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Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Finlanda, condusă de tovarășul Aarne Saarinen, președintele partidului, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită In țara noastră.Din delegație au făcut parte tovarășii Marttl Malmberg, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda, Romberg Mikael, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda, redactor-șef al ziarului „Folktidnlngen", Eerola Santeri, secretar al

Comitetului regional Lahtl al Partidului Comunist din Finlanda, Slsko Kiuru, activistă la Secția de informații a Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar alC.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

LA DISCIPLINA
TIMPUL LIBER

Raportul prezentat la cel de-al VIII- lea Congres al U.T.C. subliniază că o sarcină importantă a organizațiilor U.T.C. este aceea de a oferi tinerilor asemenea manifestări educative care să Ie întărească iubirea fără margini pentru pă- mîntul pe care s-au născut, dorința de a-și vedea patria tot mai puternică ; să le trezească interesul de a cunoaște frumusețile și bogățiile patriei, Istoria poporului, viața și activitatea personalităților proeminente din trecutul nostru, e- roii mișcării revoluționare a clasei muncitoare, a tineretului, realizările obținute de oamenii muncii în anii socialismului, minunatele perspective de dezvoltare ale economiei și culturii noastre ; să-i ajute să cunoască arta poporului nostru — cîntecele, dansurile, portul popular ; să le stimuleze interesul pentru cuceririle științei, pentru creațiile literare și artistice de diferite genuri ; să asigure desfășurarea în condiții tot mai bune a activității sportive de masă. Toate acestea alcătuiesc criteriile care stau la baza elaborării planului comun de activități educative. Un raid prin liceele din orașul Ploiești — aici planurile comune se află în stadiul definitivării — ne-a dat posibilitatea să desprindem unele concluzii care pot folosi șl altor organizații U.T.C. din școli.

EDUCAREA SENTIMENTULUI PATRIOTICTovarășa Liliana Lungulescu — secretară a Comitetului orășenesc Ploiești al U.T.C. — ne spune că fiecare școală și fiecare organizație U.T.C. dispune de o varietate de mijloace care — folosite cu pricepere, inteligență și tact pedagogic — asigură baza organizării activităților care au drept scop educarea la fiecare elev a sentimentului patriotic, a min- driei că trăiește într-o țară cu înalte tradiții progresiste, al cărei popor, astăzi, muncește pentru continua ei înflorire.în acest sens, este meritorie activitatea organizațiilor U.T.C. din liceele plo- ieștene „Nicolae Bălcescu* și „Al. I. CuzaM, unde fiecare an reînvie, în cadrul unor serbări tradiționale intitulate „Serbarea Bălcescu", „Serbarea Unirii", pagini emoționante din istoria  ̂poporului, evocate cu talent șl însuflețire de elevii acestor școli în cîntece și versuri dedicate de compozitori, icriitorl, Istorici •- venlmentelor respective. De asemenea, au devenit tradiționale în liceele ploleș- tene excursiile și vizitei» la locurile ls-
ADRIAN VASILE8CU

(Gontlnuare tn pag. « Tl-a)

Regloml Vasile 
Burat și ing. Ale
xandru Șerbănescu 
din secfla S.C.B. a 
Uzinei Electromag
netica efectuează 
reglajul tînal al 
sistemului tranzis
torizat tn telefonie

La exploatarea „la ri“ Cicani, din bazinul carbonifer Ro vinari, se conturează profilul uriaș al noului complex de extracție a lignitului. în urmă doar cu cîteva săptămlni, primul utilaj de acest fel a părăsit platforma de montaj ca aă facă loc fratelui său geamăn, alt excavator cu roată șl cupe — o adevărată uzină în deplasare pe șenile, care poartă greutatea ..modestă" de peste 600 000 kg. Capacitatea sa orară va întrece producție unei mine mecanizate, deservite de cîteva sute de oameni, eliberînd, totodată, prin intrarea lui în funcțiune un parc de circa 250 autocamioane. (Agerpree)
O lucrare Importantă, la ordinea zilei In ac
tuala campanie agricolă este și recoltatul ore
zului. Țăranii cooperatori din comuna Sprân
cenata, regiunea Argeș, prin buna organizare 
a muncii reușesc sd se Încadreze In timpul op
tim atit la culesul porumbului și Insilozarea 

nutrețurilor dl și la secerișul orezului.

a primit pe liderul Partidului 
Liberal din Marea BritanieJoi după-amlază lecretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a primit pe Joseph Grimond, lider al Partidului Liberal din Marea Britanic, deputat în Camera Comunelor, care se află în vizită în țara noastră.La întrevedere a participat George Macoveacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Au fast de față ambasadorul Marii Britanii la București. Leslie Charles Glass.în cadrul discuției, care a decurs într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de păreri asupra problemelor actuale ale situației internaționale și asupra relațiilor dintre cele două țări.
UN NOU ADEZIV

Preocupările Institutului de Cercetări Forestiere pentru găsirea de soluții economice la fabricarea placajului de cofraje, au condus la realizarea

unui nou tip de a- deziv fenolic denumit fenoplac.Pe lîngă calitățile sale superioare,noul adeziv prezintă avantajul economic de a elimina impor

tul de tegofilm șl în același timp introducerea lui în producție s-a soldat cu economii de peste 500 lei la m.c. de placaj.
I. V. POPA

MAREA 

BUCURIE 

A SOȚILOR

TUDOR
de F. BRUNEA-FOX

AUTOMATIZAREA

REȚELEI

TELEFONICE

INTERURBANE

O IMAGINE 
DIN PRIMĂVARA 

VIITOARE
IAȘI — (de la corespon

dentul nostru).
Cu o floare nu se face pri

măvară. Cu cele 500 000 însă 
care vor înflori încă în zilele 
iernii acesteia tn noua seră 
construită tn orașul Pașcani, 
pășcănenii pot spera din 
toamnă, așadar, că în 1967 își 
vor avea o primăvară așa cum 
se cuvine.

Răimîne să treacă iarna nu
mai, cu viscolele și capriciile 
ei favorizate de Valea Șiretu
lui, pentru ca noua imagine a 
orașului, cu zveltețea liniilor 
arhitecturale și culorile îm
bietoare ale spațiilor verzi s-o 
acopere cu desăvîrșire pe acea 
veche întipărită în memoria 
vîrstnicilor, a Pașcanilor în 
care acum 22 de ani, în urma 
bombardamentelor din iulie nu mai rămăsese piatră pe 
piatră.

PENTRU CA MÎINE 
SĂ ÎNCEAPĂ AZI

în aprecieri, cifrele au puterea contururilor precise, al identificărilor fără echivoc a faptelor ; sînt cele ce întregesc o anume imagine, dovedind trăinicia treptelor urcate în timp de un ins sau de un colectiv. Folosindu-le la adresa lucrătorilor de pe ogoarele raionului Calafat, ele creează un tablou cu coloritul șl per- ■onalitatea sa ; sub aspectul producțiilor, azi raionul Calafat cuprinde chiar mal mult decît două raioane Calafat ale anilor precedent! Iul 1962.

Comparate, pe aceleași meleaguri — 1 295 kg grîu în 1961 — 2 008 kg anul acesta ; 1 689 kg porumb boabe. 9 860 kg sfeclă de zahăr. 910 kg semințe floarea-soarelui și 998 1 lapte de la fiecare vacă furajată, în anul dinaintea încheierii cooperativizării agriculturii — peste 4 000 kg porumb boabe. 26 300 kg sfeclă de zahăr, 1 910 kg semințe floarea- soarelui șl aproape 1 700 litri lapte (în opt luni) în 1966 — cifrele capătă limbajul lor propriu. sînt mănunchi de raze c«

luminează drumul DÎnă la tabloul de comandă, constituind pentru cei de aici — țărani cooperatori, specialiști, mecanizatori — Drogram de lucru pentru planificările si înfăptuirile viitoare.Pe întinsa cîmpie de sub dealurile Drincei și Pleni- ței alături de ce se realizează cotidian, cu rezultat imediat, un mare volum de muncă — cantitativ imposibil de definit — e canalizat spre obiective încă prinse în planuri. Despre mîine se discută mereu azi;

mîine e pregătit de azi. Și, pentru că n-a trecut decît puțin timp de cind viitorul a fost multilateral privit și conturat Drin discutarea si întregirea prevederilor planului pe cinci ani, ne-am adresat unor conducători de unități agricole, specialiști, activiști și secretari U. T. C. cu întrebările: 1 CE OBIECTIVE V-AȚI PROPUS ÎN CIN-
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

Md înduioșează naica gravitate cu 
care o pereche 
virstnică, venită 
cu familia să se 
recreeze în grădi
na publică, pozea
ză „provincial* fo
tografului pitit tub taftaua nea
gră ce acoperă 
arhaicul aparat „â 
la minut*. Și su- rîsul ivit pe Chi
puri, după declic, ca o veselie post
operatorie, francă, 
recomandată ri
tual de profesio
nistul instantanee
lor desuete—

Ca și o sumă de 
ulițe din cartierul 
încă nerăscolit de 
excavatoare și târ
năcoape cu care 
se întretaie, stra
da Făinari e tot 
așa de liniștită ca 
pe vremea birje
lor d o m o a l e. 
Tramvaiele sînt 
mai departe, în calea Moșilor, li
nia autobuzelor o- 
colește la o oare
care distanță sec
torul. Cunosc bi
ne cartierul și 
strada, unde am 
locuit o vreme.

Evocarea aceas
ta nu-i mai veche 
de doi ani. Cînd, 
într-o dimineață 
de vară se auzea 
duduind „pe loc" 
un motor de ca
mion, vecinii din 
preajmă, deprinși 
să descifreze zgo
motele insolite 
știau despre ce-i 
vorba. Nici n-a
veau nevoie să 
iasă la fereastră, 
mai ales cind gla
suri, rîsete, tropă
ituri acompaniau

în stradă larma 
Diesel-ului stațio
nat înaintea unei case bătrînești, 
larma persistînd 
ți după amuțirea 
motorului.

Dacă vreun tre
cător matinal, din 
alt cartier, s-ar fi 
brodit pe acolo, 
rumoarea din ju
rul camionului, 
oamenii care se 
urcau instalîndu- 
se pe bănci — și mai bdtrîni, și tineri, și copii — coșurile eu provi
zii aduse de băr
bați din casa cu 
ușa larg deschisă, 
i-ar fi suscitat o 
imagine cunoscu
tă. intilnită cu su
tele în București într-o zi de odih
nă.

— Vreun colec
tiv de la vreo fa
brică sau între
prindere care 
pleacă în excursie 
— ar fi reflectat 
trecătorul.

Intr-adevăr, un 
colectiv, avînd în 
vedere numărul echipei: 20—25 de 
persoane. Dar s-ar 
fi mirat puțintel 
trecătorul aflind 
că acest vesel și 
însuflețit colectiv 
reprezenta o singură familie. Adică părinți, copii, 
nepoți și străne
poți, căci pruncul 
din brațele tinerei 
femei înfățișa a 
patra generație. 
Era familia meta
lurgistului pensio
nar Gheorghe Tu
dor.

(Continuare 
în pag, a V-a)

______________ _ /

Au început lucrările de automatizare a rețelei telefonice interurbane. Ele cuprind Instalarea de echipament telefonic automat interurban si semiautomat internațional, precum și a unei centrale Tandem de cel mai modern tip. Aceasta din urmă va permite conlucrarea centralelor actuale de tip rotativ cu tipul modern de centrale automate urbane, creînd în acest fel și posibilitatea construirii în anii viitori a noi centrale telefonice automate în București.Numărul interurban național al abonaților telefonici va fi format din 2, 3 sau 4 cifre prefix, urmat de respectivele cifre care reprezintă numerotarea locală. Spre exemplu, pentru a obține o convorbire telefonică cu orașul Constanta, un abonat din București va forma Ia disc prefixul orașului 920, iar apoi, fără a mal primi vreo altă semnalizare, va forma cele 5 numere ale abonatului din localitate.

Trustul de utilaj greu București. 
Se execută cu atenție bratu! li
nei macarale Înainte de a tl tri

misă pe șantier.

Foto : AGERPRES
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Odată cu bucuria pe care o 

aduce copilul, odată cu senti
mentul profund uman al ma
ternității, femeia are de pe 
urma sarcinii binefaceri care 
se răsfrîng asupra întregului 
ei organism. Starea de gravi
ditate antrenează după sine o seama de transformări pro
funde în corpul femeii. Aceste 
transformări, care au drent 
scop adaptarea funcțiunilor la 
noile necesități, aduc cu ele o 
mai bună organizare a diferi
telor activități apartinînd or
ganelor șl țesuturilor.

în corpul femeii, întreg sis
temul hormonal, secreția glan
delor interna. ' este. potTÎEÎtfî. 
aranjată - astfel încîî'.'sfi existe 
un maximum de armonie. în 
stare să asigure buna sănătate 
a acestui nou complex : mamă- 
emhrion.

Nu vom intra acum tn de
talii complicate asupra modu
lui în care embrionul se fi
xează și respiră, crescînd de 
la 0,5 cm (la vtrsta de 21 de 
zile) pînă la 25 cm (după 
douăzeci de săptămîni) și a- 
jungînd la 50 cm, la naștere.

In cele ce urmează, ne vor 
interesa numai transformările 
care apar în organismul fe
meii însărcinate și care au ro
lul de a regla toate funcțiu
nile importante din corp.

Printre cele mai interesan
te transformări sint 
glandelor cu secreție 
Nașterea presupune 
nirea unei condiții de 
echilibrul endocrinian 
mal. Glandele endocrine (sau 
cu secreție internă) sint acele 
glande din organism care-și 
varsă produsul direct în singe. 
Substanțele produse de ele se 
numesc 
unor

cele ale 
internă, 
îndepli- 
nelipsit: 

nor-

hormoni și au rolul 
catalizatori foarte impor-

secrețiilor hormonale sexuale 
devine placenta, un organ nou 
creat a face legătura dintre 
mamă și făt și a-l apăra pe 
acesta din urmă de orice pe
ricole. Foliculină, progesteron, 
hormoni gonadotropi, sint toți 
secretați de placentă. In acest 
fel, este asigurată pe tot timpul sarcinii armonia hormo
nală absolut necesară pentru 
creșterea normală a embrio
nului.

