deșertul Rub 
el Khali ajunge pînă la poalele lui Djebel 
Akhdan. Iar aici, prin aceste locuri unde se 
află și oaza Buraimi, se ascunde o uriașă comoa
ră. Această comoară va fi a lui, a sultanului 
din Muscat — l-a asigurat rezidentul britanic 
cînd l-a anunțat că vor sosi parașutiștii englezi. 
Da, da: știe el,rezidentul, ce face! Dar totodată 
asupra acestei comori și-a ațintit mai demult 
privirile suveranul Arabiei Saudite, sfătuit 
de consilierii săi de la A.R.A.M.C.O.

Iată așadar cîte necazuri are sultanul Said 
Ibn Taymur!

PESCUITORII DE PERLE
BAHRAIN: emirat aflat 

protectorat etalez din 
1867. Suprafafa: 595 km p; 
populația: 147.000 locui
tori. Vechi centru al co. 
alertului de perle, Bahrai. 
nul a devenit tn ultimul 
deceniu — în urma desco
peririi unor mari zăcăminte 
de petrol — un important 
rezervor de unde numai tn 
anii 1959-1961 monopo
lurile americane au extras 
7.750.000 tone de tltei.

Bahrain, Muharraq, 
Sitra, Nebi, Saleh, Sa- 
yeh, Khasifeh și Arad 
constituie un mic grup 
de insule însemnat pe 
harta Golfului Persic 
sub denumirea de Ba
hrain. Emirul din Ma
nama (capitala acestui 
mic emirat) este apre
ciat ca unul dintre cei
mai bogați oameni din 

Orientul Arab. Veniturile sale și ale celorlalți 
feudali subordonați puterii lui se cifrează 
anual la 18 milioane de dolari. O parte din 
aceste venituri provin din comerțul cu micile 
dar valoroasele perle ce i le scot supușii săi 
din apele calde ale Golfului Persic. într-un 
singur an perlele exportate din Bahrain au 
fost evaluate Ia circa 5,6 milioane de dolari.

Zeci de mii de locuitori — arabi, iranieni, 
indieni și negri — de nenumărate generații 
își agonisesc cele necesare traiului îndeletnicin- 
du-se, din primele zile ale lui aprilie și pînă 
în octombrie, cu istovitoarea și primejdioasa 
pescuire a perlelor; an de an ei răscolesc cele 
217 bancuri cu scoici producătoare de perle 
ce se înșiruie de-a lungul coastei orientale a 
Peninsulei Arabe pe o lungime de peste 50 de 
kilometri.

Munca pescuitorului de perle se desfășoară 
de secole neschimbată: o dată ce bărcile ajung 
în dreptul unui banc de scoici, se aruncă anco
rele. Legat cu o frînghie în jurul pieptului, 
pescuitorul se cufundă în apă avînd nările 
închise cu un clește de os și purtînd pe umeri 
un coșuleț. Aceasta-i toată „aparatura" cu care 
face incursiunile în căutarea scoicilor. El poate 
atinge chiar adîncimea de 25 metri sub o presi
une a apei insuportabilă pentru un om de pe

Apa «sta o .marfă" prațioasă în Aden...

alte meleaguri care s-ar afunda fără aparatura 
necesară scafandrilor. De aceea smulgerea scoi
cilor și aruncarea lor în coșuleț trebuie să se 
desfășoare rapid. O imersiune poate dura două, 
cel mult trei minute, timp suficient pentru 
ca pescuitorul să revină la suprafață pe jumă
tate asfixiat. Urmează cîteva exerciții de respi
rație artificială și, după recăpătarea cunoștinței, 
o nouă scufundare. Cîte pe zi?...

Cu ce se alege pescuitorul de pe urma acestui 
supliciu, acestei munci de sclav, plină de nenu
mărate primejdii? Jumătate din cîștig e reținut 
de șeic, iar restul îl împarte cu armatorul, 
proprietarul sau conducătorul bărcii și ceilalți 
membri ai echipajului.

„BOLUL DE PUNCI AL DIAVOLULUI"
FEDERAȚIA ARABIEI DE 

SUD : stat marioneta prin 
Intermediul căruia Anglia 
Iți menține dominația co
lonială în Aden ți 11 prin
cipate de pe teritoriul 
fostului protectorat Aden, 
Insulele Perim, Kuria-Mu- 
rta, Karaman ți Socotra.

Despre Aden și în ge
neral despre Peninsula 
Arabă există foarte pu
ține mărturii în litera
tura noastră de călăto
rii. Bazil G. Assan, 
pornit la sfîrșitul vea
cului trecut să facă o

colul pămîntului, mînat de interese comerciale, 
notează că s-a oprit și în Aden, despre care a 
aflat că i se spune și „Bolul de punci al diavo- 
lului“*). Un alt călă tor romîn, Dimitrie Ghika-Co- 
mănești — care a explorat în 1895-1896 întinse 
regiuni din interiorul Coastei Somalilor — își 
împărtășește pe larg impresiile sale despre Aden, 
unde a poposit un timp mai îndelungat în ve
derea pregătirii expediției ce urma s-o între
prindă în Africa orientală.

Din golf, clădirile din Aden se văd înșirate 
la poalele muntelui Sham-Sham, care, cu coas
tele și vîrfurile lui ascuțite, negre și dezbrăcate 
de orice urmă de vegetație,înconjurat de forturi 
și baterii — cum consemnează Dimitrie Ghika- 
Comănești — e considerat al doilea Gibraltar.

Multe, foarte multe din imaginile zugrăvite 
de călătorul romîn acum aproape șapte decenii 
sînt la fel de actuale și astăzi, dar într-un 
decor schimbat. Debarcînd în marele port unde 
poți vedea o adevărată pădure de catarge, nu 
te mai afli în „colonia Aden“, ci în Federația 
Arabiei de Sud. Este cumva un nou stat indepen
dent pe harta Orientului Arab? Nicidecum. 
Este doar o schimbare de decor, menită să 
înșele năzuința spre independență a celor peste 
800.000 de supuși ai „federației".

înainte de a fi constituită, în aprilie 1959, 
în această parte a coastei Peninsulei Arabe era

Bol. adică strachină: punciul este o băutură pre
parată din ceai, rom sau rachiu, zahăr, scorțișoară și 
lămîie.

înscris pe hartă, în afara coloniei Aden, protec
toratul Aden. Pe o suprafață de 290.080 km p 
erau cuprinse 26 de sultanate și șeicate ca 
Lahej, Mikalla, Shihr, Saihut, Qishn, Qwayti 
și Kathiri etc. Dintre acestea, doar 11 au fost 
atrase în Federația Arabiei de Sud, căreia 
Ia 16 ianuarie 1963 i-a fost alipită si colonia 
Aden.

Astăzi, Adenul adăpostește în afara celor 
100.000 de locuitori de toate rasele și culorile 
un mare număr de militari englezi cu fețele 
bronzate și berete negre, cărora indigenii le 
spun „Tommies". Ei se plimbă de obicei în 
grupuri de cîte 3-4 și îți dai ușor seama după 
anumite insemne dacă aparțin comandamentului 
Orientului Mijlociu mutat în februarie 1961 
din Cipru sau comandamentului flotei—mutat 
și el din Bahrain în Aden în mai 1962, o dată 
cu cel al forțelor aeriene. De altfel orașul este 
înconjurat de cazărmi, centre de instrucție, 
un aerodrom și numeroase alte obiective mili
tare în curs de construcție — se pare în vederea 
amenajării unei baze atomice.

Un drum pavat duce din port spre centrul 
Adenului, dominat de clădirile cenușii ale 
„City“-ului unde sînt adunate filiale ale unor 
firme și bănci londoneze, birourile unei rafină
rii a companiei „British Petroleum" construită 
în vecinătatea orașului acum vreo opt ani. 
Cu o capacitate anuală de 5 milioane tone, 
rafinăria aduce profituri uriașe, datorită mîinii 
de lucru extrem de ieftine.

Cealaltă față a Adenului o constituie Craterul 
— cartierul arab, locul unde trăiește majorita- 

z tea populației. I se spune așa pentru că este 
așezat pe locul unde se află craterul stins al 
unui vulcan. Este embrionul actualului Aden, 
întemeiat încă în cel de-al șaptelea veac î.e.n. 
Aici privirile vizitatorului sînt atrase de o 
clădire. Este cea mai arătoasă din întreg cartie
rul și adăpostește închisoarea orășenească. 
Rămîi însă uimit văzînd locuințele amenajate 
în peșteri săpate în lava pietrificată — aspect 
al cruntei mizerii în care se zbat hamalii și 
muncitorii din port, muncitorii de la rafinăria 
lui „British Petroleum*1 sau sutele de construc
tori ai'-elegantelor vile din Khormaksar.

Principala sursă de existență a maselor popu
lare — agricultura — e practicată cu ajutorul 
săpăligii și al plugului de lemn tras de un zebu, 
de o cămilă sau de o pereche de măgari. Semă
năturile sînt continuu amenințate de torentele 
de munte, ca și de maimuțe, păsări și lăcuste, 
în aceste condiții se cultivă — dacă se poate 
numi astfel — grîu, orz, legume, curmali, citrice, 
indigo și bumbac.

în regiunile de stepă și în unele locuri de pe li
toralul Golfului Aden populația se ocupă cu creș
terea animalelor. Nu există deocamdată nici un 
fel de industrie în afara micilor întreprinderi 
meșteșugărești. Peste 75% din populație este
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Coasta Piraților—sălașul de pe vremuri al unor 
temuți corsari.

i asemenea 
cultură*

plug primitiv se face „agri- 
in sultanatul Lahej...

Unul din feudalii îmbogățiți de pe urma pe
trolului: jeicul din Abu Dhabi.

dependentă din punct de vedere economic 
de moșierii feudali, stăpîni pe cea mai mare 
parte a terenurilor agricole și pășuni.

DIN NOU PETROL ȘI PERLE
QATAR (Barr ui Qatar): 

amirat situat pe țărmul 
estic al Peninsulei Arabe. 
Este protectorat britanic 
din 1916. Cei 22.000 km p 
al suprafeței sale adăpos
tesc 40.000 de locuitori 
ale căror ocupații sînt 
crefterea cămilelor ți a 
ovinelor, pescuitul. Iar din 
1948 ți munca la exploa
tările petroliere.

s-a ajuns în 1961 la 8.212.000 tone, beneficiul 
emirului crescînd și el proporțional și atingînd 
în 1961 fabuloasa sumă de 54 de milioane de 
dolari. La aceasta se mai adaugă jumătate 
din valoarea perlelor pescuite de supușii săi, 
precum și din impozitele puse crescători
lor .de animale.

Exploatarea nemiloasă a muncitorilor petro
lieri și jaful nerușinat al emirului au provocat, 
mai ales după 1958, puternice demonstrații 
anticolonialiste și antifeudale, precum și nume
roase greve în Doha, capitala emiratului, ca 
și în centrul petrolier Umm Said.

UN DEȘERT... BOGAT
KUWEIT : dat Indepen

dent din 1961. Pe o «upra- 
față de 15.540 km p — în 
cea mai mare parte xonâ 
de dețert—trăiesc 220.000 
de locuitori, crescători de 
ovine ți cămile, pescari 
sau pescuitori de perle ți 
muncitori la exploatările 
petroliere ți rafinării.

ne de țiței.
în ultimii ani au avut loc în Kuweit demon

strații și greve de mare amploare. Forța ofen
sivă a muncitorilor petroliști de pe perimetrele 
de la Mina El-Ahmadi, Magwa și Burgan a 
silit marile companii să accepte unele revendi
cări. Lupta maselor largi are drept obiectiv 
consolidarea independenței țării, lichidarea moș
tenirii lăsate de anii dominației colonialiste 
și ridicarea nivelului de trai.

★
Străinului, imaginea vieții băștinașilor din 

acestă parte a lumii îi apare împietrită în 
tiparele secolelor. Pare ciudat, dar în 1963 
continuă să circule nu numai talerul de argint 
al Măriei Tereza, monedă bătută acum aproape 
două secole, dar și să se practice sclavia. Unele 
rapoarte ale O.N.U. și în special ale Consiliului 
economic și social semnalează existența în prin
cipatele Arabiei de Sud a unor piețe permanente 
de sclavi. în acest timp autoritățile coloniale

Emirul Ahmad Ibn 
Săli II, stăpîn despotic 
din palatul său din 
Doha, este singurul be
neficiar al sumelor pe 
care „Qatar Petroleum 
Gompany“ le varsă 
vistieriei emiratului. 
De la 1.506.000 tone pe
trol brut extras în 1950

Uriașele zăcăminte de 
„aur negru" situează 
Kuweitul pe al treilea 
loc în lumea capitalis
tă. Numai în decurs 
de doi ani din subsolul 
Kuweitului au fost 
extrase 150.000.000 to

engleze afirmă cu fățărnicie că ele „nu exercită 
o conducere directă" și ca atare „nu se pot 
amesteca" în treburile interne ale principatelor...

Menținerea relațiilor feudale, consolidarea 
dominației coloniale, barierele rasiale, șomajul, 
locuințele în peșteri — iată cîteva aspecte din 
viața locuitorilor extremei sud-vestice a Pen
insulei Arabe.

Dar împotriva acestor stări, împotriva ex
ploatării maselor muncitoare s-au ridicat în

ultimii ani organizațiile sindicale, politice și 
obștești ca Partidul Congresului Popular, Parti
dul Socialist Popular și altele. Patrioții din 
Aden și principatele învecinate și-au unit acum 
forțele în Liga Arabiei de Sud, organizație 
care se pronunță cu tărie pentru imediata 
punere în aplicare a Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Val. TEBEICÂ

muzica
Continulnd caracterizarea 

stilului contemporan în mu
zică, ne vom opri în acest 
număr asupra năzuinței uno
ra dintre cei mai valoroși 
compozitori ai epocii noas
tre de a atinge o maximă 
simplitate a expresiei. O 
muzică transparentă și la
pidară, despuiată de arti
ficii și stufozități, redusă la 
elementele ei esențiale — 
iată idealul care se întreză
rește din căutările lor. Fi
resc ar fi ca ea să ajungă mai 
direct la inima ascultăto
rului decît, să zicem, o sim
fonie romantică, atît de 
complex arhitecturală, atit 
de încărcat înveșmîntată. 
Dacă simplitatea de gîndire 
a unui cvartet de Bartok 
sau a Simfoniei de cameră 
a iul Enescu nu este sesiza
tă de toți, cauza trebuie că
utată în caracterul novator al 
acestei simplități. Compo
zitorul o realizează nu recur- 
gînd la forme uzate de ex
primare, ci căutînd o formu
lă modernă de simplitate. 
Dacă vrea să redea cu fideli
tate aspirațiile și psihologia 
contemporanilor, el nu poate 
să nu se exprime altfel decît 
predecesorii săi. Conținut 
nou înseamnă și o mentali
tate muzicală nouă. Con
tactul cu o lume sonoră de
osebită de cea cu care ne-am 
familiarizat este însă de cele 
mai multe ori șocant pentru 
ascultător. „Fiecare progres 
nou apare în mod necesar 
ca un sacrilegiu împotriva 
a ceva sfînt, ca o rebeliune 
împotriva ordinii vechi, con
sfințite prin obișnuință" 
(Engels). Această lege a lup
tei dintre nou și vechi guver
nează nu numai destinele 
societății, dar și cele ale mu
zicii. Acceptată la început 
cu greutate, inovația devine 
treptat un bun (și chiar un 
loc!) comun, se integrează 
conștiinței muzicale a mare
lui public, îi lărgește orizon
tul înțelegerii. Ceea ce a fost 
ieri inovație a devenit acum 
tradiție și adesea, în numele 
ei, ne opunem căutărilor me

O SIMPLITATE

nite a înnoi mai departe gîn- 
direa muzicală. Aceasta este 
dialectica după care evolu
ează raporturile dintre mu
zică și ascultătorii ei.

Printr-o încercare de a- 
cest gen trec și inovațiile 
cu ajutorul cărora o seamă 
de compozitori se străduiesc 
a face din muzica noastră 
o imagine fidelă a omului 
contemporan. Aceste inova
ții tind în primul rînd la 
împrospătarea substanței me
lodice a muzicii. Concepută 
de foarte multe ori ca for
mulă incisivă cu funcție de 
leit-motiv ca, de pildă, în 
Cvintetul cu clarinet al lui 
A. Vieru, ideea melodică 
dobîndește un relief sculptu
ral, vehemență de afiș. Se 
renunță din ce în ce mai 
mult la concepția despre me
lodie ca frază sau succesiu
nea unor fraze simetrice de 
8-16 măsuri, tacticos și bă- 
trînește expuse. Melodia se 
impregnează — ca întreaga 
muzică — de sentimentul ac
țiunii, dintr-un moment de 
odihnă muzicală ea devine 
un factor de dinamism. 
Ceea ce nu duce la înlătura
rea melodismului cantabil, 
ci la transfigurarea lui în 
sensul acestei concepții gene
rale. Nu este oare cantabilă 
ba chiar fredonabilă aria te
norului din „Constelația o- 
mului" de T. Olah? Avem 
însă de-a face cu o cantabili
tate de esență nouă, ea as- 
cunzînd secrete și uriașe ten
siuni psihologice și totoda
tă virtutea de a evoca spa
ții infinite. Chiar cînd eroul 
se dedă cîntului spontan și 
liric simți pulsînd în sub
text măreția aspirațiilor pro
meteice. Ar fi o profundă 
eroare să interpretăm acest 
proces de apariție a unui nou 
tip, mai dinamizat, de me
lodie ca dispariție a melodi- 
cității însăși. Este abando
nată nu melodia în general, 
ci un anumit tip melodic, 
legat de condiții istorice de
pășite. Cei care nu vor să 
înțeleagă acest proces se 
pun în situația acelor fizi-

NOVATOARE

eleni ridiculizați de Lenin, 
care, în fața unor noi forme, 
neobișnuite, de manifestare 
a materiei, exclamau cu
prinși de panică: „A dispărut 
materia!"

Dinamismul noului melo- 
dism a insuflat o viață nouă 
și celorlalte mijloace de ex
presie polarizate în jurul lui. 
Cresc impulsivitatea și tre
pidația ritmică, relațiile ar
monice devin tot mai insta
bile pentru a putea sugera 
tensiunea și mișcarea. Com
pozitorul nu mai „orchestrea
ză" (în sensul transcrierii la 
diferite instrumente a unei 
versiuni pentru pian), ci 
„gîndește orchestral", cu alte 
cuvinte concepe culoarea 
timbrală ca mijloc de inten
sificare sugestivă a dinamis
mului general. Grupele tra
diționale ale orchestrei, și în 
special alămurile și percuția, 
își dezvăluie posibilități ex
presive de o spectaculozitate 
încă nebănuită. Se merge, 
în sfîrșit. spre o arhitectura- 
re formală mai simplă (fără 
lungimi, fără dezvoltări sco
lastice), a cărei concizie va 
face să strălucească și mai 
puternic incandescența inte
rioară a operei. Maximă con
centrare și maximă tensiune 
a expresiei — așa s-ar putea 
formula idealul spre care se 
orientează azi cei mai buni 
compozitori ai noștri și pe 
care îl simțim din lucrările 
lor ca pe o promisiune a des
coperirii unor seducătoare 
lumi sonore.