Este evident rf, în timpul 
sarcinii, organismul femeii 
trece printr-o stare specială- 
Este însă greșit a se afirma, 
așa cum se făcea pe vremuri, 
că în femeia gravidă se dă o

nale, despre care am vorbit. 
Pe de alta parte, în strînsă 
legătură cu aceasta este și re
glarea nervoasă. Intr-adevăr, 
intre sistemul nervos, glan
dele cu secreție internă și 
toate organele din corpul fe
meii însărcinate se stabilesc 
relații armonioase, care de 
cele mai multe ori corectează 
vechile relații, le fac mai potririte, mai echilibrate ca înainte. înlăturînd numeroase 
vechi deficiențe.

Cum se explica aceasta? 
Se știe ci, pe măsură ce sar
cina înaintează, organismul 
femeii are de efectuat un sur
plus de munci. Inima sa tre-

altă parte, ficatul are rolul 
important de a dezintoxica 
singele. Să nu uităm nici de 
rinichi, care elimină toate 
substanțele ce iau naștere în 
urma dezasimilării. După 
cum se vede, în toate apara
tele, sistemele și organele din 
carpul femeii însărcinate se 
prezintă solicitări crescute, 
pentru care este necesară o 
adaptare perfectă, făcută pe 
cale nervoasă și hormonală.Adeseori, specialiștii remarcă faptul că o femeie de constituție slabă, care s-ar fi crezut că este mereu amenințată de boli, trece cu prin întreaga perioadă a bine 

sar-

Condiție hotărîtoare
pentru sănătatea femeii

pentru numeroasele pro- 
ce au loc în organismul

tanți 
cese 
nostru.

Viața femeii intre 13 și 50 de ani este caracterizată prin- 
tr-un ciclu 
nios, 
ține 
cina, 
vidă, 
luna 
esențială, dacă nu

endocrin armo- 
ce se repetă ritmic și 

sub dependența sa sar- 
Cind femeia devine gra- 
foarte curînd. incd din a doua sau a treia, sursa 

unică, a

luptd etrerinud fafre fer si 
mamă. Dimpotrivă- este vortoe 
de o stare normală- care vrea 
să asigure o knbina re armo
nioasă între nevoile embrio
nul ui sau fitului e ale femeii.

Orpanirm*! fe-ieti m 
tea2d, așadar, de U nw. '-A 
starea de gnwditete Pt it »- 
parte, «cearta se ferr prti 
complexele repldim hei’wa

rinii ba. mai mult chiar, la sfirșit fortificată, cu un or
ganism maj rezistent decît înainte. In special, se remarcă ■ deseori dispariția tulburărilor glandulare. Iar femeile care aveau o dezvoltare fizică neîndestulătoare Isi împlinesc formele. De asemenea, se remarcă ameliorări ale unor 
turbură ri de digestie sau de

lese

circulație, dispariția anemiilor etc.
Firește, ne referim aici la 

femei normale, sănătoase. Se 
găsesc, de asemenea, multe 
maladii sau tulburări pe care 
graviditatea le ameliorează sau 
chiar le vindecă. Așa se în- 
tîmplă cu unele boli de piele 
care au un substrat hormonal, 
cum sint acneele (coșurile), 
unele dermatite, eczemele, 
etc. De asemenea, sînt adese
ori ameliorate migrenele, 
precum și unele stări psihice 
(melancolia, stările depre
sive etc.).

Schimbările substanțiale și 
generalizate diferă mult, de la 
o persoană la alta și nu pot 
fi prezentate simplificat. O fe
meie grasă, cu tendință la 
obezitate, poate deveni supla 
după cum o persoană foarte 
slaba se poate împlini: acesta 
nu este decît un exemplu la 
limita schematizării, care poate da totuși o idee asupra nu
mărului mare și diversității modificărilor produse de gra
viditate.

Influența binefăcătoare a 
maternității asupra organis
mului feminin este, desigur, 
condiționată de respectarea în această perioadă a unul re
gim alimentar cit mai potrivit, 
precum și de o vitaminizare și mineralizare adecvată. Dar 
toate acestea sint bine cu
noscute medicilor care urmă
resc pas cu pas evoluția sar
cinii, asigurînd buna stare de 
sănătate și înflorire a viitoarelor mame.

Dr. A. CONSTANTINESCU

Foto: AGERPRES

o recoltă, se pregă- 
La cooperativa agrl- 
comuna Drdgănești-

S-a strtns 
tește alta, 
cola din
Vlașca, regiunea București, me
canizatorii urgentează fn aceste 
zile arăturile adinei de toamnă

nedumeririle. 
Neajunsurile 
din caracte-

„DU-MĂ ACASĂ

MĂI TRAM VAL. “

L9Ch9 ftlVtJ M >0 âc50«fW

Popa» fn .- oroșu/ Alba luMa

rul ei hibrid. Autorii montării n-au optat hotărît pentru teatru ori film și au prezentat un amestec de proiecții de peliculă cu scene de teatru televizat Cum în discuție e rezultatul final și nu cauzele pentru care sra procedat astfel nu
0 ECRANIZARE

EȘUATĂ
vom căuta să aflăm motivele strict interne ale nereușitei.

Judecătorul și călăul repre
zenta un excelent scenariu de film polițist și ecranizarea lui n-ar mai fi pus decît proble
me de tehnică și pricepere regizorală. Readaptarea textului la condiția teatrului nu i-a 
aduc vreun plus de dinamism ci dimpotrivă. De aici lipsa u- nui suspens puternic pe care textul îl pomitea. Șl adaptarea, și regia se datoresc lui N. Motric. Indeciziei în alegerea formulei i se adaugă și neglijențe ale punerii în scenă inacceptabile la un regizor profesionist. Lăsăm la o parte caracterul improvizat al unor replici, în episoade în actorii nu-și cunoșteauașteptînd ajutorul sufleurulul care a Ieșit cu această ocazie din anonimat. Sau neglijența pentru efectele sonore de care 
alte episoade nu se puteau lipsi. Este vorba de punctarea regizorală a acelor mente, sau replici, de 
adaptarea avea absolută voie pentru întreținerea«iunli și a curiozității psihologice. Atacul de noapte din 
casa hxl Barlach a fo6t un

care rolul
(Film realizat de ub 

reporter al ziarului nos
tru tn colaborare cu
1. T.B. In rolurile prin
cipale tramvaiele 3
20).

Orice asemănări ale 
personajelor ți aitaafil- 
lor din acett film ea 
persoane ji aitnatii din 
realitate nu itnt lntln- 
plătoare. Faptele mn 
petrecut tn ziua de M 
septembrie a.c. lnceplnd 
de la orele unsprezece 
ți douăzeci «1 clari da 
minute.

Plan apropiat : O di
mineață Însorită de 
toamnă. în stapa de 
tramvai din dreptul Ci»- 
migiului (pe t&blita in
dicatoare scrie : , .I.T.B.
2, 3. 12. 20*) așteaptă o 
mulțime de oameni cu
prinzi de nerăbdare.

Plan apropiat : un
grup de bărbați si femei 
vociferează. Se deslu
șesc următoarele replici:

— Oare pini cînd o 
să mai așteptăm tram
vaiul ?

— Asta-l curată băta
ie de joc..

Dinspre CUmigiu apa
re un nou personaj E 
îmbrăcat înlr-un sacou 
de piele neagră gi pare 
interesat de cele ce se 
petrec.

Prim plan. Omul cu 
sacoul de piele neagră 
(autorul acestor rlnduri) 

de fapt întreabă naiv : 
— De ce vă necăjiți î 

Uitați, trec destule 
tramvaie.

Plan mijlociu. Trei 
cetățeni deodată :

—Trec numai tram
vaiele 12 și 2 iar noi a- 
vpm nevoie de 3 sau de 
20 .

Figura înfuriată a 
unui tînăr. Printre 
scrlșnete de dinți, spu
ne :
— Ieri aveam nevoie 

de tramvaiul 2 sau 12 
șl veneau unul după al
tul doar tramvaiele 3 
și 20...

Plan general. Mulți
mea se mjșcfi cu nerăb
dare, privind cu dispe
rare spre bulevardul 
Cobălcescu, dar de aco
lo nu vin depît autobil-.

xela 3i *1 trmET-Lt« l 
12.

Haa datalta. Cadra
nul urmi caat L-xrt« 
•rată o reia 11 .Zi Deo
dată acele cauo.uca ■ 
■e pun In atacare. îb- 
vlrtinda-w pită ce ara
tă orele 11.55.

Voea crainic : An 
trecut 30 nitrute de ■»- 
teptare Încordați. Deo
dată...

Plan general. La ori
zont apare un nou traa- 
rai Pe tăblita ir.dira- 
tnare ieri* cifra noro- 
coaU ,J0* ‘ QaxeeCer 
aflat! tn statte lr.g» wn 
le vine *1 creadă- Prin
tre ei ae află wn tariet 
ru binoclu Privește 
atent cu binoclul ai con
firmi în a plantele mul
țimii :

— Este tramvaiul 2U._ 
Pe el. fraților, cere ma 
puteti...

Plan Întreg. U„ tram
vaiului 20. Fără mais
tru de lupte ii firi regi
zor specializat fn supra
producții cu figurație 
numeroasă, combatanții 
ce deccurcă magistral 
invadlnd vagoanele 
tramvaiului. Se aud ți
pete..

— Aoleo, bătătura ...
— Fii atent tovarășe, 

mi s-au aqățat ciorapii 
In coșul dumitale...

— Ce al In nlasa ala 
de ml-ai murdărit hai
na ?

— Ce să am — uită- 
te mal bine la mîneca 
hainii șl ai să vezi că 
nu slnt declt roșii pen
tru bulion.

— Iese cu sare de 1S- 
mîie. maică — intervine 
binevoitoare o hătrînJcă.

Prin plan. Personajul 
cu sacou de piele nea
gră e glnditor.

Voce : Ce să fac 7 
Să-l iau pe 20 7 De 
fapt eu am nevoie de 
3... Dar mai bine merg 
cu 20— ce-1 In mină 
nu-l minciună — și îl 

schimb la depozitul sa
nitar cu 4...

Plan întreg. Persona
jul de mai sus se Avîntfl 
curalos spre intrarea 
tramvaiului care tocmai 
a nlecat din stație. Fuge 
cîtiva metri și e cules 
tocmai- cînd era să cadă

Cvr p!rl '< wre
■n cjocrk^a Trepea*. *-

treble U vi =£■£. 
dttrv oare îs w-
pal Jar »

Haa j--------" D«*4 »
da da ri'AUna.
tra2v>.3> 2i aj-n^ ia 
dapoaAd aautar Co
boară cai ■■Jț1 cElăari 
printre care vt ornai ea 
halea da pieleIe zare apare ea aoa 
tram rai.

— O H 3î — ao în
treabă aaava.

— A*i I — rărpuda 
cineva — a A
Plan apropiat. Tram

vaiul intră !r. stație d 
culege cîtiva <Ub cei ea 
așteaptă.

Aceștia lin! fariritu 
clei cei mai multi ră
niri In stafie, așteptlnd 
tram va tu] 3 supranumit 
tramvaiul fantomă

Plan geaeraL Canătul 
liniei 4. Omul cu haina 
de piele coboară victo
riei din tramvai. își 
privește ceasul și chipul 
i se înseninează. Cons
tată că a realizat un 
nou record : a parcurs 
uriașa distanță de la 
Cismigiu plnă la Piața 
Scînteii într-o oră. două 
minute și 23 secunde. 
(Oricum, e mai norocos 
dacft colegif săi care fac 
pînă în Piața Scînteii o 
oră jumătate din Balta 
Albă și 2 ore din Ber- 
ceni).

Voce crainic : SI cînd 
te glndești că o rachetă 
Înconjoară pămîntul în 
mai puțin de o oră, a- 
vionul zboară într-o oră 
de la București la Sibiu 
iar trenul parcurge în 55 
minute drumul plnă la 
Ploiești. Dar de, rache
tele, avioanele șl trenu
rile nu aparțin de I.T.B.

A. TOMA

mo
ca re ne- 
ten-

episod ratat ca și vizitele lui Gastman ș.a.m.d. Utilizarea planurilor de detaliu cu un rol tradițional șl de un efect spectacular și artistic cunoscut e făcută de multe ori în contratimp. Un verificat arsenal de mijloace al filmului polițist se vede că e necunoscut regizorului. Din această cauză nuvela n-a fost de fapt interpretată, recreată, ci abia ilustrată. Distribuția a fost și ea ineficace ca selecție. Insistăm pe selecție pentru că televiziunea spre deosebire de colectivul restrîns al unui teatru are posibilitățile de a alege interpretul cel mai nimerit și a și făcut-o de cîteva ori. G. Mărutză e un actor indiscutabil superior și a dovedit-o și în rolul Iul Barlach dar credem că n-are datele cerute de un astfel de personaj. O voce vibrantă metalică, viguroasă e în dezacord cu starea de spirit și starea fizică a detectivului lui Diirrenmatt. Mult mai potrivit a fost ales Mircea Anghelescn în rolul lui Tschanz tratat însă inegal de actor, superficial, fără studiul psihologiei personajului Interpretat. Monoton, fără înțelegerea rolului, a fost Ser- bon Iam an di în Lutz mulțu- mindu-se doar să-și debiteze răspicat replicile.Este drent că televiziunea are condiții speciale de lucru ceea ce nu înseamnă însă că trebuie cultivată improvizația șl prdousele incerte.O ecranizare adevărată după Judecătorul și călăul, un film întreg, fără hibrizi, ar fi obligat la exigența artistică și la mai mult, în fond, respect pentru telespectatori. Și dacă televiziunea nu posedă regizori nimeriți se poate apela la regizorii din afară.

Se naște o tradiție

Carnavalul 
studenților 

din 
institutele 

de artă
* octombrie. E aaarl. La era 

clnd In întreaga tari mil d* . 
atudențl Ișf dau mina tn cadrai 
tradiționalelor „baluri ale bo
bocilor”, sărbMtorladn-l pe cel 
mal tineri colegi, stntem oas
peții Casei de culturi a atu* 
dențllnr din București. Intrlm, 
odată cu primii Invitați, tn ho
lul împodobit aărbltoreatp. 
Zeci de costume carnavalești 
ies tn întfmpinarea oaspeților, 
se întrec în a îace onorurile 
gazdei. Recunoaștem printre 
măștile care Invită binevoitoa
re oaspeții spre sala de dana, 
personale din commedla delV 
arie șl binecunoscut! „eroi* din 
„O scrisoare plerdntă".

Iată-ne în mijlocul veaelfel 
țt tinereții, alături de ▼lltnril 
actori, nictorl gl dirijori, aruIn
to rl. regizori de teatru |1 film, 
cîntăretl de operă, compozitori, 
la sărbătoarea anuală a studen
ților din institutele de artă 
bucureștene. ta a doua aa edi
ție, aceat carnaval atafornlcegfe 
tn marea familie a tradițiilor 
universitare una foarte tînlrM, 
poate chiar cea mal tfnlrl. 
într-un feî, ea ae aseamănă cu 
multe alte tradiții ale începu
tului de an universitar, litnd 
ca gl acestea o delicată mani
festare de bucurie |l simpatie 
cnleqlală pentru cel din anul I, 
marchează, mal ales cu glume 
șl garje special dedicate, Inte
grarea lor în marea îamlllf- 
studențească, începutul ascen
siunii către „tărîmul muzelor". 
Mal ales către el s-au îndrep
tat urările de succes ale tutu
ror, dedicațiile muzicale, recită
rile, dar gl glumele-orate sau 
descifrabile în zeci dintre de
senele șl tablourile cu care 
„pictorii" au întrumusețat să
lile carnavalului.

A fost însă mai mull decît o 
sărbătorire a proaspeților uce
nici a! Iul Apollo, mai mult 
decît o petrecere studențească. 
Seara tafreagl. într-o adevă
rată ..olimpiadă a artelor", re
prezentanții fiecărui Institut 
s-au întrecut în a oferi colegi
lor dovada talentului gl măies
trie Iar artistice. Multitudinea 
feerică a podoabelor din săli
— uneori adevărate tablouri
— scenele mimice șl panto
mimice cu care studențll-actorl 
au presărat seara, recitalul de 
poezie „George Cojhuc", ca șl 
Interpretările de arii din opere 
sau spectacolul cu piesa „Millo 
director", de Vasile Alecsandri 
au făcut din carnaval o întîl- 
nlre a muzelor, do-a lungul că
reia discipolii Thaliel sau ai 
Euterpel s-an străduit ca, re- 
prezentfnd virtuțile artistice 
ale teatrului gl muzicii, să nu 
rămtnă mal prejos decît cel al 
Terpslchorel gl Poleymnlel — 
patroanele dansulot gl poeziei 
lirice. Confirmarea reușitei au 
constituit-o aplauzele îndelun
gat subliniate ale celor din 
sală.

Pînă tîrziu, holta carnavalu
lui a strălucit în lumina poli
cromă a ghirlandelor de rîs șl 
voie hună tinerească.

ION TRONAC

A

f

M. UNGHEANU

(Umare din pag. fl

legat* de trecu ral de '.upti pentru 
liberia:e naționali și aociilft, întflmrile 
elevilor cu vechi membri al partidului, 
oameni cu îndelungați activitate în ca
drul mișcirii muncitorești.Elevii liceului WL L Caragiale* organi- xee’ deseori lntflnlri instructive, care ae bucurâ de popularitate, cu istorici, specialiști in economie, oameni de culturi și artă ale căror multiple cunoștințe trezesc un viu interes. Biografia orașului, important centra muncitoresc, constituie tema unor simpozioane intitulate „Momente din istoria orașului Ploiești”, „Ieri azi și mline la Uzina „1 Mai" Aniversarea personalităților de seamă ale științei și culturii românești au devenit, pentru elevii Liceului nr. 4, ocazii dintre cele mai potrivite pentru organizarea unor manifestări al căror rezultat e cunoașterea mai aprofundată a operei acestora, însușirea învățămintelor pe care le degajă. Tot Ia acest liceu se organizează excursii în cadrul unul ciclu intitulat „Monumentele culturii poporului român“. Iată doar cîteva din acțiunile cu drept de permanență în planurile comune, înscriindu-se printre cele mai eficiente întrucît interesează colectivele de elevi, contribuie la buna lor educație, patriotică, moral-cetățenească.In toate liceele ploieștene organizațiile U. T. C. cu sprijinul competent al conducerilor școlilor, stabilesc in această perioadă importante acțiuni în vederea realizării unui plan comun care să reflecte cu adevărat cerințele vieții școlare, ale organizațiilor U.T.C., ale elevilor. De la tematica și titlul acțiunilor pînă la fixarea datelor Ia care vor avea Ioc și a celor care le vor pregăti, se parcurge o adevărată muncă de concepție, garanție a realizării întocmai a celor propuse. Se stabilesc itinera- ritle excursiilor acestui an școlar, posibilitățile existente ca aceastea să nu ră-

LA DISCIPLINATIMPUL LIBER
mînă simple deplasări turistice de agrement, ci să aibă rezonanțe adinei asupra elevilor, organizîndu-se In acest scop simpozioane, expoziții documentare, consultații, discuții, concursuri.
ORIZONTUL CULTURAL - ȘTIINȚIFIC 

AL ELEVULUICompletînd natura cunoștințelor căpătate prin acțiuni cum sînt cele despre care am amintit pînă acum, planul comun concentrează Interesul elevilor față dc realizările științei, pentru creația artistică. Preluînd multe din formele încetățenite încă din anii trecuți, aceste planuri cuprind numeroase inițiative, acțiuni inedite pe care dorim să vi le prezentăm : excursii tematice ale cercurilor pe materii (chimie — „Petrochimia14, „Celuloza4*, „Fibrele sintetice44 ; literatura română — „Zone folclorice*4, „Casele memoriale14 etc.), seri de informare științifică, organizate prin colaborarea a 2—3 cercuri. La Liceul nr. 4 există o preocupare deosebită pentru organizarea acțiunilor culturale. S-a înființat un cerc al prietenilor filmului cu caracter complex: de producție cinematografică și de cut- tură cinematografică. Tot aici s-a inițiat ciclul de audiții „Din istoria muzicii", în cadrul acestui ciclu elevii vor putea urmări și o istorie comparată a artelor (literatură, arte plastice, teatru, cinematograf) care s-au dezvoltat paralel cu muzica.O propunere : Teatrul de stat din Plo

iești și-a stabilit repertoriul pentru stagiunea lMfl—1907. la întreprinderea regională cinematografică programul cinematografelor este planificat trimestrial. Nu ar fi mai eficient să se pună de acord planul comun cu programul instituțiilor de artă din oraș ?
PASIUNI, APTITUDINI, TALENTEPlanul comun trebuie să cuprindă acțiuni care să răspundă pasiunilor elevilor, să le dezvolte aptitudinile, talentul. Directoarea Liceului „N. Bălcescu", tovarășa profesoară emerită Irina Voichin, și-a exprimat părerea că înscrierea în planul comun a muncii de alcătuire a formațiilor de teatru, orchestrale sau coregrafice, organizarea întrecerilor sportive trebuie subordonate acestui scop. în liceul pe care îl conduce funcționează un cerc dramatic al cărui rol nu este doar pregătirea unei piese ci mult mai complex, urmărind să consolideze cunoștințele elevilor despre teatru, despre calitatea repertoriului etc. Cercul dramatic trebuie să constituie așadar un adevărat act de cultură. în cadrul Liceului nr. 2 activează mai multe formații artistice : grup de teatru, brigadă artistică de agitație, orchestră semi-simfonică — orchestră de muzică ușoară. Toate formațiile cuprind un număr foarte mare de elevi. Scopul activității lor este de a crea elevilor posibilitatea să-și afirme și să -șl dezvolte aptitudinile, talentul. Dar par

ticiparea acestor formații la concursurile școlare stimulează într-o măsură mal mare interesul elevilor față de activitatea formației. De aceea, asemenea concursuri se organizează chiar în cadrul școlii. Planul comun programează și anul acesta concursul devenit tradițional „Dialog pe aceeași scenă".Activitatea sportivă este de asemenea în atenția celor care alcătuiesc planul comun. în cadrul Liceului nr. 2 activează citeva formații care s-au afirmat cu prilejul concursurilor republicane. Firește, aceste formații se bucură, în pregătirea lor, de sprijinul conducerii școlii și al organizației U.T.C. Dar activitatea sportivă din școală cuprinde aproape toți elevii. Acțiunile care se organizează — „Duminica sportivă", „Cupa claselor a VIII-a44 etc. — au drept scop să atragă un număr tot mai mare de elevi pe terenul de sport
★Recenta plenară a C.C. al U.T.C., care a analizat activitatea organizațiilor U.T.C. din școli și facultăți, a stabilit sarcini concrete privind îmbunătățirea organizatorică și de conținut a activităților extrașcolare. Organizația U.T.C. — se spune In plenară — cu sprijinul și colaborarea conducerilor școlilor — va fi organizatorul tuturor activităților extrașcolare.La Ploiești ni s-a vorbit de organizarea unei consfătuiri (organizatorii : Comitetul regional U.T.C. și Secția de învă- țămînt a Sfatului popular regional la care vor participa reprezentanți ai Comitetului regional pentru cultură și artă. U.C.F.S., O.N.T. „Carpați1* .judecători si procurori, directori de școli, profesori și părinți — în care să se facă propuneri cu privire la ridicarea eficienței activiiă- ților extrașcolare organizate In școli de către organizațiile U.T.C. și cu spr conducerilor școlilor, pomindu-s- tocmai de la recomandările făcute de plenara C.C. al U.T.C.
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Sărbătorirea primului Centenar al Academiei Republicii Socialiste România — cel mai înalt for al științei românești, a avut loc în condițiile unui avint deosebit al dezvoltării industriale și social-culturale a țării noastre.Păstrătoare și continuatoare a tradiției înaintașilor științei noastre. Academia Republicii Socialiste România are în centrul preocupărilor sale continuul avint al științei românești, valorificarea bogățiilor naturale ale țării, stabilirea relațiilor științifice fundamentale care stau la baza proceselor industriale...Realitatea demonstrează că în epoca modernă producția și știința se condiționează și se influențează reci

proc, contribuind una la accelerarea dezvoltării celeilalte : știința și producția constituie două laturi inseparabile ale activității de creație a omului" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R-. la Sesiunea solemnă consacrată sărbătoririi Centenarului Academiei Republicii Socialiste România.Pagina noastră de astăzi încearcă să pună la înde- mina cititorilor citeva informații care demonstrează roadele colaborării dintre știință și producție, necesitatea ridicării continue a acestei colaborări indispensabile continuului avint a! economiei noastre naționale, ridicării științei românești la nivelul cerințelor contemporaneității.• •

STIINTA SI PRODUCȚIA
INTERACȚIUNE 

DINAMICA
R. Mîndroiu
director adjunct

al Institutului de mecanica fluidelor 
„Traian Vuia"

al Academiei Republicii Socialiste România

Dezvoltarea continuă în ritm susținut a economiei naționale ridică pe prim plan nevoia vitală a științei și a producției de a colabora, de a se afla într-o permanentă și dinamică interacțiune. Formulînd această idee de valoare fundamentală, cu prilejul plenarei Consiliului Național al Cercetării Științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Este necesar să se întărească legătura între știință și producție, astfel că ceea ce se descoperă pe tărîmul cercetării să-și găsească aplicarea în producție. La rîndul ei, producția trebuie să împingă mereu înainte cercetarea științifică cerîndu-i, solicitindu-i să rezolve noi și noi probleme".Colaborarea între institutele de cercetare și întreprinderile Industriale prezintă, într-ade- văr, avantaje reciproce însemnate. Ea dă cercetării posibilitatea să-și verifice rezultatele studiilor teoretice și experimentale de laborator, în faza aplicativă. La rîndul lor, întreprinderile industriale își îndeplinesc pe această cale, sarcinile productive. Deoarece faza aplicativă a lucrărilor se desfășoară în comun, în hala uzinei, pe de o parte cercetătorul are prilejul să-și finalizeze efectiv cercetările și să-și îmbunătățească astfel creația, iar pe de altă parte întreprinderea este scutită de alegerea unor căi lăturalnice sau de eventuale erori cu ocazia transpunerii rezultatelor în practică.în ceea ce privește Institutul de mecanica fluidelor „Traian Vuia“ al Academiei o parte însemnată a activității sale a fost consacrată în ultimii ani cercetărilor aplicative. Multe dintre rezultatele obținute și-au găsit aplicarea în practică.Printre acestea se află studiile experimentale în suflerie făcute asupra unor machete de autobuze, iar altele în vederea îmbunătățirii calității ventilatoarelor fabricate în țară, întreprinderea producătoare a primit asistență tehnică pentru realizarea bancului de probă și pentru încercări în vederea sistematizării diferitelor tipuri de ventilatoare.Nu de mult a început producția de serie a unui agregat plutitor cu propulsie aerodinamică destinată recoltării stufului în Delta Dunării, care a fost construit și experimentat cu bune rezultate în condiții industriale. Agregatul și-a început drumul către producția de serie din laboratoarele institutului nostru.O altă problemă de care s-au ocupat cercetătorii noștri a eonstituit-o determinarea caracteristicilor funcționale ale ventilatoarelor de mare putere montate la turnurile de răcire de la termocentrala Brazi, Institutul de fizică atomică, Uzinele „Grivița roșie", în

vederea îmbunătățirii randamentelor. Pe baza măsurătorilor efectuate, Uzina „Independența „Sibiu" a realizat un tip de ventilator care prezintă caracteristici apropiate de nivelul de exigență al pieții internaționale.Studiul experimental privind determinarea repartiției viteze și presiuni în gangul transversal al machetelor Fabricii de pline București, prevăzut cu ecrane de vînt, efectuat în institutul nostru, permite îmbunătățirea condițiilor de lucru în acest gang și realizarea de economii prin înlocuirea unei perdele de aer cu ecrane.Studii teoretice și experimentale, care au durat mai mulți ani, au dus la elaborarea unei metode de rodaj chimic al motoarelor, aplicată cu bune rezultate atît tehnice cît și economice la reparația capitală a motoarelor de autovehicule. în diferite întreprinderi din țară, această metodă este utilizată și apreciată pentru rezultatele ei economice.în preocupările institutului nostru a intrat și studiul influenței materialelor, a formei geometrice și a condițiilor de exploatare a- supra grupurilor „piston-cilindru“ și „arbore cotit-lagăre44. Rezultatele acestui studiu au fost predate unor mari uzine bucureștene sub formă de lucrări parțiale, iar la încheiere, sub forma unui protocol de sinteză. Rezultatele au avut efect asupra ridicării nivelului calitativ al producției curente de motoare. Merită menționat faptul că aceste cercetări sînt destinate studiului și proiectării unui nou motor Diesel românesc.Prin cercetări asupra hidraulicii lucrărilor de colectare a torenților, efectuate de institutul nostru, s-a urmărit rezolvarea unor probleme ridicate de corectarea torentului Vamița din bazinul hidrografic Bistrița. Lucrările întreprinse în acest scop au servit și la obținerea unor rezultate generale destinate a fi aplicate și altor lucrări de acest gen. Tot în domeniul hidraulicii, se relevă cercetările asupra fenomenelor hidraulice din camerele de aspirație. Verificarea pe model în laborator a soluției proiectate de I.P.A.C.H. pentru camera de aspirație a stației de pompare Roznov—Rolan a dus la modificări e- sențiale ale acesteia și implicit, la o funcționare corectă.Exemplele pe care le-am citat sînt desigur, suficiente pentru a ilustra necesitatea ca cercetătorii să-și îndrepte cît mai mult privirile către nevoile producției. Beneficiile pe care industria le obține de aici sînt pentru ei o sursă de mare satisfacție.