Iată, enumerate, cîteva 
din trăsăturile stilului mo
dern de exprimare în mu
zică. Cei care, învingînd co
moditatea și inerția, perse
verează în a și le însuși, 
ajung singuri la concluzia 
că expresia lui Bartok sau 
Enescu nu este cu nimic mai 
„complicată" decît cea a lui 
Beethoven sau Schubert. A- 
ceeași simplitate, dar reali
zată cu mijloace impuse de 
stadiul actual al dezvoltării 
muzicii.

George BĂLAN



PROSPEȚIME
Cîteva sugestii pentru îm

brăcămintea fiicelor noastre:
Talia coborîtă și garnitura 

asimetrică fac din această 
rochie albă cu garnitură roșie 
sau bleumarin (foto 1) o 
piesă tinerească, foarte a- 
tractivă.

în călătorie, fetițele pot 
purta un ansamblu original 
format dintr-o rochie în dungi 
alb cu albastru șl un parde
siu roșu, bordat cu alb la 
guler și Ia tiv (foto 2).

Prin garnitura ei de dan
telă albă, rochia cu dungi 
(foto 3) se menține într-un 
stil clasic.

Un joc de dungi face far
mecul acestei rochițe din 
material în carouri alb cu 
roz sau bleu (foto 4).

Albul imaculat al acestei 
rochii de pichet (foto 5) sub
liniază grația unei siluete 
tinere și face de prisos orice
altă podoabă.

ELECTROENCEFA
LOG RAF IZ

Cercetări recente asupri 
activității creierului oferi 
omului posibilitatea de : 
cunoaște mai bine activita 
.tea cerebrală prin an al iz: 
și interpretarea variațiuni 
lor de potențial electric 
care se verifică la nivelu 
scoarței cerebrale. A măsura 
a clasifica și a ține sub con 
trol semnele fizice electrici 
ale activității creierului, în 
registrarea acestora cu un a 
parat de precizie (electro 
encefalograful) înseamnă d< 
fapt nu numai că se asigură 
un sprijin deosebit de impor 
lanț diagnosticării neurolo
gice a diferitelor boli ale cre
ierului, ci șl că se pun bazel< 
unei cunoașteri științifici 
mai aprofundate a condi- 
i junilor, formelor și modului 
de dezvoltare ale activității 
cerebrale.

Neuroflziologii au început 
să înțeleagă sensul unor osci- 
lațiuni electrice la nivelul 
scoarței creierului și cercetă
rile tn această direcție con
tinuă cu asiduitate. Nelimi- 
tîndu-se la informarea celor 
ce se petrec în scoarța creie
rului, știința caută să obțină 
informații asupra fenomene
lor electrice ce se produc 
în masa profundă a creieru
lui și să le interpreteze. 
Aceste cercetări nu se fac 
dintr-o simplă curiozitate 
științifică. Explorarea pro
fundă a masei cerebrale este 
de o largă utilitate clinică, 
ea reușind să pună în evi
dență leziuni ale creierului 
la începutul lor, leziuni care 
ar putea să scape neobservate 
la o analiză făcută numai 
asupra scoarței cerebrale. A- 
dică tocmai atunci cînd, prin- 
tr-un tratament adecvat, in-
dicat la începutul 
șansele de vindecare 
mult mai mari.

Evident că pentru 
menea diagnosticare

o ase- 
nu e

bolii, 
ar fi

— Nu credeți că-ml face plcioru 
prea mare? Un model cu vtrful ascu 
țlt n-aveți?

suficient să se aplice elec
trozii pe capul pacientului, 
ci trebuie să se pătrundă 
în profunzimea masei cere
brale. Aceasta se obține prin 
înflgerea de electrozi spe
ciali în formă de ac.

Experiențele efectuate cu 
mare grijă și precizie au de
monstrat că acele pot rămîne 
multă vreme în creier fără

ARTICOLE DE SP



de vorbă.. , _ cu medicul

i ici un fel de consecințe no- 
:ive.

Cercetările asupra eom- 
(ortamentului, adică stu- 
liul semnelor fizice ale ac- 
ivității elementare a cre- 
erului, se limitează la ora 
ctuală la animale și în spe- 
ial la maimuțe. Rezultate- 
e se anunță de un mare in- 
eres practic. S-au găsit noi 
netode analitice pentru o 
nai bună apreciere în sco- 
mri clinice a înregistrărilor 
e se obțin cu ajutorul elec- 
roencef alograf i ei.

Perspectivele pe care le 
feră cercetările în această 
irecție sînt extrem de pre- 
ioase prin variatele apli- 
ări practice ce le oferă atît 
a domeniul medicinei cura- 
ive, cit și în domeniul cu- 
oașterii profunde și temei- 
ice a organismului ome- 
esc și în special a activită- 
li nervoase superioare a 
cestuia.

Dr. Silviu GHEREA

BAR

Auzind pe cineva care vor- 
ește într-o limbă complet 
ecunoscută, avem impre- 
a că emite niște sunete ciu- 
ate, pe care le amestecă 
itr-un chip cu totul neinte- 
gibil. Această lipsă de da
tate i-a făcut pe vechii 
reci să numească „bîlbîiți, 
imeni care bolborosesc" (pe 
■ecește barbaroi), pe toți 
răinii. Oricine nu era în 
are să se exprime ca ei era 
msiderat inferior din punct 
j vedere cultural și astfel 
irbaroi a căpătat un înțe- 
s depreciativ, aproape si- 
onim cu „sălbatici". Ală- 
iri de atîtea alte cuvinte, 
imanii au împrumutat de 

greci și pe barbaroi, cu 
nbele sensuri („străin" și 
ălbatic"). Din latinește 
barbarus), cuvîntul pătrun- 
s în numeroase limbi.
Aplicarea lui barbarus șl 
animalele sălbatice a dus 

să la o modificare de în- 
les, fiarele fiind adesea

VORBE

BAR

admirate și nu disprețuite 
pentru forța, curajul, vio
lența lor. Și iată de ce din 
barbarus, în urma unui șir 
de schimburi ale sunetelor, 
ajungem la bravo din italia
nă, la brave din franceză sau 
la brav din romînă, care În
seamnă, toate, „viteaz", 
„curajos".

Sensul admirativ al urma
șilor cuvîntului latin bar
barus se vede șl în exclamația 
bravo!, cu care italienii răs
plătesc pe artiști. De pe 
scenele teatrelor italiene, 
bravo s-a răspîndit foarte re
pede și a început să fie folo
sit (în multe țări) și în afa
ra sălilor de spectacole, pen
tru orice faptă care ne tre
zește încîntarea și care merită 
elogii.

Bîlbîit — sălbatic — cu
rajos -—■ strigăt de admirație, 
iată într-adevăr o evoluție 
neașteptată!

Sorin STATI

ORIZONTAL: 1) Vorbe de 
clacă. 2) Vorbă de batjocu
ră — A vorbi de rău. 3) 
De unul singur—Ocol. 4) 
Culegere de vorbe din texte 
vechi. 5) Poem — Șef de pes
cari (od.). 6) Careu! — Tea
trul Comedia. 7) Tovarăș de 
lucru în mină — Sfîrșit. 8) 
Vorbă de îndemn — Vorbă 
cu greutate. 9) Pronume — 
Diminutiv feminin — An
tena! 10) Vorbe care exprimă 
gindurile atît de scurt și con
cis, încît uneori devin greu 
de înțeles. 11) Vorbe urîte 
— Interjecție în tramvai!

VERTICAL: 1) Vorbe de 
neînțeles. 2) Vorbă de în
țeles (pl.) — Diviziune de 
timp. 3) Floare — Literă. 
4) Altă floare — Pictură ce 
exprimă... uimirea. 5) în
tinsă — Calciu — Canele! 
6) Vorbă foarte cuprinzătoa
re — Vorbă care merge cu și 
fără motiv. 7) în mijlocul 
vorbei... — Pronume — Vor
be neadevărate. 8) Două vor
be pe neașteptate. 9) Se a- 
daugă pentru vorbe greșite — 
Net! — Diviziune de timp. 
10) Ruptă. 11) în locul vor
bei pentru caii de la căruță 
(pl.) — Vorbă cu tîlc.
Dezlegarea jocului .încrucișate 
pe... stradă*, apărut in nr. trecut

ORIZONTAL: 1) Permis — 
Bardem. 2) Afară—Mal—Ușă. 
3) Vecini—Rei—Ei. 4) Aman 
—Dubinin. 5) Ter—Vidu— Tă
iș. 6) Or—Dale—Cerna. 7) Re
gula- Luna D. 8) I—Ene— 
Mers—Po. 9) Atente—Serov. 
10) Sta—lalta—Are. 11) Taxi 
—Teo—Rută. 12) Os—Baranga 
—In. 13) P—Caragiale—U.

PRIMUL NUMĂR 
DE AUTOMOBIL

începuturile numerotării 
automobilelor sînt legate de 
numele negustorului ber- 
linez Rudolf Herzog care, 
în anul 1901, a atîrnat pe 
mașina sa o tăbliță cu in
scripția „IA 1". Iată și po
vestea. acestui prim număr: 
deși de o vîrstă respectabilă, 
Herzog era îndrăgostit ca un 
adolescent de soția lui. Ini
țialele IA nu sînt. decît cele 
ale numelui ei—Johanna An
ker—iar numărul 1 simboliza 
probabil prima și ultima dra
goste a proprietarului ma
șinii.

ZEIȚA PELA .
PREFERA WHISKY

Pe vremuri, oamenii de
puneau pe altarele zeilor 
jertfe — flori, fructe, ani
male și uneori chiar și prunci. 
Cu timpul, probabil prefe
rințele zeilor s-au schimbat.

Cînd în insulele Hawai 
intră în acțiune vulcanii 
Mauna-Loa și Kilawea, ado
ratorii zeiței Pela, pentru a 
o îndupleca, aruncă în lavă 
jertfe. Și ce credeți că ii 
place mai mult zeiței? Sticle 
înfundate de whisky și banc-' 
note făcute sul!