De aproape un deceniu, întreprinderea noastră nouă, exponentă a unei ramuri noi a industriei românești, întreține legături de colaborare cu diverse institute de cercetări ale Academiei și departamentale.Și, dacă astăzi autobuzul românesc corespunde din ce în ce mai bine scopurilor pentru care este fabricat, aceasta se datorește și cercetării științifice care s-a înscris ca parte integrantă a actului de creație.încă din 1959, Institutul de mecanica fluidelor „Traian Vuia" al Academiei Republicii Socialiste România a inițiat studii de aerodinamică pe machete de autobuze. Aceste lucrări, executate la început pentru modelul TV 2 și, cu patru ani mai tîrziu, pentru d variantă mai nouă, au avut drept rezultat stabilirea definitivă a formei autobuzului, definirea arhitecturii caroseriei acestuia, astfel îneît ea sa corespundă funcțional cerințelor tehnice și unei eficiențe economice sporite.Aceleiași cerințe i-au fost consacrate și cercetările efectuate de Centrul de mecanica solidelor, care a întreprins

Parte integrantă 
a creației 
tehnice

Constantin Dlaconu
inginer șef de concepție al

măsurători tensiometrice asupra caroseriei modelelor TV 2 și TV 7. Pe baza acestor măsurători a fost re verificată dimensionarea caroseriei și s-a redus greutatea ei. Această o- peră a fost continuată de pro- iectanții uzinei. Prin calcule de rezistență ei au aflat noi rezerve de reducere a greutății autobuzului. Așa se face

Uzinei „Autobuzul*

că, în decurs de patru ani (1962—1966), greutatea autobuzului s-a micșorat cu 50 kg de metal, obținut cu precădere din scheletul caroseriei.O problemă rezolvată mai recent cu sprijinul cercetătorilor a fost aceea a determinării suprapresiunii în compartimentul motor în vederea etanșării împotriva prafului.

Autobuzele produse de uzina noastră se află într-o continuă prefacere. Fiecare tip nou care intră în circulație are caracteristici îmbunătățite. Acest proces de elaborare continuă este de neconceput fără îmbinarea experienței de construcție și de concepție pe care a acumulat-o colectivul nostru, cu forța pe care o stă- pinește cercetarea științifică. Un exemplu în acest sens, îl oferă colaborarea între Centrul de mecanica solidelor, Institutul politehnic din Brașov și proiectanții uzinei noastre care își concentrează acum e- forturile către studiul suspensiei autobuzului în vederea dotării cu amortizoare hidraulice telescopice.Se știe că, potrivit prevederilor planului cincinal, producția mijloacelor de transport auto va crește de peste două ori pînă în 1970. Această creștere nu este firește, numai de ordin cantitativ, ci și calitativ. Cu afît mai mult cercetarea științifică aplicativă constituie o componentă de baza a înfăptuirii planului cincinal, a realizării sarcinilor noastre.

Un

laborator 

al chimiei 

moderne

Ing. Adrian Budu
directorul Uzinei chimice 

ICECHIM Dudești

La Institutul de cercetări metalurgice București
Foto: GR. PREPELIȚĂ

Cu cițiva ani în urma, în
treprinderea noastră a anali
zat posibilitatea de a coopera 
la construcția tractoarelor și 
a autocamioanelor românești. 
In această împrejurare nouă 
s-a pus problema reducerii 
din planul de import a unor 
materiale. Orientîndu-se după 
indicațiile date de partid în 
această privință, colectivul 
nostru a hotărît sa studieze 
posibilitatea de fabricare a 
cuzineților pentru tractoare 
și autocamioane pe baza unei 
tehnologii noi, care să evite 
importul materialelor defici
tare.

Stabilirea proceselor tehno
logice de fabricare a noilor 
produse ne-a creat de la 
început numeroase probleme 
pe care colectivul nostru de 
ingineri și tehnicieni le-a re
zolvat, în majoritatea cazuri
lor, cu posibilități proprii.

Avînd la început doar cîteva 
puncte de reper și lipsiți de 
literatura de specialitate, am 
trecut la punerea în fabricație 
a cuzineților, executând nenu
mărate probe și tatonări pen
tru a .ajunge la stabilirea unui 
proces tehnologic de fabricație 
eficient. Cu mijloacele de care 
dispuneam la început, în 1958, 
am reușit să executăm cuzi
neți în serii mici. Cerințele in
dustriei de tractoare și de au
tocamioane, care se dezvoltau

SPRIJINUL 
CERCETĂTORILOR

vertiginos, creșteau fără în
trerupere. Necesitatea de a 
acoperi consumuri importante 
de cuzineți a ridicat proble
me din ce în ce mai complexe.

După experimentarea func
țională a primelor loturi de 
cuzineți și în pragul unei pro
ducții de mare serie, așa cum 
se anunța noua fabricație, a 
trebuit să rezolvăm probleme 
importante, ca: realizarea pe 
scară industrială a benzilor de 
oțel placate cu aliaje antifric- 
țiune sau crearea de utilaje 
noi cu ajutorul cărora să se 
poată asigura fabricarea de 
cantități din ce în ce mai rnari 
de cuzineți.

Toate acestea necesitau stu
dii serioase pentru a pregăti 
pe scară industrială aliaje 
antifricțiune din care să se 
înlăture incluziuni de impuri
tăți, pentru a pregăti benzile

Alexandru Liviu 
inginer șef la Monetarist 

Statului

de oțel, laminările, recoacerile, 
decapările etc.

A fost nevoie să studiem, 
totodată, placarea aliajelor 
neferoase pe benzile de oțel 
prin inițierea unui nou proce
deu de deformare plastică la 
cald, ca și realizarea unei 
suprafețe active corect pre
lucrate la dimensiunile și to
leranțele cerute de geometria 
cuzinetului. Aceste studii au 
fost întreprinse dar ele nu re
zolvau în totalitate problema.

Cu toată munca asiduă dusă 
de tehnicienii noștri, adesea 
în colaborare și cu labora
toarele întreprinderilor bene
ficiare — Uzinele „Steagul

roșu* și Uzinele „Tractorul* - 
Brașov — ne-am găsit uneori 
în fața unor probleme pe care 
singuri nu le-am putut rezolva. 
Era nevoie de interrenția cercetării științifice.

Am apelat la cercetătorii 
din cadrul Centrului de me
canica solidului al Academiei, 
care au luat in studiu teme ca 
„determinarea capacității por
tante a cuzineților* și „deter
minarea capacității de lu- 
brifiere a aliajelor antifric
țiune*.

Și astfel, datorită concursu
lui acordat de oamenii de ști
ință, folosind literatura și 
aparatajul de specialitate, am 
reușit să îmbunătățim pro
cesul tehnologic de pregătire 
a aliajelor antifricțiune de 
tip Babit, precum și pregă
tirea benzilor de oțel înainte 
de placarea prin laminare. Un

prețios sprijin am avut și atunci cînd am abordat fa
bricarea cuzineților cu mate
rial antifricțiune A.S.M. la 
care recomandările primite au 
fost de un real folos.

împrejurarea pe care am 
amintit-o nu este, firește, 
singulară. Ca și cuzineții noștri, fiecare mașină, fiecare 
ansamblu sau subansamblu 
conține, într-un fel, contribu
ția cercetării științifice. Pro
blema pe care am fost chemați 
s-o rezolvăm și am rezolvat-o 
cu aportul oamenilor de știința reflectă adevărul profund 
pe care îl ilustrează cuvintele 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din indus
tria construcțiilor de mașini: 
„în fața oamenilor noștri de 
știință, lucrătorilor din institutele de cercetare și proiec
tare se deschid largi posibili
tăți de afirmare a priceperii, 
cunoștințelor și talentului lor. 
Intelectualitatea noastră teh
nică. aflată nu o dată în pri
mele rînduri ale promotorilor 
noului in știință și tehnică, are 
toate condițiile să-și aducă 
contribuția activă la dezvol
tarea într-un ritm susținut a 
construcției de mașini și prin 
aceasta la progresul întregii 
economii naționale, al întregii 
noastre societăți socialiste".

Produse 
de înaltă 

performanță
Conctantin Bîrainginer șef la Uzina de mașini electrice — București

Generatoarele electrice de 
medie frecvent^ produse de n- 
zina >04x172 Isi datoreaxj exts- 
teafa și. mai alei, performantele 
colabor2ril noastre cu Institu
tul de energetici. Grape calcu
lelor efectuate de cercetătorii 
institutului, an pntnt fi deter
minate caracteristicile acestor 
generatoare.

Cit de fertilă poate fi coo
perarea specialiștilor din pro
ducție cn oamenii de știință 
ne-o dovedește și iaptul că 
după ce cercetătorii au deter
minat caracteristicile genera
toarelor amintite, pe această 
bază, in uziua noastră a fost 
elaborată o nouă teorie a a- 
cestor mașini. Teoria a servit 
la crearea altor tipuri de ge
neratoare electrice, cuib sini 
generatorul de medie frecventă 
tn construcție verticală și al
tele, cu mult superioare celor 
fabricate anterior. Aceste noi 
generatoare au intrat in fabri
cație curentă. Ele slot utilkale 
In industria metalurgică, la 
tratamente termice și la topirea 
metalelor. Utilizarea lor cons

tituie o expresie a tehnicii 
înaintate In această ramură in
dustrială.

Este de remarcat că In pro
ducție ele au dat rezultate po
zitive. Potrivit aprecierii spe
cialiștilor, in ceea ce privește 
randamentul, aceste generatoa
re se situează cu 5 la sută pes
te nivelul cel mal ridicat atins 
In alte Uri.

Keferintele primite de la cei 
care exploatează generatoarele 
subliniază faptul că ele func
ționează fără condensator-serie, 
ceea ce se intîmplă foarte rar 
la acest fel de mașini, avlnd o 
mare siguranță în exploatare.

Rezultate ca cele obținute de 
noi prin colaborarea cu oa
menii de știință din cadrul A- 
cademiel reprezintă o contri- 
bntie efectivă la îndeplinirea 
unuia dintre obiectivele de 
mare însemnătate ale industri
ei noastre, anume, îmbunătăți
rea continuă a calității produ
selor, realizarea unor noi ma
șini șl utilaje la parametrii 
tehnici și economici cei mai 
înallL

întreprinderea noastră este, 
într-o privință, un mare la
borator al chimiei moderne. 
La noi în uzină gestează 
multe dintre soluțiile tehnice 
aflate la capătul drumului 
anevoios dar plin de gran
doare pe care cercetarea îl 
parcurge pentru a dala iveala 
fiecare lucru nou.

Recenta sărbătorire a Cen
tenarului Academiei Repu
blicii Socialiste România ne-a 
readus în memorie lucrările 
executate în uzina noastră în 
vederea producerii polietilenei 
amil-sodiu, după brevetul unui 
colectiv de la Centrul de chi
mie organică al Academiei. 
Este vorba despre un proce
deu original de producere a 
polietilenei — material plastic, 
din ce în ce mai răspîndit — 
cu ajutorul unui sistem cata
litic nou, amil-sodiu — tetra- 
clorură de titan, care permite 
polimerizarea etilenei la pre
siune obișnuită.

în anul 1957 a fost con
struită o stație-pilot, iar în 
anul următor a început verifi
carea procesului tehnologic la 
scară semiindustrială. Este 
important faptul că încă în 
acești ani de încercări, la sta- 
ția-pilot au început să fie pro
duse primele cantități de poli
etilenă amil-sodiu. Deși aceste 
cantități au fost relativ mici, 
de ordinul tonelor, noul ma
terial a fost introdus în con
sumul industrial unde și-a 
făcut cunoscute calitățile su
perioare în ceea ce privește 
rezistența la coroziune șt la 
temperatură.

Procesul tehnologic elaborat 
în uzina noastră a servit ul
terior Institutului de cerce
tări chimice la întocmirea 
unui studiu tehnico-economic 
destinat producției de poli
etilenă amil-sodiu.

Activitatea uzinei noastre, 
cu caracteristica ei de unitate 
experimentală, constituie, în 
multe împrejurări o ilustrare 
vie și concretă a noțiunii de 
colaborare între știință și pro
ducție. Pentru colectivul nos
tru este nu numai o obliga
ție ci și o deosebită cinste po
ziția pe care o deținem — la 
răscrucea cercetării cu prac
tica. Ne revine sarcina de 
mare însemnătate de a con
solida această poziție pentru 
a contribui astfel la îndepli
nirea importantei indicații 
date de conducerea partidului 
nostru cu privire la întărirea 
permanentă a colaborării ști
inței cu producția. în ramura 
noastră îndeplinirea acestei 
sarcini cere eforturi pe mă
sura dezvoltării impetuoase a 
industriei chimice în anii cin
cinalului, dezvoltare de ne
conceput fără aportul substan
țial al cercetării științifice. .



• r

în suita de mese rotunde, initiate de ziarul nostru, prin care sînt puse în dezbațerea unor reprezentant! de seamă ai opiniei publice diverse probleme ce interesează masele largi ale tineretului, a sosit în prezent rîn- dul cîtorva dintre chestiunile legate de creația, interpretarea și difuzarea muzicii ușoare românești. Această „programare" nu este, desigur, intim, plătoare. Ultima ediție a Festivalului de muzică ușoară de la Mamaia — menită a fi o sinteză a căutărilor creației și interpretării muzicii ușoare românești, — a demonstrat, dincolo de unele succese, de evidențierea unor reale valori muzicale, semnele unor cronice involuții, ale unor soluții artistice deficitare care au stîrnit severe discuții în rîndurile publicului și în primul rînd ale tineretului — principalul consumator dintotdeauna al muzicii ușoare.Dar deasupra judecăților de valoare asupra ultimei ediții a Festivalului de la Mamaia, (care a făcut chiar pe cronicarul unei reviste studențești după o amplă analiză a Festivalului să conchidă : „pentru viitor nu rămîne decît alternativa : ori ne prezentăm anual cu melodii care să reprezinte anul, ori ne întrunim numai cînd reușim să Ie adunăm fără să mai pierdem vremea"), redacția ziarului nostru are suficiente semnale (izvorînd înainte de toate din consfătuirile cu cititorii, din numeroasele scrisori ce sosesc săptămînal la redacție) care demonstrează nemulțumirea publicului, în fața unora dintre producțiile românești de muzică ușoară, puternicul decalaj dintre unele din recentele lucrări și nivelul în continuă creștere a exigenței artistice a tineretului.încercînd a sintetiza izvoarele acestor „semnale" trebuie să subliniem înainte de toate nemulțumirile legate de :— lipsa de personalitate, izvorîtă dintr-o slabă valorificare a potentelor expresive ale cîntecelor poporului nostru.— lipsa de diversitate tematică și melodică a unor piese, in condițiile invaziei unor producții manufacturiere.— existența unor tendințe nu numai de șablonizare ci de preluare neoritică a unor formule ritmice străine, care în nici un caz nu pot da muzicii noastre personalitate,— lipsa de minimă valoare artistică a textelor ce însoțesc cele mal multe din producțiile de muzică ușoară,— o serie întreagă de deficiențe legate de inexistența unor ferme criterii artistice în selectionarea acestor lucrări.Inaugurînd această dezbatere în coloanele „Scinteii tineretului", redacția noastră nu și-a propus, desigur, ca la o primă masă rotundă să rezolve sau măcar să abordeze întreaga arie a acestor probleme.Pentru început punem doar la Indemîna sutelor de mii de cititori, profund interesați de calitatea valorilor muzicii ușoare românești, citeva din punctele de vedere ale unor reprezentanți ai celor mai diverse compartimente ale creației cultural-artistlce, asupra stadiului actual al muzicii ușoare românești : compozitorii Radu Serban, George Grigoriu, Aurel Glroveanu, compozitorul Th. Bra tu. membru in biroul Secției de muzică corală și de masă a Uniunii Compozitorilor, poeții Nina Cass ian, Grigore Hagiu, Petre Gheimez, dirijorul orchestrei de muzică populară a Filarmonicii de Stat „George Enescu" Ionel Budișîeanu, artist al Poporului, tinărul dirijor al formației de muzică ușoară „Sincron" — Comei Fugaru, N. Gheorghiu — directorul Casei de discuri „Electrecord", Victor Mașek. cercetător în sectorul de estetică al Institutului de filozofie al Academiei și Viorel Burlacu, autor al unor texte de muzică ușoară.

DiN NOU DESPRE

MUZICA UȘOARĂ
O Izvoarele originalității' virtuțile expresive 

ale melosului autohton
O „Regresul"muzicii ușoare sau „progresul" 

exigenței publicului ?
@ „Pete“ pe haina de gală a muzicii ușoare... 
O De ce nu se „aude“ muzica ușoară in 

revistele de specialitate?
IONEL BUDIȘTEANU : cameră ș.a.) țara noastră s-a remarcat în ultimii ani prin valori ce pot intra în orice competiție internațională.

AUREL GIROVEANU :
unor vorbit a

Oricît ar părea de ciudat, muzica ușoară rămîne una din marile mele pasiuni artistice. Asculți nd melodiile promovate prin radio și televiziune, sau în sălile de spectacol, am a- vut prilejul să constat apariția unor lucrări valoroase, din păcate puține la număr, și a unei noi generații de Interpret! pe cale de a 
se impune.Acest fapt obligă compozitorii noștri la continua ridicare a „ștachetei" artistice a muncii lor, spre a oferi în- terpreților melodiile prin care să poată cuceri masele largi ale tinerilor atît de dornici de frumos, de o muzică majoră de divertisment, destindere, voie bună.
VICTOR MAȘEK :După ultima ediție a Festivalului de muzică ușoară unii cronicari au vorbit de fenomene de involuție. Nu cred că este vorba atît de un „regres" al muzicii noastre ușoare cît de un „progres” înregistrat de exigența publicului. Muzica ușoară românească intră astăzi în competiție cu realizările respective din întreaga lume. Iubitorii de muzică din țara noastră au prilejul să ia contact prin intermediul radioului, televiziunii, discurilor sau al spectacolelor formațiilor și inter- preților de muzică ușoară de peste hotare, (cel mai adesea sau mai e- xact cînd la O.S.T.A. funcționează criterii exigente în stabilirea contractelor), cu ceea ce are mai valoros la ora actuală acest domeniu al creației artistice.Evident că din acest punct de vedere melodii ca „Băieți, băieți', „Jenka", „Carpațl, Car- pați" sau chiar unele dintre piesele premiate la recentul Festival de La Mamaia, nu sînt de natură să stîr- nească entuziasmul pentru nivelul mediu al muzicii noastre ușoare.Acest decalaj este cu atît mai vizibil cu cît în alte domenii ale creației artistice, (pictură, muzică simfonică, tea
tru, operă, muzică de

D jă părerea mea, (în paranteză fie apus nu a mea. ci a cronicarilor de muzică ușoară din lume) s în tem înaintea multor tăn europene prin melodicitatea, farmecul, ritmica melodiilor creațiilor noastre.Muzica noastră ușoară are o paletă bogată. Ea a produs nenumărate melodii de bun nivel artistic, devenite azi Șlagăre. Dar nici un compozitor nu poate merge din succes în succes. Intre două reușite orice compozitor are și căutări, ezitări — care reprezintă acumulările cantitative necesare unui nou salt calitativ... Trebuie să privim peisajul muzicii ușoare românești In ansamblul său, nu pe fragmente, așa vom ■- vea o imagine reală a înălțimilor și umbrelor sale. Dacă comisia de selecție a Concursului de la Mamaia 
a ales 54 de piese și a putut onora 29 în ultima seară, piese ce au întrunit sufragiile spectatorilor, înseamnă după părerea mea că „recolta artistică" a fo«t bogată.
VICTOR MAȘEK :Numărul nu înseamnă încă și calitate.A. GTROVEANT’ :

Cred, totuși, câ majoritatea pieselor dia au avut reale ca-tâU cele mei valoroase fiind premiate de juriu.TH. BRA TU:Cred că această masă rotundă este o inițiativă foarte bună a ziarului pentru că rele 4 festivaluri de la Mamaia. au „copt", ca să zic așa.

j momentul tragerii■ concluzii. S-a 
despre o „stagnare" muzicii ușoare. Trebuie ! totuși profund analizată această afirmație. Numai după o analiză1 foarte riguroasă poate fi trasă această conclu- I zie. Mie. dimpotrivă, mi se pare că muzica ușoară s-a curățat în ultimii l ani de anux-’t* reriduii. | s-a Bțu'rit numărul cc Ier.. dîspărînd ’2 același . tîiTfp numărul -I creatorilor, lipsiți de I har.
ICeea ce constat eu este o diversificare a personalităților, dar ■- ceste personalități sînt ’ puține la număr. Compozitorii care au o personalitate. pe care poți să-i apreciezi In creația lor sînt cei care eaută prin toate mijloacele «4 creeze o piesă bună și trebuie să privim uo astfel de compozitor cu toată stima pentru că el sa străduiește să creeze lucrări bune pentru a ajunge la tinerii ascultători. «Evoluția" sau „involuția* trebuie văzută nu în bloc ci studiind creați* personală 

a fiecărui compozitor.
Insă alături de aceate lucruri pozitive în cîm- pul muzicii ușoara exis

tă un _cLmp*. mai bine 
zis un «maifeu* în caas 
roiesc zeci de neehe 
mati. .compozitori' «J 
-_textierî'\ atrași de mirajul unor ușoare. unor popularități Ieftin unor cfrUguri facile.Să nu uităm ri smintim și torazLisaml de cam suferi jsturxa da difuza-e a muxkci ușoare țâre treble discutat eu alt prdej.

Se cf>ușoară, trebuie să fie gustată fără r^ci un 'el de 5icrt din parte* 02- ^.«natorito- Dar musfer I ’.ișoarfi. re și orte* alt gen de arta, presupune UT* îri?r.-mum de efort pesîrv asimilare* ei. ua | nfveî de evituHb pe oa • trebuie să-i £dha cel <â- 1 rxa ; se adresează. Lip
sa de mf&rSaâre șt pregătire estetică a multor îmert fare ca ei să nu șriț să judece Jcîr->de- j văr p:eae> de |pe uncr :esrterli iundameniale ae- 
noasa

GEORGE GRIGORIU :

VICTOR MAȘEK :

Paga unor an urniți tineri dx<>ă un gen de muzică ce pune accent J doar pe riUmaH. dove- j dește lipsa lor de pregătire. jMuzica ușoară nu este j 
aceea pe care o asculți Intre două pahare de coniac la bar, d aceea care reușește să pună probleme, să ceară pătrundere în zone de mai adincă afectivitate.

S-au amintit aici o serie de „pete” mai mult sau mai puțin vizibile pe haina de gală a muzicii ușoare. Consider că problema principală ce trebuie să constituie cu adevărat un motiv de îngrijorare și un su- i bk-rt de medita*de și *- 
este aceea a per- vm! > și pressirlalai

iBierBaliaaal al șcelii 
ăe builA ■-

i jrvxSe mi'-WK Ia creația noastră tfe mairta o anun-diâde psreonalhate, uc iz de • a unorla modă in str*:r.ă*. «te Cauza principal ?. aceste; deficiențe, te issa- brește multe din irrJi- zările celor mai ta len
ta ți compozitori români de muzică ușoară, sil ta i lipsa unui stil propriu.-^ționsl care în mod inefabil Gin fiecare metodic de j^uzieă u«naru remânsăsci. Mă ;n;rrb. cite din nte^odi .e noastre de succes, chiar dintre cele premiate in 
acest an la Mamaia, și-ar derv^-zi — în cazul că ar fi prezentate text, la un festival international — proveniența națiooală. Puținei

Ceee ce s-a încercat In acest pecj plsâ acum dovedește de multe ori 
o sâcâită înțelegere 
■ ceea ce Inaeam- 
uă specific național In artă. Simpla transcriere a ritmului folcloric «i ImpîeUrea Iul cu 
ivuigături de genul 

op- șa-șa I ^lei-hei* 
etc. nu poate da naște
re. evidente decît unor 
hibrizi sucombați artisticește între muzica populară fi cea ușoară. folclorică trebuie aairr.ilată în mod organic, creînd ceva nou printr-o reală sinteză artmfcă.Nimic mai național In poezia românească ca versurile lui Tudor Ar- 
<beri. totuși ce timbru nou. specific, ce nu poate fi In nici un loc asimilat folclorului liric. Pentru că. specificul național trebuie sl reiasă nu numai din formă ci și — în primul rind — die conținut, din originalitatea cu care compozitorul transfigurează artistic ideile și sentimentele vremii sale. Există ua anumit tem
perament specific po- paruiai nostru, (care 
dă de altfel originalitate folclorului nostru) o psihologie națională specifică, care exprimate cu profunzime nu pot să nu ©•«fere originalitate și personalitate operei artistice care le exprimă.Muzica ușoară româ
nească are în acest aens tradiții valoroase, recunoscute, dar prea puțin valorificate. Aș a- minti aici doar numele unor înaintași ca Vasi- lache, Vasilescu sau a u- nor talentați creatori care-și asigură originalitatea, personalitatea creației tocmai prin a-

ce astă adăpare la izvoarele artei naționale ca G. Dendrino. N. Kircu- lescu, H. Mălineanu șa.
GEORGE GRIGORIU :— Să nu uităm Insă J că muzica ușoară trebu- I ie să tină paiul cu ceea 1 ce aș numi twnpera- 1 al vre-mii'. cu rtrr :’.e reie mai pc^tare i“- tineretului, ca twist-ul madiionu] etc.VICTOR MASEK :Nimic mai adevărat, dar acest ritm modern, cu caracter de universalitate, nu trebuie să constituie decît forma pe care trebuie grefat un conținut melodic, specific, propriu. Dar nu în mod mecanic, simplist, prin punerea unei melodii populare pe ritm modern, ca în cazul melodiilor „Cîn- tec, joc și voie bună", ..Mureșanca' sau chiar a recent premiatului „De-ar fi să mă mai nasc o dată ’■ Rețete, desigur, nu se pot da, dar cheia există de vreme ce a fost găsită și folosită atît de strălucit de mari maeștri al genului rămași profund naționali ca Armstrong — Piaff, Aznavour, Adamo, Modugno etc.