CAR USELUL
CÎINILOR

Profesorul Grușevski, con
ducătorul Institutului de cer
cetări medicale din Daghes
tan (U.R.S.S.). a constru

it un carusel cu totul origi
nal pentru credincioșii lui 
ajutători în domeniul cer
cetării științifice — cîinii.

Cu ajutorul acestui caru
sel cu care-și plimbă cîinii 
pe rînd, profesorul cercetea
ză reflexele condiționate și 
necondiționate ale animale
lor aflate sub influența dife
ritelor tratamente medicale.

STRĂMOȘII
CONSTRUCTORILOR...

Barajul din Kambandi 
(R.S.S. Uzbecă), construit 
între anii 882-890 e.n. 
într-un defileu muntos, con
tinuă să uimească și azi pe 
ingineri prin extraordinara 
sa soliditate. Se afirmă că 
vechii constructori cunoș
teau un procedeu apt să facă 
varul mai rezistent decît 
piatra, procedeu al cărui 
secret a fost pierdut cîndva 
prin evul mediu șl pentru 
descoperirea căruia se fac 
și azi cercetări.



SCENARIUL: Dimităr Dimov și Nikolai Korabav' ■ 
după romanul cu același titlu de Dimităr Dimov 
REGIA: Nikolai Korabov 
IMAGINEA: Vîliu Radev 
MUZICA: Vâsli Kaxandjiev

în rolurile principale: Nevena Kokanova (Irina), Iordan Mafev 
(Boris Morev), Miroslava Sioianova (Lila), Ivan Kasabov (Pavel 
Morev), Nikola Popov (Sijka).

BABETTE
PLEACĂ LA RĂZBOI

REGIA: Christian Jacque 
MUZICA: Gilbert Becaud

PRODUCȚIE 
STUDIOURILOR

în rolurile principale: Brigitte Bardot, Jacques Charier, Hannes Messemei 
Francis Blanche, Rend Havard, Jacques Hilling, Alain Bouvette.

SCENARIUL: Raoul Lăvy fl Gerard Oury 
IMAGINEA: Armand Thirard



Fotografia de A. ROSENTHAL

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

SPORT, ULTIMELE ȘTIRI

PROGRAMUL I PROGRAMUL II PROGRAMUL III

DUMINICA 7.00, 13.00, 19.30,
22.00, 23.50-23.55

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

13.00, 17.00, 20.00 
(afară de joi), 22.00 
(joi 22.30), 
23.50-23.55

7.50, 14.00, 20.00,
23.00, 0.50-0.55

10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00 
(vineri 21.30), 23.00, 
0.50-0.55
(sîmb&tă 1.50-1.55)

22.00

21.00
(vineri 21.30)

RECOMANDĂRI DIN PROGRAM: Duminici: 6.30, 13.05 (Progr. I), 7.30 (Progr. II). 
în cursul săptâminll: 6.30, 13.05 (Progr. I), 10.05 14.30 (Progr. III.

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

Carnet

Discurs claxomanului
Luînd cunoștință de 

năsurile inițiate de Co- 
nltetul executiv al Sfa- 
,ului Popular al Capita
lei, în colaborare cu 
Direcția Miliției bucureș- 
;ene, privitoare la In- 
;erzicerea semnalizărilor 
sonore pe raza metropo
lei, am impresia, neică 
notociclist (sau automo- 
ailist), că ți-a sunat... 
îlaxonui. S-a zis cu el. 
Ji, drept să-ți spun, 
iu-mi pare rău. Ba din 
îontră. Știu că are să-ți 
zie greu să-ți readap- 
ezi temperamentul la o 
icustlcă afonă, care nu-ți 
iisplăcea nici ție cînd 
:rai ca noi toți, pieton, 
înainte de a te fi nărăvit 
ifurisitul instrument fă- 
îător de vuiet.

Te-am cunoscut și a- 
tunci, în ipostaza de bi
ped pașnic, și nu o dată 
te-am auzit însoțind cu 
„cruci și dumnezei" mă- 
păitura năprasnică, pro- 
lusă ca o explozie direct 
in inimă și în sistemul 
tău nervos taman cînd 
traversai bulevardul me- 
ditînd la o combinație 
fericită de loto central. 
Am citit nu o dată și pro
testările tale în „Infor
mația Bucureștiului" și 
ți-am întîlnlt reprezen
tanții acum cîțiva ani la 
ședințele congresului in
ternațional din București, 
unde s-a discutat pro
blema combaterii zgomo
tului citadin. Prin ei 
ți-ai spus și tu cuvîntul 
cu vehemență, luînd ca 
țintă, din întreaga gamă 
a punctelor alcătuind 
ceea ce se cheamă în mod 
generic „zgomotul ora

șului modern", pe cel 
al claxonului. Nu te-ai 
legat numai de uruitul 
tramvaielor, de vacarmul 
difuzoarelor ori de poc
netele eșapamentelor, ci 
mai ales de claxon. Te-ai 
rostit ca un om civili
zat, grijuliu de liniștea, 
sănătatea șl odihna noc
turnă a semenilor tăi, 
și ai fost, îmi amintesc, 
aplaudat cu discreție, 
vătuit cum s-ar zice, în 
tonul moderat adicăte
lea al unei reuniuni în
chinate reprimării zgo
motului.

Dar a fost suficient ca 
să ajungi din pieton mo- 
tociclist (sau automobi
list), pentru ca blîndul 
civilizat să se transforme 
numaidecît în Tarzan. 
De îndată ce ai deve
nit posesorul claxonului 
n-al știut cum să-l tra
vestești mai repede în 
dinamită, cum să con
tribui mai exploziv la 
propășirea vuietului mu
nicipal. Ai acționat or
bește (mai exact: sur
zește), fără să ții seama 
de momente și împreju
rări, trăgînd la nime
reală, ca freneticii cow
boy cu pistoale din fil
mele americane, în copii 
și bătrîni ce treceau stra
da „pe verde", în pensio
narul de pe trotuar cufun
dat în descifrarea afișu
lui cu „Spectacolele Ca
pitalei" (e tipărit cu li
tere prea'mici) șl,firește, 
nu-ți parveneau la ure
che blagoslovirile mă- 
tușii de la țară, speriată, 
din care nu citez decît 
pe „stuchite-ar mițele de 
nebun!"

O să ți se pară poate 
că sînt prea sever cu 
tine, neică claxomanule. 
Cum să nu fiu, cînd din 
pricina pasiunii tale pen
tru guițatul paroxistic 
am fost ’ nevoit să stau, 
vara, zi și noapte cu uși
le și ferestrele închise? 
Cum să nu fiu, cînd, 
bîntult nitam-nisam de 
tulburări auditive, medi
cul specialist mi-a ex
tras din timpan, printre 
alte corpuri străine de 
mai minimă importanță 
(cicăleli menajere, res
tanțe la bloc, cea-cea-uri 
difuzate de restaurantul 
din Cișmigiu, telefoane 
greșite), și un claxon?

Care va să zică mi-am 
dat tribut o ureche ma
niei tale incorijlbile și 
eram resemnat, cu deli
ciu, s-o sacrific și pe a 
doua — ca să-ți ofer 
o deplină satisfacție, cu 
compensația tragică pen
tru mine de a căpăta în 
sfîrșit liniștea — de a 
putea dormi în tine nu 
în rate, ci șnur, cele opt 
ore cum are dreptul 
orice cetățean, nu musai 
pensionar ca subsemna
tul. Parcă te văd uitîn- 
du-te cu melancolie la 
obiectul cultului tău so
nor, paralizat de o defi
nitivă muțenie. Nu-ți 
cămine decît să-1 faci 
cadou unui taraf de jaz. 
Va găsi utilizare acolo 
pentru rock-and-roll, 
twist și alte coregrafii 
care se alimentează din 
larmă, ca Niagara. Ssst! 
Bocește mai încet!

F. BRUNEA-FOX

DUMINICĂ 8 SEPTEMBRIE Programul I 
6.00: Muzică populară 6.35: Tarantele și 
bolerouri 7.10: Concert de dimineață 
8.06: Cîntece 8.30: Clubul voioșiei 8.50: 
Melodii populare 9.20: „Natura și mu
zica" — montaj muzical literar 10.05: 
Muzică de estradă 10.30: Din cîn&cele 
și dansurile popoarelor 11.00: Arii din 
operete 11.30: Vorbește Moscova! 12.00: 
Prelucrări corale 12.20: Muzică ușoară 
13.10: De toate pentru toți 11.00: Con
cert de prînz 15.00: Din viața satelor 
patriei 15.40: Program muzical dedicat 
fruntașilor de pe ogoare 16.10: Muzică 
ușoară instrumentală 16.30: Concertul 
în re major pentru vioară și orchestră 
de Ceaikovskl — solist Christian Ferras 
17.08: Melodii de estradă 17.25: Trans
misiune sportivă 18.30: Muzică simfo
nică 19.01: Scene și arii din opera 
„Trubadurul" de Verdi —- cu Zinca Mi- 
lanov, Fedora Barbieri, Leonard War
ren, Jussi BjOrling, Nicola Moscona 
19.35: Muzică de dans 20.00: Teatru 
la microfon „Svejk in al doilea război 
mondial" —• adaptare radiofonică după 
piesa lui Bertolt Brecht 21.29: Piese 
instrumentale 21.45: Canțonete Inter
pretate de Giuseppe di Stefano 22.25: 
Muzică de dans 23.02: Concert de muzi
că romînească.

Programul II 7.00: Fanfară 7.35: 
Program de cîntece și jocuri 8.00: 
Dansuri simfonice 8.30: Muzică ușoară 
8.45: Anunțuri, muzică 9.00: Valsuri 
de concert 9.30: Soliști și formații 
artistice de amatori 10.00: Muzică din 
opere 10.30: Revista presei străine 
10.38: Melodii distractive 11.00: Cîn
tece pentru cei mici 11.15: Piese instru
mentale 11.30: Muzică populară 12.00: 
Emisiunea „Cinema" 12.15: Concert 
simfonic 13.00: Cîntă Florin Dorian 
13.16: Program muzical pentru oame
nii muncii aflați la odihnă 14.05: Dan
suri instrumentale 14.15: La microfon 
satira și umorul 15.00: Muzică ușoară 
15.30: Arii și duete din operete 16.00: 
Oameni și fapte 16.08: „Săptămîna 
muzicii bulgare" —- muzică corală 
16.30: Program de jocuri 17.00: Reci
talul pianistului Corneliu Gheorghiu 
17.15: Amintiri despre Camil Petrescu 
17.25: Opere inspirate din legende — 
montaj muzical literar 18.00: Teatru 
la microfon pentru copii 19.00: „Melo
dii... melodii", emisiune de muzică 
ușoară romînească 19.30: Muzică popu
lară 20.05: Muzică de dans 21.45: File 
de Istorie literară 22.00: Romanțe 22.28: 
Ciclul „George Enescu compozitor": 
Cvartetul cu pian opus 30 23.10: Muzi
că de dans.

X
Programul III 19.00: Opera „Amurgul 

zeilor" de Richard Wagner (actul I) 
21.00: „Sonete celebre din literatura 
universală" 21.15: Muzică de dans 
22.10—22.59: Muzică de cameră.

LUNI 9 SEPTEMBRIE Programul I 
5.07: Fanfară 5.20: Emisiunea pentru 
sate 5.30: Cîntece și jocuri populare 
6.07: Melodii interpretate la xilofon 
6.20: Gimnastică 6.35: Cîntece și jocuri 
7.10: Muzică instrumentală 7.30: Sfa
tul medicului: Pregătirea copiilor în 
vederea începerii noului an școlar 7.35: 
Anunțuri, muzică 7.45: Salut voios de 
pionier! 8.06: Melodii populare 8.30: 
Uverturi la opere 9.00: Tinerețea ne 8, 
dragă! 9.20: Cîntece 9.36: Simfonia în 
do major de Torelli; Concertul în re 
major de Bonporti 10.00: Piese de es
tradă 10.33: Muzică de cameră 11.05: 
Pagini orchestrale din opere 11.30: 
Muzică ușoară 12.00: Muzică populară 
din Banat 12.30: Note de drum din 
Bulgaria 12.38: Scene din opere șl 
operete 13.10: Poemul simfonic „Eroii 
Jiului" de Constantin Bobescu 14.00: 
Concert de prînz 14.40: Piese instru
mentale 15.00: Pagini din literatura 
bulgară 15.15: Muzică ușoară 15.30: 
Melodii populare 15.57: Sonata pentru 
flaut, violă și harpă de Debussy 16.15: 
Vorbește Moscova! 16.45: Gintă Violeta 
Villas 17.10: Suita I din baletul „lancu 
Jianu" de Mircea Chiriac 17.30: Prie
tenii lui Do-Re-Mi 17.50: Din muzica 
popoarelor 18.30: Lecția de limba 
rusă (începători) 18.40: Soliști ai Operei 

de stat din Cluj: Lucia Stănescu și 
Alexandru Racolțea 19.00: Revista eco
nomică radio 19.20: Melodii populare 
19.45: Muzică ușoară de Richard Bartzer 
20.15: Pagini instrumentale de virtuo
zitate 20.30: Noapte bună, copii! 20.40: 
Muzică ușoară romînească 21.15: Tribuna 
radio 21.25: Valsuri din operete 22.25: 
Săptămîna muzicii bulgare: Simfonia 
nr. 24 în re major „Dunavska" de Ka- 
rastoianov. Orchestra simfonică a Ra- 
dloteleviziunii bulgare. Dirijor Vasil 
Stefanov 23.02: Muzică de dans.

Programul II 10.10: Cîntece 10.30: 
Muzică populară 11.00: Cîntă tenorul 
Cornel Fînățeanu 11.15: Evocare—Ioan 
Popovici-Bănățeanu 11.30: Schița sim
fonică „Amurg de toamnă" de Alfred 
Alessandrescu; Capricio pentru pian la 
mina stingă și șapte instrumente de 
Leos .Tanacek 12.05: Duete din opere 
12.30: Melodii populare din țări socia
liste 13.00: Muzică ușoară 13.30: în
semnări de reporter 13.37: Piese distrac
tive interpretate de fanfară 14.10: Val
suri simfonice 14.35: Muzică ușoară 
romînească 15.00: Pagini din operele 
lui Bizet 15.30: Piese vocale și instru
mentale de compozitori romîni 16.10: 
Cîntă Vasile Cănănău șl Stan Simion 
16.30: Concertul nr. 7 pentru vioară și 
orchestră de Mozart — solist Arthur 
Grumiaux 17.00: Muzică ușoară 17.30: 
Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anun
țuri, reclame, muzică 18.05: Muzică 
corală de Gheorghe Danga 18.30: Cîn
tece și Jocuri populare 19.00: Sulta 
simfonică „Picturi de Grigorescu" de 
Ion Hartulary Darclde 19.30: Din acti
vitatea sfaturilor populare 19.40: Frag
mente din opereta „Rose Marie" de 
Friml 20.20: Interpretul săptămînii: 
Zenaida Pally 21.15: Cîntă clarinetistul 
Nicolae Băluță 21.30: Lectură drama
tizată „Cămătarul" după romanul Iul 
Honoră de Balzac 22.08: Ciclul „Partite 
pentru clavecin de J.S. Bach interpre
tate de Ralph Kirkpatrick" — Partita 
nr. 4 22.36: Melodii lirice 23.10: Sim
fonia de cameră de George Enescu; 
Muzică pentru instrumente de coarde, 
baterie și celestă de Bela Bartok 24.00: 
Muzică de dans.

Programul III 21.15: Muzică de ca
meră de compozitori romîni 22.02: 
Selecțiuni din opere 22.30—22.59: Mu
zică de estradă.

MARTI IO SEPTEMBRIE Programul I 
5.07: Jocuri populare 5.20: Emisiunea 
pentru sate 5.30: Dansuri de estradă 
6.07: Marșuri sportive 6.20: Gimnastică 
6.35: Muzică interpretată la chitară 
6.45: Melodii distractive 7.10: Jocuri 
populare 7.30: Sfatul medicului: Dif- 
teria 7.35: Anunțuri, muzică 7.45: 
Salut voios de pionier! 8.06: Muzi
că ușoară 8.30: Pagini din operete și 
comedii muzicale 9.00: Sulta „Iberia" 
de Albeniz 9.30: Melodii populare 10.00: 
Sonata pentru oboi și plan de Paul 
Jelescu; Cvartet de coarde nr. 1 de 
Tibor Saray 10.28: Muzică ușoară 11.05: 
Trio patetic în re minor de Glinka 
11.22: Opera „Blaise ciubotarul" de 
Philidor 11.45: Radio prichindel 12.00: 
Piese simfonice romînești de Vic
tor Gheorghiu; Șase tablouri simfo
nice „Din Munții Rodnei" de Dariu 
Pop 12.30: în fața hărții: „Nigeria" 
12.40: Cîntă fanfara Fabricii de con
serve din Tecuci 13.10: Muzică popu
lară cerută de ascultători 14.00: Con
cert de prînz 15.00: Muzică din opera 
„La seceriș" de Tiberiu Brediceanu 
15.30: Muzică ușoară 16.02: Piese de 
concert «de Rameau 16.15: Vorbește 
Moscova! 16.45: Cîntece 17.10: Cîntă 
Lucrețla Ciobanu 17.30: Radioracheta 
pionierilor 17.55: Fantezie din operetele 
lui Kalman 18.15: Cu microfonul printre 
sportivi 18.25: Program muzical pentru 
fruntași în producție 19.00: Limba noas
tră— vorbește acad. prof. Al Graur 
despre nume geografice 19.10: Reci
talul violoncelistului Serafim Antropov 
19.30: Scrisori din țară 19.40: Muzică 
ușoară Interpretată de Trio Santa Cruz

(Continuare în pag. 22-23)
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Muncitoarea Ileana Nadel, 
poleltooro da filler*. (Iosif 
Mersei, cercul foto „Industria 

atrmei" — Ctmpia Tunii)
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Cu Iola pa Slutqhlol. (D. An- 
ghelato, Brăila)

AVIATIA 
FĂRĂ AERODROM„Care sînt cele mai noi 
avioane cu decolare fi ate
rizare la verticalii"

Tralan SILVĂțAN 
muncitor, Irașav

Răspunde inginer CON
STANTIN SABIN IOAN, cer- 
eot&tor la institutul de meca
nică aplicată al Academiei 
R.P.R.Pentru a realiza avioane care să decoleze și să aterizeze la verticală (DAV) sau pe distanțe scurte (DAS), constructorii trebuiau să creeze dispozitive și motoare capabile să producă tn mod 
independent forța de portantă (care asigură sustentația avionului In aer) necesară decolării șl aterizării.Inițial s-au experimentat convertoplane (elicoptere transformablle tn avioane) cu rotoare, cu elice pivotan- tă sau cu aripă pivotantă, care tnsă n-au dat satisfacție în ceea ce privește performanțele, pilotajul și stabilitatea in zborul de tranziție (de la orizontală la verticală șl invers). De aceea s-a renunțat la sustentația aerodinamică obișnuită (cu ajutorul aripilor sau elicelor) șl s-a recurs la sustentația prin jeturile reactive ale turboreactoarelor.Acum cîțiva ani constructorii sovietici au realizat primul avion DAV cu reacție (viteză maximă 1.100-1.200 km/oră), care însă decola șl ateriza cu fuselajul în poziție verticală.Pentru înlăturarea acestui inconvenient au fost realizate 
turboreactoare cu ajutaje o- 
rientabile (fig. 1). La avioanele de acest tip, pilotul co- mandind din cabină modificarea poziției ajutajelor, pla

sate simetric de o parte și de alta a fusetajuluf, poate devia jetul de gaze arse in jos și tnapoiși in orice direcție intermediari. Permlțînd trecerea progresivă de la sus-

Fig. 1 tentația prin jeturi la cea aerodinamică (cu ajutorul aripii), precum și controlul comod al creșterii sau reducerii vitezei de înaintare la decolare șl aterizare, ajutajele orlentablle par să reprezinte soluția Ideală pentru motoarele destinate avioanelor „fără aerodrom".Totuși, tn ultimul timp se impun prin randamentul ridicat, siguranța tn funcționare, gabaritul și greutatea reduse turboreactoarele 
pentru sustentație (destinate exclusiv creării forței de portanță la decolare șl aterizare). Fiind plasate tn fu- selaj (flg. 2), în poziție verticală, aceste turboreactoare

Pig. anu alterează forma aerodinamică a avionului, ceea ce a permis realizarea primului avion DAV supersonic.în viitor astfel de motoare vor face posibilă construirea unor originale avioane DAV de pasageri, a interesantelor „avioane fără aripi" și chiar a mult visatelor „automobile aeriene".