IONEL BUDIȘTEANU :In această ordine de Idei cred că ar trebui studiate mai îndeaproape tradițiile deosebit de valoroase ale muzicii noastre ușoare, modalitățile în care ar putea fi astăzi reluată și continuată experiența unul șir de înaintași care au creat o muzică aparți- nlnd vădit acestor meleaguri, perfect adapta
tă ritmurilor moderne de atunci, șl care și-a dobindit, tocmai de ace
ea, un atît de bun renume în țară și peste Hotare. Cu prilejul turneelor întreprinse în străinătate am avut posibilitatea să constat ce bine este primită peste hotare muzica noastră populară tocmai pentru melodicitatea și frumusețea ei specifică, atît de deosebită de a celorlalte popoare. Iată de ce cred că, o muzică ușoară, care să valorifice a- ceste comori ale sufletului șl sensibilității românești, ar cunoaște peste hotare, aceeași a- probare unanimă. De altfel, puținele melodii de muzică ușoară românească pe care am avut prilejul să le ascult în străinătate, sînt tocmai acelea ce au reușit să poarte cu ele ceva din specificul artei noastre naționale.

RADU ȘERBAN:ee pare w» adevăr in afară de orice discuție faptul că un real succes în străinătate și in țară nu-1 pot avea de- dt piesele de muzică u- șoară care valorifică origina! un melos profund național.
TH. BRATU :

Desfgur, trebuie să se înțeleagă aceasta nu în sensul unei copieri brute a melosului popular, cl prin asimilarea de către compozitori, dacă sînt artiști, a sensibilității muzicale, a gîndirii și sentimentelor poporului. Exprimîndu-se cu sinceritate pe sine, un artist profund va fi în același timp și național. Evident, nu este deajuns să-ți propui, „trebuie să compun ceva original, ceva național”. Lucrul acesta trebuie să vie de la sine, spontan, atunci cînd artistul are într-adevăr ceva de comunicat. Fiind participant activ la tot ce se întîmplă în jurul tău, iubind natura șl tradițiile țării tale, vei reuși să exprimi în mod ri- resc și peisajul ei spiritual specific. Așa se pune problema. Este, cred, mai puțin o chestiune de teorie, cît una de creație și autenticitate.

„beatels”, pentru că străinii cunosc foarte bine ce cîntă aceștia și -vor să asculte ceva nou.Orchestra mea nu se poate impune în nici un colț al globului, și în primul rînd la noi, cu un program exclusiv format din melodii străine. Eu vreau să le prezint muzica din țara 
mea. și bineînțeles că nu vreau să fac nici un fel de concesii calității artistice. Urmăresc să-mi impun un stil personal, și de aceea încerc să preiau și să prelucrez melodii populare pentru formația mea de muzică ușoară. Nici nu vă închipuiți ce farmec dobîndește o linie melodică de veche esență folclorică într-o turnură ritmică modernă. Desigur, nu aceasta este calea, dar s-au gin- dit vreodată compozitorii noștri de muzică ușoară ce succes de public pot avea printr-o asimilare organică creatoare a unui parfum melodic autentic național ?Rezultatul „modernizării" sub raportul orchestrației a melodiilor populare de care vă vorbeam, mi-a prilejuit un succes mai mare decît atunci cînd imitam anumite succese din occident

rile marilor dureri, care reușesc să vibreze doar diapazonul sufletesc al unor oameni lipsiți de formație estetică, și de ce să nu spunem, de autentică trăire sufletească.Dar sînt încă suficient de tînăr și pot spune că ei nu pot Reprezenta consumatori de artă în general și cu atît mai I puțin tineretul nostru.GRIGORE HAGIU :

PETRE GHELMEZ r

CORNEL FUGARU î

S-a amintit aici despre o anumită structură psihologică, specifică poporului nostru, care trebuie oglindită și în muzica ușoară. Este adevărat. Există în structura sufletească a poporului român un sentiment pregnant al naturii, o viziune originală despre viață, muncă, dragoste.Cu totul Inedit șl remarcabil este sentimentul umorului, al bucuriei. Dar în cîntecele pe care le-am ascultat la recentul Festival de muzică ușoară, doar unul singur, „Nu te supăra pe mine", surprinde această nuanță.Gamele sufletești ale sensibilității noastre naționale trebuie atinse, în totalitatea lor, în marea lor varietate, pornind de la cîntecele de pahar, pînă la cîntecele ce vibrează de o exuberantă bucurie, ca în acele strigături specifice folclorului din diferite zone geografice ale țării noastre.

Aș îndrăzni să spun că și în ce privește muzica ușoară trebuie purtată ofensiva împotriva prostului gust, din păcate de foarte multe ori legată în primul rînd de text (aici întîlnim cele mai mari concesii făcute vulgarității și prozaismului, iar despre aceste texte ar trebui să facem o discuție specială). Aceasta înseamnă că muzica noastră ușoară are nevoie de o școală care să înarmeze deopotrivă pe creator și interpret cu suficiente cunoștințe de specialitate.în această ordine de idei, cred că trebuie făcute încă foarte multe lucruri pe linia strîn- gerii legăturilor dintre compozitori și poeți, a stabilirii unor permanente căi de colaborare.

educație, de formare a sufletului, și alta de divertisment, muzica u- șoară se adresează în special laturii de divertisment, iar rolul de cunoaștere și educație revine muzicii simfonice, de cameră sau destinată teatrului liric.Aceasta nu este o ierarhie valorică, ci un specific al unei anumite chemări, dar pentru a- ceasta trebuie să fim consecvenți. N-^ș vrea să se creadă că iau apărarea textelor slabe, neinspirate, ce folosesc obsesiv o recuzită învechită, banală, Incapabilă să comunice un sentiment. A li se cere însă textelor valoarea unor poezii antologice, este nepotrivit. Un text este o disciplină aparte și el se justifică artisticește în context.Aș vrea sfi vorbesc acum despre „Uitarea" lui Radu Șerban.Este o melodie care îmi place nespus de cîte ori o ascult, deși are subtilități armonice ce nu o fac ușor de memorat și fredonat. Acesta nu este însă un impediment. Nu toată muzica ușoară trebuie să poată fi fredonată. Uneori „reținem" doar atmosfera pregnantă a unei melodii. Muzică ușoară este și melodia care se cîntă în „Umbrelele din Cherbourg" și „Nu te supăra". Cred de asemenea că nu trebuie să de- preciem nici melodiile ce pun accentul pe ritmurile moderne.

absolut necesară luarea unor măsuri pentru ridicarea calității lor, pentru creșterea unor noi și noi generații de Inteipreți de ținută artistică.Trebuie pusă urgent problema formării pe lingă Rad io televiziune. Teatrul de estradă „C. Tănase“ și casa noastră de discuri, a unor centre de educare, de formare a interpreților de muzică ușoară.
RADU ȘERBAN :

Nu a existat din păcate nici un fel de școală pentru formarea cîntă- reților de muzică ușoară. Școala populară de muzică mi se pare cu totul Insuficientă. în multe țări există școli speciale pentru studiul muzicii ușoare.
VIOREL BURLACU:

NINA CASSIAN :

VICTOR MAȘEK :

NESTOR GHEORGHIU :

Și eu încerc, mai ales în ultima vreme, să găsesc o cale de îmbinare a cerințelor ritmice moderne cu un conținut specific național. Intr-adevăr, lucrul nu este deloc ușor, dar cînd a fost ușor să faci artă adevărată ? Eu nu pot pleca peste hotare să interpretez melodii gen

Această zonă variată de sentimente nu poate fi, din păcate, recunoscută și în cazul muzicii ușoare, al cărui peisaj este sub acest aspect, deosebit de monoton. Abundă melodiile închinate unei iubiri cu totul minore, ps.udotristețile, mimă-

Aurel Glroveanu spunea că muzica ușoară este „ca ori care alta”. Dar nu este așa ! Ea reprezintă altceva, atît din punct de vedere cantitativ cît și calitativ. Dacă arta are în general trei funcții : una de cunoaștere, una de

Problemele sînt variate și complexe și nu le vom rezolva nici în zeci de ore de discuție. Lucrez de mulți ani în domeniul difuzării muzicii ușoare. O statistică întocmită de „Electre- cord" demonstrează creșterea permanentă a cerințelor tineretului față de creațiile de muzică ușoară românească. El cer mereu lucrări românești, se apleacă cu grijă asupra fiecăreia dintre lucrările care Iapar.După părerea meapunctul critic deosebit | la ora aceasta este ace- ț la al interpreților. Este

Sub raportul accesibilității și mai ales al e- coulul în rîndul maselor, aș risca să găsesc similitudini între dragostea pentru fotbal șl cea pentru muzica ușoară. în acest sens, nu înțeleg de ce de fotbal se ocupă zeci de specialiști, cronicari și chiar o revistă specială. Iar muzica ușoară este considerată de unele foruri drept o activitate ce se poate desfășura și în semianonimat, lipsită de sprijinul teoretic și științific necesar, de posibilitatea unor confruntări largi între specialiști. în afara cronicilor închinate Festivalurilor de la Mamaia, în nici o publicație din tara noastră, nici măcar în revista „Muzica" nu vom găsi o cronică permanentă de profundă analiză a creației sau spectacolelor de muzică ușoară.
IOSTF SA VA

VAL. MARINESCU
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UN PREMIU RATAT
Curt Nystrand din Suedia 

este un pasionat jucător la În
trecerile de pronosticuri spor
tive (Toto-Sport). Recent, el a 
obținut îl rezultate exacte, pri
mind un premiu In valoare de 
212 dolari. Dacă ar fi indicat 
exact și rezultatul meciului 
A.I.K. Stockholm — Helsing
borg ar fi ciștigat nu mai pu
țin de 8 500 dolari 1 Curiozita
tea constă insă In faptul că 
C. Nystrand este arbitru și toc
mai acest joc a fost condus de 
el 1

BĂIATUL LUI HELMUT 
ZACHARIAS

Desigur că din transmisiile 
radiofonice vă este cunoscută 
vioara fermecată a lui Helmut 
Zacharias. Dar fiul celebrului 
instrumentist, dirijor și compo
zitor a fost pînă mai ieri 
puțin cunoscut, Este vorba de 
Thomas Zacharias, în virată de 
19 ani care a ocupat locul al 
doilea la săritura în înălțime 
cu 1,95 m, la recentele campio
nate de juniori ale R. F. Germa-

WBF
ne rfe la Essen. El este selec
ționat și în echipa de juniori 
a (Arii.

O PRIMIRE TRIUMFALĂ
Victoria neașteptată obținui* 

la ,.europenele* de atletism de 
la Budapesta de tlnlra atletă 
iugoslavă Vera Nikolici (in 
virstă de 17 Ani) a stîruit o 
adevărată senzație în mica co
muna natală a Vere! Nikaliri- 
Aproape tnț! locuitorii comunei 
Cuprija au fost prezent! Ia ie
șirea campioanei europene pe 
300 m. Pe una din pancarte era 
«cris : „Bine ai venii, 
noastră Vera de aur".
’ENTRU PRIMA OARĂ 
MINAT...

Josef Masopust, cel 
popular fotbalist cehoslovac, a 
'ost pentru prima oară eliminat 
ie pe teren. Recent, în meciul 
Pukla Praga — Sparta Brna 
1—2) el a protestat la deciziile 
irbltrului, fapt pentru care 
jrimit această sancțiune.• Foarte cunoscutul fondist australian Rod Clarke, deține la ora actuală un „buchet" excepțional de performanțe : șapte recorduri ale lumii. Este vorba de : 3 mile (12* 50” 4 10), 5 000 m (13* 16” 6 10), 6 mile (26* 47”), 10 000 m (27’ 39** 4/10), 11 mile (41 14” 810). 20 km (59* 22 840) și recordul or< (20,231 km). Istoria atletismului îi rezervă un loc de cinste alături de finlandezul Nurmi șl „omul locomotivă" Za- topek.

I 
I
I
I
I CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU

LUI NEAPOLE

Potrivit hotăririi Federației de fotbal următoarea etapă va avea brie, pane rea : campionatul ? Ce temei la baza forului Toamna zile însorite : e păcat ea pe un asemenea strașnic timp de fotbal cele mai multe dintre echipe să ia a vacanță de 2 săptămini. Unele investigații ne-au dezvăluit rațiunea pentru care Federația de fotbal, dovedind și de aatldată ca In destule alte împrejurări prea multă fantezie, a binevoit să dea vacanță și jucătorilor și spectatorilor. Potrivit calendarului competițional în ziua de 16 octombrieIoc întîlnirea reprezentativa Poloniei. (Vor niri doar intre neret și Juniori). Partenera noastră de joc a cerut amina- rea acestei confruntări pentru o altă dată. Deci campionatul

loc duminică 23 oclam- Amatorul de fotbal își fără ezitare de ce se intrcba- întrerape «ti i măsuri ■ specialitate •acestei 
de 

ne-a adus minunile ? CM

18 00 : Pentru cei mici : E- cranul cu păpuși ; Pentru tineretul școlar : Cărți care vă așteaptă ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19.20 : Colecții, colecționari, pasiuni; 19,45 : Actualitatea cinematografică ; 20,00: Tele-enciclopedie; 21,00: Filme de animație ; 21,15 :Fiknul: „Omul invizibil" ;21,45 : Instantanee In mi bemol- nocturn — emisiune muzical-coregMtfică ; 22,30 :Trieaport; 224* : Telejurnalul de noapte ; 22,55 : Buletin meteorologic ; 23,00 : închiderea emisiunii-

TIE ROYAL BALET" LA BUCUREȘTI

SCURTP E

(Agerpres)

draga [Aaervresl

care va fi spectacolelede ca cu-

U «hU-

Construcții aoi fu ota^ii Gheorghe Sheorghiu-Dej dn regiunea Baeâa

Peisaj turistic in munții Bucegi

cii

urma îă afH
de fotbal Intre
noastră si a

avea !•« iatn-
echipele de U-

• Uniunea europeană fotbal (U.E.F.A.) a stabilit finala campetitiei „Cupa pelor“ să se desfășoare la 31 mal la Niimberg. Finala „Cupei campionilor europeni* va avea loc la 25 mai Ia Lisabona-• Tradiționașu] rafeu iuîe- mobflîstic internațional de la Monte Carlo ®e va desfășura între 14 și 21 ianuarie. Patrti- cipanfii vor lua startul din S orașe : Atena. Dover, Frankfurt pe Main. Lisabona. Monte Carlo, Oslo, Reims și Varșovia.