NEUITATUL 
JULIUS FUCIK

„Care eînt cele mai sem
nificative momente ale vieții lui Julius Fucik și tn ce con
stă actualitatea operei sale?"

Ana ORIQORIU
Ploiești

Răspunde I. FÎNT1NAHU, 
ziarist.Acum 20 de ani, la 8 septembrie 1943, luptătorul comunist Julius Fucik a fost răpus mișelește de călăii hitlerlștl.Născut în cartierul Sml- chov, cel mai vechi cartier industrial din Praga. el Împărtășește din fragedă tinerețe frămtntârlle maselor muncitoare din Cehoslovacia, Iar la 15 ani este unul dintre primii membri al Comitetului muncitoresc studențesc din Plsen; la 18 ani devine militant înflăcărat pe tărt- mui publicisticii progresiste și este primit tn rindurile Partidului Comunist din Cehoslovacia. Ca ziarist el transformă „Tvorba", al cărui redactor era din 1927, tn purtător de cuvint al partidului; apoi devine redactor la ziarul „Rude Pravo", în

care a scris ptnă la sfirșltul vieții.în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, mereu hărțuit de poliție, nevoit adesea să ducă o existență semllegalâ, Fucik șl-a Îndeplinit cu cinste sarcinile încredințate de partid; prin scrisul său a dezvăluit pericolul hltlerlst, a înfierat trădarea de la Mtln- chen, a chemat la unire împotriva fasciștilor. în condițiile nespus de grele ale ocupației hitlerlste, fiind urmărit de Gestapo, Fucik a continuat să răsplndească prin presa ilegală cuvtntul partidului, chemînd masele Ia rezistența antifascistă. în plin război hltlerlst. In ianuarie 1942, Fucik scria într-un articol publicat în presa ilegală: „Noi, comuniștii, iubim pacea! Și pentru aceasta luptăm noi. Luptăm împotriva tuturor cauze*' lor războiului, luptăm pentru organizarea unei lumi tn care nu va exista niciodată un criminal capabil să trimită la moarte milioane de oameni".Arestat tn aprilie 1942, torturat și schingiuit, Fucik respinge cu demnitate propunerea de a deveni trădător, sfidează neînfricat Gestapoul șl, tn ultimele luni de viață, tntre zidurile umede ale celulei din Închisoarea Pancraț, scrie nemuritoarea sa operă „Reportaj cu ștreangul de gtt", document de o remarcabilă forță acuzatoare la adresa fascismului, mesaj sublim de Încredere tn umanitate șl în viitorul ei luminos. Cartea, tradusă astăzi tn peste 80 de limbi, se tn- chele cu celebrele cuvinte: „Oameni, eu v-am iubit, vegheațl!" — ce răsună șl în zilele noastre ca un îndemn permanent la vigilență șl la luptă tn numele apărării cuceririlor revoluționare, pentru victoria cauzei comunismului șl păcii, al cărei soldat credincios a fost Julius Fucik.DIALOG OU 03? t tor Fi o di alo g o o i

PROGRAMUL DE RADIO
20.lt: Cintâ orchestra de muzică populară a uzinelor „Electroputere" din Craiova 20.30: Noapte bună, copiii 
20.40: Muzică ușoară 21.13: La microfon satira șl umorul (reluare) 22.25: Muzică de dans 23.14: Simfonia a Il-a pentru orchestră, soliști și cor de Gheorghe Dumitrescu,

Programul II 10.10: Muzică ușoară 
10.30: Concertul nr. 2 pentru pian și orchestra de Chopin. Solist Tadeus Zmudzlnskl 11.00: Ctntece pionierești 
ll.lt: Povestirea „Unul din Ghilan" de Bozorg Alavi 11.36: Cvartetul tn do minor de Radu Paladi 12.05: Muzică din operete 12.30: Ctntece și jocuri populare 13.00: Piese simfonice 13.30: Din schițele iul Eugen Teodoru 13.45: Valsuri interpretate de fanfară 14.10: Melodii populare — la balalaică Ev- ?heni Avksentiev 14.36: Piese de es- radă 11.00: Ctntece 16.21: Concertul tn re minor pentru vioară și orchestră de Constantfn Nottara; Simfonia tn re major de Bocherlni 16.10: Muzică vocală șl instrumentală de Grleg și Mendelssohn-Bartholdy 16.30: cintăreți romlnl de operă: Ellsabeta Neculce Carțiș, Ion Plso șl Konya Ladisiau 
17.00: Melodii de dragoste 11.30: Sfatul medicului (reluare) 17.36: Anunțuri, reclame, muzică 18.05: „Slmfonletta" de Ion Dumitrescu 13.30: Gintă surorile Cosak și Jean Ionescu 11.45: Emisiune culturală 10.00: Din muzica popoarelor 
19.30: Lecția de limba franceză (avansați) 19.40: Scene și arii din operele lui Puccini 20.16: Pagini literare despre frumusețile patriei 20.36: Piese corale de Clement Janneouin 21.16: Muzică populară 21.46: Emisiune literară 22.00: Muzică din operetele lui Gherase Den- drino 22.30: ciclul „Partite pentru clavecin de J.S. Bach, Interpretate de Ralph Kirkpatrick" — Partita nr. 5 
23.10: Muzica de dans 24.00: Concert simfonic.

Programul III 21.15: Seară de operă: „Amurgul zeilor" de Richard Wagner 

(actul al II-lea) 22.30—22.69: Muzică de estradă.
MIIR4URI 11 flPÎIMBRlI Programul I 

5.07: Piese de estradă t.20: Emisiunea pentru sate 5.30: Ctntece din folclorul nou șl locuri populare 
6.07: Muzică distractivă 0.20: Gimnastică 6.35: Ctntece șl marșuri patriotice 
7.10: Dansuri simfonice 7.30: Sfatul medicului: Infecțiile cu stafllococl 
7.36: Anunțuri, muzică 7.45: Salut voios de pionieri 8.06: Muzică de compozitori romlnl 8.30: Melodii populare 
9.00: Concertul In re major pentru plan șl orchestră de Nicolae Bulcllu 9.30: Muzică din operete 10.00: Teatru la microfon „Neamurile", adaptare radiofonică după comedia lui Teofll Bușecan 
11.05: Muzică ușoară 11.30: Fanfară 
12.00: Din ctntecele și dansurile popoarelor 12.30: Coruri șl dansuri din opere 13.10: Muzică ușoară romtnească 
14.00: Din operetele lui Johann Strauss 
14.35: Ctntă orchestra de estradă a «elevlzlunii sovietice dirijată de lantiev it.oo: Prelucrări de folclor 15.32: Simfonia nr. 101 „Ceasornicul" de Joseph Haydn — orchestra N.B.C., dirijor Arturo Toscanini le.oo: Ctntece 16.15: Vorbește MoscovaI 16.45: Variațiuni pe o temă de Corelli, de Tartini-Krefsler; Variațiuni pentru flaut șl pian pe o temă de Mozart de Reynaldo Dahn 17.10: Ctntă Raveca Săndulescu șl Alexandru Bldlrel 17.30: Prietena noastră, cartea 18.oo: „Melodii... melodii" 18.30: Lecția de limba engleză 18.40: Ctntă Petre Ștefănescu- Goangă 19.00: Jurnal de întrecere 19.it: Program muzical pentru fruntași tn Sroducțle 20.16: Ctntă corul tntreprin- erll „Industria bumbacului" 20.30: Noapte bună, copiii 20.40: Concertul pentru violoncel șl orchestră de Hacta- turian, solist Vladimir Orlov 21.15: Jurnalul satelor 21.40: Instrumente muzicale populare romtneștl: cimpoiul 
22.21: Opera comică tn Italia tn se

colul al XVIIÎ-lea 22.66: Muzică de dans.
Programul 11 10.10: Melodii populate 

10.34: Simfonia nr. 1 de Balakirev 
11.16: Muzică corală clasică li.30: Muzică de estradă 12.06: Duete din operete 12.30: Vă prezentăm romanul „Anii maturității" de Giovanni Arpino 
12.46: Muzică de cameră 13.30: însemnări de reporter 13.40: Ctntă formația de muzică ușoară condusă de lancy KCrCssy 14.10: Suita teatrală tn stil clasic de Theodor Grigorlu 14.36: Orchestre de mandoline 15.00: Muzică din opere 15.30: Muzică populară interpretată de soliști șl ansambluri din țări socialiste 16.10: Patru dansuri spaniole de Granados 16.30: Muzică ușoară 17,00: Ctntă Marieta Grebenișan șl Tltus Mo- raru, soliști ai Operei de stat din Timișoara 17.30: Sfatul medicului (reluare) 
17.36: Anunțuri, reclame, muzică 18.06: Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră de Paganini, solist Ion Voicu 18.36: Ctntă Angela Moldovan 18.60: Lectură din volumele „Pe coardele timpului" de Mihal Benluc șl „Să ne facem daruri" de Nlna Cassian 19.00: Muzică ușoară 
19.30: Lecția de limba rusă (avansați) 
19.40: Piese vocale șl instrumentale de Szymanovskl 20.01: Ctntă orchestra de muzică populară a Casei de cultură din Llpova, regiunea Banat 20.it: Școala și viața 20.36: Arii din opera „Răpirea din seral" de Mozart 21.15: Ctntă la acordeon Nelu Orlan 21.30: Pe teme internaționale 21.40: Muzică ușoară 22.20: Muzică din operete 23.10: Sultă din baletul „La piață" de Mihail Jora; „Cele patru temperamente" de Paul Hindemith 23.65: Concert de noapte.