ACTUALITATEA
gul anilor o școală de Înaltă ținuta artistică. In jurul căreia s-au adunat coregrafi, compozitori, balerini de prestigiu. Printre aceștia se numără și Margot Fonteyn prezentă și in bucureștene.

BICAZ ATRACȚIIUrci spre baraj, după ce ai lăsat în urmă Bicazul, orașul despre care nu se poate spune că e nou pentru că nu are nimic mai vechi drept termen de comparație. Șoseaua te însoțește fidelă, pas cu pas, eviți nd Insă cu serpentinele sale dulci, insinuante, 
prea muntelui Și, deodată, te Iasă. In pragul barajului și continuă să meargă mai departe singură, tra verși nd lacul la cfțiva zeci de metri înălțime. O mai vezi apoi dincolo. de partea cealaltă, mai mult ghicind-o în spatele marcajelor albe de pe malul lacului.De aid, de unde ai rămas, peisajul 
se deschide pe neașteptate și capătă dimensiuni care trec dincolo de limitele ochiului omenesc. Elementele salecomponente s-au împletit și i-au contopit într-atlta. Incit nu mai poți ști — acum — ce anume e creat de mina omului și ce este peisaj cu adevărat naturalJos, apele liniștite ale lacului par așezate acolo din vremuri străvechi din epocile In care zbuciumul scoarței le

înălțimile abrupte ale

restre a creat munții și mările. Pe mal, In „Portul Bi- caz“, zeci de turiști— din țară sau de peste hotare ? — se adună zilnic ca să vadă, poate, pluta— prezență simbolică la picioarele barajului sau ca să încerce plăcerile u- nei călătorii lungi pe o jumătate de oră. La plecarea fiecărui vapor, cei rămași pe mal își Dutură batistele în semn de despărțire, iar călătorii, reze- mați de parapete, strigă ceva ce nu se aude niciodată.Atmosfera este a- ceea a marilor plecări din marile porturi maritime.Sus, pe creasta barajului, te plimbi nectingherit, de la un capăt la altul, ca pe un bulevard, cu singura deosebire că bulevardul de aici se află la aceeași înălțime cu munții din preajmă. Intri apoi într-unul din cele cinci balcoane așezate deasupra stăvilarelor și te rezemi de grila]. Proiectate In a- pele lacului, umbrele dau impresia u- nui marinar aflat la prora vasului, gata să înfrunte distanțele. în sflrșit, da jur împrejur, în- conjurind barajul și
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lacul din toate părțile, munții șl brazii pe care îi poartă par mai curînd un element de decor, ca și cum mina u- nui regizor priceput i-a împlîntat acolo ca să pună mai bine în valoare adevăratele elemente ale peisajului : alcătuirea masivă din beton și marea de la poalele sale. Acestea sînt de fapt și punctele de atracție care captează întreaga atenție și curiozitate a zecilor de vizitatori în fiecare zi. Impresiile pe care și le rostesc ei, în șoapte timide cînd se află în fața priveliștii și cu vocea încă nesigură cînd sînt pe drumul întoarcerii, numai despre aceste atracții contemporane ale Bl cazul ui amintesc.Și astfel, ceea ce omul a creat, nu prin muncă pur și simplu, ci printr-o încleștare care a durat ani de zile, a devenit de acum un peisaj pitoresc, locul de întllnire al unei țări întregi.Aceste atribute nu știrbesc insă cu nimic utilitatea sa. ci îi adaugă dimensiuni noi, cu semnificații de o deosebită profunzime.
D. MATALA
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rulează la Patria (orei# 10|
12.45) 15,45) 18,30) 21).

STEAUA FĂRĂ NUME
rulează Ia Republica (orele 9i 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15), 
București (orele 9j 11,15; 13,30|
16.30) 18,45; 21).

NU SÎNT COPACI PE STRADĂ 
rulează la Capitol (orele 9| 
11,15) 13,30) 16) 18.30; 21).
Aurora (orele 8,451 111 13,15)
15.30) 18) 20,30).

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
(ambele serii) rulează la Festi
val (orele 9; 12,30) 16,15) 20). 
Grivita (orele 9) 12,30; 16;
19.30) . Modern (orele 9,30| 13| 
17,15, 20,30),

D1LIGENȚA
rulează Ia Lumina (orele 8,45; 
111 13,15) 15.45) 18.15) 20,45). 
Tomis (orele 9; 11,15) 13,30)
!5,45i 18,15; 20,45), Floreasca
(orele 9» 11,15) 13,30, 16> 18.30, 
21), Flamura (orele 9; 11,15)
13.30) 15,45; 18,15; 20,45).

ZORBA GRECUL
rulează la Victoria (orale 9> 12, 
15; 18) 21), Gloria (orele 9> 
12; 15; 18i 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE
rulează la Central (orele 9i 
lli 13,15; 16,15; 18,30; 20,45).

FANTOMAS SE DESLĂNȚUIE 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45) 13; 16,151 18,30)
20.45) , Feroviar (orele 8) 10,15)
12.30) 14,45; 17) 19,15) 21,30).
Excelsior (orele 9,15) 11,30)
13.45) 16. 18,15) 20,30).

IDIOTUL
rulează Ia Union (orele 15,15; 
18) 20,45).

ADEVARATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează Ia Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20,30). PROGRAM
PENTRU COPII (orele 9—10).

SUZANA SI BĂIEȚII
rulează la Giulești (orele 15,30; 
10; 20,30). Dacia (orele 9;
15,45, în continuare 18,15;
20.45) .

PARTIZANII IN CIMPIE
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20.45). Rahova (orele 15,30, 
18: 20,30).

CELE DOUĂ ORPELINE
rulează Ia înfrățirea între 
popoare (orele 13,45) 16; 18,15;
20.30) .

LIMUZINA NEAGRĂ
rulează la Crfngațl (orele !5,30| 
18; 20,30).

ALFABETUL FRICII
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

NOTRE DAMES DE PARIS
rulează la Bucegi (orele 9,30; 
12,15; 15: 17,45)' 20,30), Arta
(orele 9. 12; I5i t8) 20.45).

VO-YO
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

THERESE DFSOUEYROUX
rulează la Dudesti (orele 15,30i 
18; 20,30).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

ratează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

BOCCACIO '70
rulează la Miorița (orele 9| 
11,15i 13, 15,45i 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9i ll,15i 13,30; 
16; 18,30: 21).

ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 
SALTIMBANCI

rulează la Munca (orele 15,30) 
18; 20,30).

SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA 
rulează Ia Cotrocenl (orele 
15,15; 18; 20,45).

CH 7 MAGNIFICI
rulează la Popular (orele 15,30) 
18; 20.30).

CASA NOASTRĂ
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18: 20,30)

CÎINELE DIN BASCKERVltLE 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18i 20,30),

REPULSIE
rulează la Colentina (orele
15.30) 17,45; 20).

MAREA BUCURIE 
A SBIILOR TUDORPentru vecini — cum am spus — o asemenea scenă nu era □ noutate. Se producea de nenumărate ori în decursul celor trei anotimpuri cu soare și verdeață, inaugurate cu 1 Mai. De ani de zile 1 Mai marca începutul „campaniei" turistice a familiei Tudor. Și așa toată vara și o parte din toamnă, cînd familia nu era risipită pe la vreo stațiune climaterică sau de cură.— Stau laolaltă ? — voia să se dumirească trecătorul.— Ași 1 Cîndva, înainte de război, au stat laolaltă. Nu erau chiar atîția, dar tot destule suflete. Copiii nu se că- pătuiseră încă, fetele mai erau care la școală, care la meserie, băieții așișderea. Dar, greu, tare greu să îndestulezi atîtea guri — șase fete șl trei băieți — numai cu venitul a două brațe, ce-i drept vrednice și robuste, dar totuși două. Mai ales cînd ele aparțineau unui muncitor „de- ochiat", cum era Tudor al nostru, oare o luase de flăcău —■ aă fie 50 de ani de atunci — pe un drum oare nu era cel bătut de lumea învechită în rele, ooîrmuitori, politicieni, latifundiari, jandarmi. Cu a- semenea faimă — era să zic „cazier", ceea ce-1 cazul — lucrai Pe sponci, căci nu prea găseai angajament, mî-te cînd trebuia să te și ascunzi uneori. Cîțl 1 Mai nu i-a petrecut Gheorghe Tudor la beci !...Pe atunci locuiau în strada Gherase, tocmai în cartierul Colentinei. Numai în două odăițe locuiau, care va-să-zică, unsprezece suflete. Șj toată grija în seama Măriei că el,

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Gheorghe, era ori prins de treabă zi și noapte — știm cum se muncea pe vremuri — ori fugar pe drumuri. Grozavă femeie, Maria Tudor, strașnică mamă. Iaca așa, simplă și nu prea frecată de vrie și-a crescut copiii, cu o dragoste de cloșcă, dar și cu o mină de fier. La periferie, unde, de ’ lumea e mai slobodă de gură, toți locuitorii îi prețuiau odraslele pentru cumințenia, hărnicia și sentimentele lor filiale, nimeni nu le găsea cusur nici cît negru sub unghie. Ca degetele mîinii, așa erau de uniți. Halal copii, inimoasă mamă 1— Văd că o știi bine — se mira interlocutorul.— Cum să n-o știu, că doar !n Făinari am locuit și eu. îi știu, pe ea și pe Gheorghe. de cînd s-au mutat după război în cartier. Uite, în casa din colț, unde staționează camionul, locuiesc ei. Apartament încăpător, cu tot ce trebuie, nu ca în Gherase. El s-a pensionat în 1958, copiii s-au căpătuit, fetele sînt toate măritate — „am șase fete, șase gineri și doi feciori" — așa zice. Iac-o și pe Maria.— Bună dimineața, tovarășă Maria.— Bună dimineața, vecine.— La iarbă verde, hai ?— Păi! Vrei să ne dea Grădiștea lipsă la apel ?Iată-1 și pe Gheorghe. Pe fața bălai"1 și rotundă, pîrlită de soare, ochii lui par și mai albaștri. Ține pe genunchi, în- conjurînd-o cu un braț muș- chiulos pe nepoțica Leila, Alături, șade fata 

lui, mame Leitei. Alexandrina. E voinică, leit maică-sa. Lingă ea. soțul, ofițer. Și cele trei surori ale Alexandrinei Și cei trei gineri. Sînt prezente trei generații Cea de a patra e acasă. In leagăn.— Mamă, mata stai lingă șofer, e mai adăpostit, zice Nedelea, funcționară, o altă fiică.— Eu, lingă șofer? — se preface indignată străbunica. Cu voi stau. Ei, care-mi dă o mină ?Opt brațe se întind, în vreme ce doi gineri care săriseră din camion îi țin icăunașul sub picioare.— încet, să nu te lovești.— N-aveți grijă, sînt mai sprintenă ca voi.Mașina duduie a plecare.— Stai, ați luat tranzistorul ? întreabă alarmată bfi- trîna.— Da, se aud cîteva glasuri.
eMare surpriză acum doi ani, tn strada Făinari. S-a aflat că bătrînii soți Tudor s-au mutat In alt cartier. într-un bloc nou din Floreasca. I-am vizitat deunăzi.— Le-ațl făcut-o vecinilor din Făinari, le-âm zis cu un tntirzlat șl amical reproș.— Ce era să facem ? S-au pus copiii pe capul nostru. „Ai văzut ce Înghesuială cînd ne adunăm la d-voastră. N-al unde să te miști" — ziceau. Da, e mai larg șt mai frumos aci. Numai cu bietele găini e jale. Le țin In pivniță. De, bloc modern !— Aici, zic eu, nu se poate spune că-1 strimt

— Cred si eu. Iaca, acum doi ani, ți anul trecut, ți anul 
acesta de lăsata secuiul— Ei ți tu cu lăsata Becului— intervine cu o lecuță de ironie blajină, Gheorghe Tudor. Dumneeiei nu uită o datină, o „denunță* bătrinul.— ...de lăsata secuiul, ooo- tinuă gazda netulbuxată, i-am concentrat pe toți, ca să xic așa. Am fost vreo treizeci.— Și ai gătit pentru atltee guri ?— Ne-au ajutat ți fetele- Dovedeam lingură atltea ? Plăcinte, sarmale, salata de boeuf, prăjituri Vinul l-au adus ginerii... Șl portocalele.. S-a petrecut frumos. Ca In familie. Dacă ne-am iua după fiice și gineri, n-am mai ieși din teatru, din cinematograf .. Ne trag ți la fotbal — ride bătrina. Iaca, azi dimineață m-am flțîit cu Nedelea ți Tu- dora prin magazine. Cică să-mi cumpere lucruri de toamnă, pantofi, rochie... Parcă alea de le am nu sînt ca din cutie. Iacă, așa mă sucesc ți mă Invlrtesc, dragele de ele.— Cine te pune să te iei după ele — 11 zice, cu o prefăcută severitate Gheorghe Tudor care asculta amuzat flecăreala noastră.— Nu, că după tine o să mă iau I Să joc șah ca tine, cînd vil obosit de la hoinăreală, ca să moțăi cu nasul tn pioni !... Mai stai și tu acasă.— Să-ți ajut la ciorapi...— Ba nu, să te ocupi de nepoți, măi omule. De aia ți-a dat statul mustață, ca să ți-o tragă nepoții !— Da’ cu plimbările duminicale 1