Programul ill 21.15: Seară de operă - „Amurgul zeilor" de Richard Wagner (actul al IH-lea) 22.40—22.69: Muzică de estradă.
JOI 12 BIPTIMBRII Programul I 

5.07: Clntă orchestra de muzică populară a Casei raionale de cultură din Alexandria, regiunea București 5.20: Emisiunea pentru sate 5.30: Ctntece șl jocuri 6.07: Valsuri interpretate la acordeon s.SO.-Glmnastlcă 6.35: Ctn

tece 6.46: Muzică de estradă 7. Jocuri populare 7.30: Sfatul medicul Eczema sugarului 7.35: Anunțuri, n zică 7.46: Salut voios de pionieri 8, Piese vocale șl instrumentale de co pozitorl romlnl 8.30: Muzică ușoi 
9.00: Vreau să știu! 9.26: Concertul re minor pentru plan șl orchestră Mozart, sofist Sviatoslav Richter 10. Interpret! de operă: Arta Flores Teresa Berganza, Irmgard Seefr George London, Nicolai Gedda, Bo Cristoff, Sldor Belarsky, Rose Bampti Jan Peerce șl Tltto Gobbi 10.30: Cti Sofia Popa, Ion Oprea șl George Sîr 
11.ot: Lucrări de Dmitri Kabalev 
ii.30: Potpuriuri șl uverturi 12.< Ctntece de Alfred Mendelsohn 12. Melodii distractive 13.1O: Muzică < operete 14.00: Concert de prtnz 16. Din muzica popoarelor 16.29: Su „Povești din Grui" de Marțian Negi 
16.00: Muzică de estradă 16.15: V bește Moscova! 16.45: Ctntece 17. pin operele compozitorilor noștri 17. însemnări despre expoziția „St.O. slf" de la Muzeul literaturii rom 
18.00: Muzică ușoară 18.30: Lecția limba franceză (începători) 18.40: j lodll populare cerute de ascultat 
19.00: Opera „Căsătoria secretă" Clmarosa. în pauză: Emisiune liters 
21.31: Piese instrumentale 21.48: M zică ușoară de Noru Demetrlad 22.t Simfonia „în memorlam" de Mii Walter Klepper 22.55: Muzică de dai

Pragramul II 10.10: Ansambluri 1 tlstlce școlare 10.30: Uverturi la 01 rete 11.00: Muzică ușoară interpret! la plan 11.15: Emisiune literară ii.< Simfonia în sol minor de Eduard Li 
12.06: Ctntă orchestra Ansamblului stat de ctntece șl dansuri al U.R.S.; dirijor Igor Moiseev 12.30: Scene corn din opere 13.00: Muzică de cam< 
13.30: Noutăți llțerare 13.40: piese estradă 14.10: Muzică populară 14.l Șase bagatele opus 126 de Beethov< Interpretează Marla Fotino 16.00: A samblurl vocale din operete 15.1 Muzică ușoară romtnească 16.10: Ci tece pionierești 16.30: Sulta a I) „Romantica" de îuliu Mureșlanu 16.l Ctntece și jocuri populare 17.30: Sfa1 medicului (reluare) 17.35: Anunțu
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PRIMA LOR EXPOZIȚIETimp de o lună, 53 de student! de la Facultatea de arte plastice a Institutului pedagogic din Iași și-au desfășurat practica da vâri In ținuturile pitorești ale Sucevei. Rezultatul activității lor s-a concretizat printr-o expoziție ce a fost deschisă într-una din sălile școlii medii „Ștefan cel Mare" din localitate. Au fost expuse zeci de lucrări represented

aspecte de muncă din întreprinderile industriale ale regiunii, de pe șantiere șl din gospodării colective, portrete de oameni al muncii șl tablouri redlnd minunatele colțuri din munții Moldovei. Multi din autorii lucrărilor expun pentru prima oară.
S. SANDU 

tehnician, Suceava

PE SCURT
D. Cuciuc - București. Cooperativa „Tehno-metalica“, căreia i-am transmis sesizarea dv., ne răspunde că s-a pus In vedere colectivului unității din calea Rahovel nr. 292 să respecte orarul legal de funcționare și In nici un caz să nu se mai facă probe la motoarele motocicletelor după orele legale.
Virginia Cristea — Corabia. Ctntărețel Florentina Vlad ii puteți scrie pe adresa: Radloteleviziunea romtnă, Direcția emisiunilor muzicale, București, str. Popov nr. 62, rn. 16 Februarie. La a doua întrebare vă informăm că: obiectele din poliolorură de vinii, indiferent de culoare, se pot spăla cu apă călduță și săpun de toaletă, fulgi de săpun („Stela") sau „Alba lux", frecin- du-le ușor cu o perle potrivită ca tărie. Apoi se limpezesc cu apă rece și se șterg bina cu o cîrpă curată.I. Anghel — Dobrogea. TInăra clntăreață de muzică ușoară Rosella Risl, care ne-a vizitat recent țara, nu este nici compozitoare, nici actriță de cinema. Dintre reprezentanții muzicii ușoare italiene l-ați putut vedea pe Fred Buscaglione in filmul „Cursa de 100 de kilometri"

O IMAGINE
PIN ITALIAFotografia pe care v-o trimit a fost realizată de un marinar de pe o navă comercială romtnească In timpul unei escale In Italia. Imaginea surprinde un aspect dlntr-o piață a portului Ravena, în prlm-plan, o loz Încă ce cheamă populația la lupta pentru pace.

A. CONSTANTI.
NiSCU 

Constanta

AZI, LA COPȘA MICĂîn ultimii doi-trei ani, Copșa Mică — cel mal tinăr oraș din regiunea Brașov — s-a dezvoltat simțitor, îndeosebi In domeniul construcției de locuințe. Plnă acum s-au înălțat numeroase blocuri; în prezent se lucrează la finisarea a încă cinci blocuri cu oîte patru etaje flecare, destinate sa- Urlaților întreprinderilor industriei chimice din localitate. De asemenea, In toamnă se va da în folosință clădirea nouă a unei școli medii.
Aural BROJU, Mediaș

CITITORII CĂTRE CITITORIUrmătorii cititori doresc să corespondeze: Mioara Si
ma, elevă, Buzău, str. Rateu Ionescu nr. 23: diverse, ilustrate; Mandy Dumitriu, studentă, Galați, str. Cazărmii nr. 105: ilustrate; Rica Ni- culescu, funcționară, Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 61: literatură, istorie, geografie, artă, ilustrate; Ștefan 
Bunea și Ion Uțan, studențl, Iași, str. Uzinei nr. 29: diverse, ilustrate; Ion Văceanu, muncitor, Buzău, str. Anton Pann nr. 3: cinema, ilustrate; 
Valeria Stoica, studentă, Galați, str. Elena Cuza nr. 6: ilustrate; Costache Ștefănes- cu, muncitor, Buzău, str. Grăniceri nr. 8: ilustrate, cinema; Pavel Lupașcu, Hunedoara, bd. Republicii, bloc 133, sc. C, et. 3, ap. 45: diverse, ilustrate; Sever 
Manda, macaragiu, Reșița, str. Rîndul IV nr. 4: sport, muzică, ilustrate; Elena 
Toncea, elevă, comuna Radu Negru, str. V. Roaită nr, 83, rn. Brăila: Ilustrate; 
Ștefan Gherasim, funcționar, și Titus Munteanu, elev, lași, str.Socola nr. 151: li

teratură, filatelie, ilustrate; 
Gabriela Kobus, Inowroclaw 3, ul. Polna 38, R.P. Polonă: Ilustrate (In polonă șl rusă); 
Maria Legowa, Gora Sleska, ul. 1-go Maja 20, R.P. Polonă: foto actori, Ilustrate (în polonă și rusă); Boguslawa 
Kraszewsha, Zychlla, ul. Glo- wacklego 36, pow. Kutna, voj, Lodz, R.P. Polonă: foto actori, ilustrate; Lilyana 
Motylinsha, Mledzlchod, ul. M. Nowotki 12, woj. Poznan, R.P. Polonă: teme diverse, ilustrate; Boman Patek, Mie- leszyn 160, pow. Wiernyzow, woj. Lodz, R. P. Polonă: literatură, film, filatelie, ilustrate (In polonă, rusă, germană); Miros law Jaciuk, Gllwice, ul. Mieszka I 33, R.P. Polonă: filatelie, sport, ilustrate (în polonă, rusă, engleză, germană); Felicia 
Broșteanu șl Maria Mihai, țesătoare, Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 10: ilustrate, literatură, cinema; Franciso 
Șinculici, elev, Bala Mare, str. Victoriei nr. 159: lus- trate, foto actori, filatelie; 
Niculae Cristea, electrician, of. postai Oșorhei, rn. Oradea: ilustrate, electronică.
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QI A L O G 0 U C I TI T O Hi • DI A~O"'G 0 U CITITORII
sclame, muzică 18.05: Tinere talente - elevi al Școlii medii de muzică In TIrgu-Mureș 18.30: Muzică de stradă 19.oo; Tinerețea ne e dragă! 
0.30: Romanțe 19.46: Șase piese entru plan de Dumitru Bughlcl 
0,00: Muzică de estradă 20.10: Ctntă onnie Francis 20.30: Noapte bună, spit! 20.40: ctntă Luminița Cosmln l Dorel Livianu 21.16: Soliști șl for- tațll de amatori participante la cel e-al VII-lea concura artistic pe țară 
1.45: Părinți șl copti 22.00: Muzică e dans 23.10; Pagini din operete 
4.00: Muzică de dans.
Programul III 21.13: Teatru la ml- cofon „Țărăncuța din Getafe", adaptare idlofonlcă după piesa lui Lope de Vega 

2.31—22.39: Muzică de estradă.
VINIRI 13 SIPTIMBRII Programul I 

.07: Fanfară s.2O; Emisiune pentru ite 3.30: Ctntece șl jocuri populare 

.07: Muzică de estradă 6.20: Glm- astlcă 6,33; Piese Instrumentale 6.46: relucrărl corale 7.10: Pagini orches- •ale din operete 7.30; Sfatul medicu- H; Prevenirea îmbolnăvirii de teta- os 7.33: Anunțuri, muzică 7.43: Salut olos de pionier! 8.oe; Muzică ușoară 

.30: Cîntece populare din Bihor de Icolae Brînduș; Suita pentru vioară l plan de Paraschiev Hagiev; Muzică eselă pentru cinci instrumente de su- at de Ottmar Gerster 8.68; Scene șl iruri celebre din opere 9.30: Muzică opulară io.oo: „Cantata bucuriei" de vidiu Varga 10,30; Melodii de estradă 
1,03: Muzică 11,30; Soliști al Teatru- ii muzical din Constanța 11.39: Ra- loreportaj 12,00: Ctntece șl jocuri opulare 19.30: Muzică ușoară 13,10: [uzlcă de balet 14.00; Concert de prlnz 
4,30: Dansuri din operete 13.00: Ctntă .na Lăcătușu șl Alexandru Jula 13.13: iclul „Simfonii de Beethoven dirijate e Cari Sohuricht" — Simfonia a Vil-a 
3.32: Muzică populară 16.13; Vorbește losoova! 16.43: Afli șl duete din oneste 17,10; Cvintetuljn ml bemol major e Mozart 17.30: în slujba patriei 
8.00: Muzică ușoară 18.30; Lecția de mba engleză 18.40; ctntă Maria Lătă- rtu 19.00; Din creația compozitorului iheorghe Dumitrescu 19,30; Muzică 

de estradă 20.13: Ctntă corul Radiotele- vlziunti 20.30: Noapte bună, copil! 
20.40: Muzică populară romtnească 
21.13: Jurnalul satelor 21.40; Arii din opere 22.23: Ctntă orchestra Franck Pourcel 22.40: Muzică de dans 23.09; Muzică pentru radio de Fillp Lazăr; Simfonia nr. 27 tn do minor de Mlas- kovski.

Programul II 10,10; Jocuri populare 
10.30: Muzică de cameră de compozitori romtnl 11.06: Pagini din operete 
11,30; Muzică distractivă 12.03: „Viața noastră înflorește" — program de ctntece și jocuri 12,30: Concertul tn do major pentru harpă și orchestră de Boieldieu, solist Nicanor Zabaleta 
12,33; Din olntecele și dansurile popoarelor 13.30: Limba noastră (reluare) 
13.40; Ctntă Ha Cazacu și Alexandru Enăceanu 14.10: Improvizație și dublă fugă de Wilhelm Berger 14.35; Muzică ușoară romtnească 16,00: Actualitatea In țările socialiste 16.23; Selecțiunl din operatele Iul Lehar 16.10: Muzică vocală șl instrumentală de Eduard Caudella I o. 3 o: Ctntă Ștefan Lăzărescu,Pavel Tor- nea șl Sandu Florea 17.00: Muzică ușoară de Ewald Wain și Alexandr Țfasman 
17,30: Sfatul medicului (reluare) 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.03; ciclul „Partite pentru clavecin de J.S. Bach interpretate de Ralph Kirkpatrick’ — Partita nr. 6 18.32; Ctntece 18.43: Ce știm despre cărți (XIV) 19.00: „Din comoara folclorului nostru" 19.30; Teatru la microfon „Un strugure în soare", adaptare radiofonică după piesa Iul L. Hansburry 21.04: Muzică simfonică 21.43: Muzică de dans 22.30: Din poezia finlandeză 22.36: Plese- fantezli opus 12 de Schumann 23.10: Muzică din opera „Dama de pică" de Cealkovski 24,00: Muzică de dans.

Programul III 31,46: Interpretul săp- tămînll: Zenaida Pally 22.25 — 22.69: Concert de estradă,
IÎMBÂtX 14 SIPTIMBRII Programul I 

6.07: Ctntă taraful Căminului cultural din Stmbătenl, raionul Lipova 
5.90: Emisiunea pentru sate 1.30: Melodii distractive 6.07; Fanfară 6.20: Gimnastică 6.35: Muzică instrumentală 

6.45: Piese de estradă 7.10: Melodii populare 7.30: Sfatul medicului: îngrijirea feței 7.33: Anunțuri, muzică 
7.43: Salut voios de pionier! 8.06: Program de ctntece 8,30: Muzică de balet 
9.00: Roza vtnturilor 9.25: Muzică populară io. 00: Muzică din opere 
10.30: Muzică ușoară 11.06: Dixtuor cu plan de Sabin Drăgoi 11.31: Ctntece șl jocuri populare 12.00: Din operetele lui Suppă 12.20: în săli șl pe stadioane 
12.30: Muzică-ușoară 13.10: Fragmente din sulta a IV-a „Slbiana" de Achim Stola; Suită pentru flaut șl orchestră de Mircea Holnic 14.00: Din muzica popoarelor 14.40; „Burlescă" — concert de cameră pentru cinci Instrumente de Mircea Istrate 16.oo: Muzică populară 
16.30: Prelucrări corale de Dinu Stellan 
15.46: Poeți contemporani slberlenl 
16.00: Ctntă soprana Agatha Druzescu 
16.15: Vorbește Moscova! 16.45: Melodii orchestrale 17.10: Ctntă formația de muzică ușoară condusă de Cornel Popescu 17.97; Concertul tn la minor pentru vioară șt orchestră de Dvorak, solist loslt Suk 18,00: Program muzical £entru fruntași. In producție 18.33:leduri 19.00: în pas cu știința 19.90: Interprețl al operei „Cavaleria rusticană" de Mascagni: Maria Voloșescu, Petre Ștefănescu-Goangă, Cornel Stavru, Giuseppe dl Stefano, Giulietta Slmlo- natto, Renata Tebaldi, Jussi Bjflrllng, Lucia Dani, Leonle Rysanek, Ettore • Bastlaninl, Mario dal Monaco 30.10; Ctntă George Folescu 20.26; Muzică de dans 21.16; Carnet plastic 21,96: Ctntece șl jocuri populare 29.96: Muzică de dans.

Programai II 10.10: Muzică distractivă romtnească 10.33: Sultă din baletul „Haiducii" de Hilda Jerea; Mică suită de Vitold Lutoslavskl 11.oo: Muzică corală 11.13: Ctntă orchestra de muzică populară „Miorița" a Teatrului muzical do stat .„Gheorghe Dima" din Brașov 
11,30: sonata tn sol major de Haydn: Sonata In sol major pentru vioară șl pian de Cornel Trăllescu 12.05: Muzică de estradă 12.30: Concertul nr, 2 pentru plan șl orchestră de Beethoven — solist Emil Ghilels 13.00: ctntă Ecaterina Negoescu, Ion Sasu șl Gheorghe Stănlcă 
13.30,:Tangourișl valsuri 14.10; Preludii 

la opere 14.36: Muzică de estradă 14,53: Simfonia I de Jan Sibelius 16.30: Din muzica popoarelor sovietice 16.10: Melodii lirice din operete 16,30; Știința în slujba păcii 16.40: Program de ctntece 17.00; Ctntă Magda lanoulescu șl Octav Enlgărescu 17.30: însemnări de reporter 17.35: Anunțuri, reclame, muzică 18.03: Sonata nr. 3 de Chopin, Interpretează Dinu Lipattl 18.31: Muzică ușoară 19,02: Concert simfonic popular 19.30; Pe teme Internaționale 
19.40; Muzică populară 20,10: Din melodiile compozitorului H. Măllneanu 
20.30; Noapte bună, copii! 90,40: Arii din opere și operete 21,10; Muzică de dans 21,45: Agendă teatrală 22.OO: Romanțe 22,30; Arii din opere 23.10; „Simfonia AlpUor" de Richard Strauss 
23.36: Muzică de dans.

Programul III 21.10; „Seară de operetă" 21,57: Serenada opus li tn re major de Johannes Brahms 22.42—23.59: Muzică de estradă.
în pagina 4: 
PROQ RAM U L 
DE TELEVIZIUNE

Tiparul executat la Combinatul poligrafic 
.Cara Sefntali*

Maehata: Vlad Mușataicu
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IN ORICE ÎMPREJURARE
proaspăt

bine dispus

triumf

PĂRINȚI!

Apa de toaletă 

balalaica

sînt bine aprovizionate în 
vederea noului an școlar,

Știți de unde puteți cumpără 
copiilor dv. uniforme școlare și 
uniforme pentru grădiniță î

Lotiunea spumoasa
CAPILLON ..

De la magazinele coope* 
rativelor de consum, care