— Ii tragem Înainte. Cînd 
țl-ol spune unde am fost ia 
23 August, rămii paf 1

— Unde’— La Mangalia. Stai să-ți arăt o poză pe care ne-a făcut-o acolo, unu' cu de-ăla ă la minut Aveau ți ginerii a- parate fotografice, din alea moderne, dar vezi dumneata, poza asta in care abia te recunoști. mă înduioșează. Eu și cu Tudor sintem leit ca acum 40 de ani, tind ne-am luat Tot ața de bătrinl sau tot ața de tineri, aferim aparat! — ca atunci.
PENTRU CA MilNE 
SĂ ÎNCEAPĂ AZICINAL PENTRU DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI ? 2.DAR PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR ?Iată cîteva din răspunsurile primite :
Ing. NICOLAE PĂUN președintele consiliului agricol raional„în raion, vom asigura irigarea altor aproape 21000 hectare ; înființarea de plantații intensive de vii și pomi pe o suprafață cu 2 200 hectare mai mare decît ceea ce există : prin întreprinderea u- nor măsuri agrotehnice, peste 9 000 hectare de terenuri nisipoase vor fi luate în cultură. Extinzînd culturile duble și intercalate, circa 60 la sută din suprafața raionului va asi

gura anual dte două producții- în fiecare unitate agricolă vor fi înființate asolamente semincere ; se va generaliza folosirea semințelor din oohiri intensive, iar pria înființarea de centre de selecție se va asigura îmbunătățirea valorii zootehnice a animalelor dfo- dneta te obștească, sporirea numărului acestora. Vor fi înființate șase centre pentru pregătirea furajelor combinate"
Iug. TEODOR TIRBĂ 

președintele uniunii raionale 
a cooperativelor aprieole 

de producție„în următorii doi-trei ani. toți brigadierii și șefii de e- chipă vor fi din rindul tehnicienilor sau al țăranilor cooperatori școlarizați. în acest scop, peste 200 de țărani și absolvenți ai școlilor generale vor fi școlarizați. cursurile de scurtă durată vor fi instruiți alți cel puțin 2 500 de țărani cooperatori — adică toți îngrijitorii de animale și cei care lucrează în sistemele de irigație, o bună parte dintre cei din brigăzile legumicole și pomiviticole. In fiecare cooperativă agricolă va fi a- menajat și bine dotat cite un laborator agricol, iar prin în- vățămîntul agrozootehnic de masă vor fi pregătiți alți și alți țărani cooperatori".
ION CHILOM 

vicepreședinte al cooperativei 
agricole din Cetate„întreaga suprafață a cooperativei agricole va fi cuprinsă în asolamente ; încă 500 hectare vor fi Irigate; pa

truzeci și cinci hectare, în pantă, vor fi plantate cu vie în listem irigat. Prin înălțarea unui dig vom pune in circuitul agricol 200 hectare asa- nînd balta „Ochi", iar prin selecție vom crește numai vaci din rasa Brună, al căror număr îl vom spori cu încă 150 de capete.
Ing. ȘTEFAN BĂRBULESCU directorul S.M.T. Obîrția 

de dmp„Toate privirile ne sînt a- țintite asupra volumului și calității lucrărilor ce le executăm la cooperativele agricole, în anii prezentului cincinal vom asigura creșterea cu 28 Ia sută a volumului de lucrări executate mecanizat pe fiecare hectar fizic Drip sporirea. Dină la două treimi din posibil a întreținerii și recoltării mecanice a culturilor prăsitoare ; generalizarea Imprăș- tierii Îngrășămintelor și combaterea dăunătorilor, numai mecanizat; prin executarea în întregime a volumului de lucrări solicitat de pregătirea terenului și însămîntări. Ca prime măsuri întreprinse : permanentizarea tractoriștilor pe brigăzi în localitățile natale ; amenajarea de ateliere la fiecare brigadă și, bineînțeles, pregătirea oamenilor. Asigurînd efectuarea reparațiilor pe tot timpul anului, deci nu numai într-o anumită perioadă a anului, în flecare iarnă se va face școlarizarea atentă a mecanizatorilor în cursuri speciale pentru șefii de brigadă, pentru ponta tori și tractoriști.CONSTANTIN CHIRIȚA 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.C.„Prin întreaga muncă politică si educativă desfășurată vom face ca tineretul să fie permanent prezent pe șantie

rele agriculturii raionului. Pentru zootehnie, legumicultura si în sistemele de irigație organizațiile U.T.C. vor continua să recomande pe cei mai harnici uteciști. Ne-am propus, spre exemplu, ca 150 dintre cei 220 de îngrijitori de animale solicitați in plus de sporirea efectivelor, să fie din rîndul tinerilor. De asemenea, la amenajarea celor aproape 21 000 hectare pentru irigații, în fiecare cooperativă agricolă vom organiza șantiere ale tineretului. Totodată. în scopul dezvoltării la tineri a gustului pentru citit, pentru a-i ajuta De aceștia în pregătirea profesională, comitetul raional si-a propus să asigure, cu ajutorul specialiștilor si al cadrelor didactice, discuții pe teme științifice, informarea acestora cu noutățile din lumea științei agricole, din mecanizare etc.".
★Răspunsurile au venit sigure. interlocutorii nelăsînd nicî un moment senzația că acum se întîlnesc întîia dată cu astfel de întrebări. Aceeași siguranță și la inginerii Flore» Fîntînă din Maglavit. Ion Panea din Basarabi, Sorica Tunaru din Poiana Mare, la Constantin lordache, președintele cooperativei agricole din Obîrșia de Cîmp, la toți cei solicitați. Numitorul comun al tuturor răspunsurilor este încrederea că tot ceea ce s-a prevăzut va deveni faptă, că realizările vor întrece cu mult prevederile. A- mintind numai că în prezumții. valoarea producției marfă va fi la sfîrșitul perioadei prezentului cincinal exact dublă față de 1966. înțelegem că în raionul Calafat tineretul, toti oamenii ogoarelor, lucrează pe un șantier de o vastitate si concentrare de eforturi inegalate aici pînă a- cum.
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Sesiunea O. N. U însemnări din republica arabă unită
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VIZITA DELEGAȚIEI

NEW YORK 14. — Trimisul special Affrșrti. NiealM Tonesen, transmite : Problemele relațiilor inierempene aa fost readuse, joi după-amiază. In atenția pajtklpin filat ta lucrările sesiunii Adunării Generale intervenția re pre zrntxntului Italiei, care a acar dat aeeatar prakle^ atenția deosebită.
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Noi Incidente

R. P. D. COREEANĂ. — Se toarnă • nonă șarjă la Uzina metalurgică din Nampa

„Privită fn ansamblu, scena 
mondială prezintă numeroa;! 
umbre întunecate, dar există, 
de asemenea, și unele raze de 
lumină pe care nu le putem ig
nora**, a declarat șeful delega
ției italiene, senatorul Attilio 
Piccioni, dînd ca exemplu si
tuația din Europa unde «a-a 
înregistrat o intensificare re
marcabilă a contactelor dintre 
țările răsăritene și apusene— 
Aceste contacte au dus Izx o <x- 
numită apropiere care asigv-ă 
perspectivele unei dezpoltdri 
și mai încurajatoare în viitor*. 
„Am fost martori — a conti
nuat vorbitorul — ai unei spo
riri a contactelor In doner ■ 
politic, economic si cultural Intre reprezentanța gRLemelo* din Europa occidentală și din 
țările socialiste ale Europei 
răsăritene iar Italia < partici
pat activ la ele. Aceste tat<2- niri și la o mai 
tițiilor

onoarea
unor parlamentariNEW special neseu, transmite : vicepreședinte al nări Naționale a Socialiste România, membră a delegației române la cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a oferit joi un dejun în onoarea mentari prezenți actualei sesiuni.

Decretul temnat 
miercuri de președin
tele Castello Branco 
prin care retrage man
datele unor parlamen
tari brazilieni, a pro
vocat surprize în rin* 
dul cercurilor politice. 
Președintele 
Deputaților,
Cordoso, Intr-o decla
rație făcută presei a

Capitala Ecuadorului te află In aceste sile !■ pli-.ă ! eteri electorală : duminică urmează să fie aleși eei 67 d epatați earv vor alcătui Adunarea Națională Constituantă. Ortuil m- prem al statului ecuadorian va elabora noua coastitaiie — ■ 16-a în cel 136 ani care au trecut de la obținerea iade tei. Apropierea acestui eveniment — de altminteri încă în martie — a determinat izbucnirea unei ertse care, firește, nu poate rămine fără consecințe Criza. ex^i mată în frecvența grevelor muncitorești, a revendie țărănești, a tensiunii dintre intelectualitate și aaterităii extins și asupra partidelor politice aflate aeam in luptă. Acuitatea acestei lupte e determinată de Im iar ața alegerii sau desemnării noului președinte, imediat după elaborarea constituției. (In momentul de față, la conducere «e află demente Yerovi Indaburu desemnat interimar in Ins Martie, după răsturnarea juntei militare. Interimatul ia sflrsiB odată cu alegerea noii Adunări Naționale Constituante1 Or. actualmente, partidele politice își dispută cu inTerșuarv modalitatea desemnării șefului de stat. Dreapta cere ea aeeaoti atribuție să revină viitoarei Adunări Constituante. Iu ttap Partidul liberal șl alte grupări politice considera eă aleacvtn președintelui trebuie făcută printr-o nouă consultare Iară.Cu cîteva luni în urmă observatorii politiei diu apreciau că nici unul din partidele politice nu are tea să obțină o majoritate absolută în Adunarea Constituantă, astfel îneît noul șef al statului va fi ales pe baza unui compromis dintre principalele partide, Liderul conservator, reprezentantul celui mal puternic grup politic din țară, își anunțase atunci intenția de a-șl prezenta președinție, intenție, însă, nesprijinită de partidele Ifteral socialist. In consecință la Quito, se opina ei singura persoană care ar întruni toate șansele de a deveni șef de stat ar fi mai actualul președinte provizoriu, Indaburu. Insă. Clenitnte Yerovi Indaburu — care de altminteri declarase Ia depunerea jurământului că e dispus să stea la conducerea stăm lai exclusiv pe o perioadă de timp foarte scurtă, in speță, numai pînă Ia alegerile din octombrie — și-a respectat dec aia anunțînd neparticiparea lui la alegerile pentru postai de președinte. . .în acest context, datorită multitudine! listelor de caadidail și mai ales a diviziunii dintre partidele politice, victoria pare să revină forțelor de dreapta, fapt care ar putea avea drept consecință desemnarea lui Camillo Ponce Enriqan in furci de președinte. Ultimele evenimente survenite insă la Quito au dovedit că acest candidat nu se bucură de • prea mare popularitate : în timp ce rostea un discurs electoral in capitală, Ponce a fost violent apostrofat de mulțimea electorilor care au protestat împotriva candidaturii sale.Așadar, alegerile din Ecuador sînt sortite de fapt să aducă o unică rezolvare : încheierea perioadei de tranziție din viața politică a țării. Căci modalitatea alegerii sau desemnării președintelui rămine o problemă deschisă și cu atit mai complicată cu cit ea devine scadenta imediat după alcătuirea noii Adunări. In ce privește componența organului suprem, alegerile de duminică nu par să rezerve mari surprize : scrutinul se va desfășura în condițiile în care, în urma loviturii de stat militare din Iulie 1W3, legalitatea Juridică a fost încălcată, iar partidele progresiste nu au drept de participare.

ECUADORIAN

ÂgontrUe de presă anunță 
ci i« ortentoU aNigeriei an amt loc noi tuci- de«*e intertribale. Pofritrtt 

de radio Enugu, lo- 
tx&.on originari din nordul 
țării au atacat satul Deem, 
ntuat la 70 km nord de capi
tala provinciei orientale. Pri
mele comunicate anunță că 
aproximativ 60 de persoane au 
fast ucise și numeroase rdni- 
te. Au fost incendiate, de ase
menea, 300 de case.

Guvernatorul militar al pro
vinciei orientale, colonelul 
Odumegwo Ojukowo a ordo
nat trimiterea de trupe la lo
cul incidentelor.
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In cehoslovacia
Și totuși țara supranumită din vechime un „dar al 

Nilului" pentru un român nu este cu totul necunoscută. 
Deoarece lumina unui Luceafăr a răzbătut de mult prin 
tenebrele istoriei și prin imensitatea spațiului, revelîn- 
du-ne cu o intuiție genială dimensiunile unei lumi care 
va constitui întotdeauna un miraj fără egal.

la Tries! cu prilejul manifes- ac ti vită ții șantierelor navale

După lungi și aprinse dezbateri, care au totalizat aproape 18 ore, Camera Deputaților a parlamentului olandez a aprobat în cursul nopții de joi ipre vineri o moțiune de neîncredere în guvernul condus de Joseph Cais.Imediat după aflarea rezultatului votului, primul ministrul Cais a anunțat va prezenta vineri dimineața reginei Juliana demisia cabinetului său.Deși în ultimul timp, relatează agenția France Presse, în rîndul coaliției guvernamentale formată din catolici, socialiști șl protestant! apăruseră neînțelegeri, nici unul din aceste partide care compun actualul guvern nu dorea să provoace o criză ca ar fl fost greu de rezolvat riscind să provoace anticipate — normal, alegerile generale urmau să aibă loc In primăvara anului viitor.Conflictul care stă la baza actualei crize guvernamentale, cea de-a doua criză ministerială de le ultimele alegeri legislative a fost provocat de divergențele care s-au Ivit- chiar în rindul partidului catolic, mai precis între premierul Cais și liderul grupului parlamentar al partidului catolic, Schmelzer.

Poposind așadar la Cairo, dorința cea mai ardentă care te stăpînește este aceea de a confrunta viziunile eminesciene cu Imaginile nemijlocite ale realității.Capitala Republicii Arabe Unite se întinde nesfîrșită în fața ochilor, privită de la înălțimea ultimului cat al turnului din Ghiza, un fel de Eifcl construit în anii din urmă, sub forma unui uriaș palmier. Printre clădirile moderne cu multe etaje se disting ușor minaretele solemne, ca niște credincioși în rugăciune, ale moscheelor, unele dintre cele mai frumoase din cîte cunoaște lumea arabă. Vechilor construcții de acest gen, între care strălucește milenara u- niversitate islamică Azhar, II s-au adăugat în zilele noastre moscheea Mohamed Aii care datorită monumentalității sale arhitectonice se numără printre locurile cele mai des vizitate de către turiști.Pașii fiecărui oaspete străin, după ce au colindat cartierele somptuoase ca Zamalekul sau Ghiza, zăbovind în piețe și în preajma monumentelor ce a- mînțese zbuciumata Istorie a Egiptului, se simt Irezistibil atrași spre Ghizeh, în lumea miraculoasă a piramidelor și Sfinxului.Aici, reîntîlnirea cu Emlnes- cu, rapsodul vizionar al Egiptului, este atît de Impresionantă îneît prezența acelor turiști (americani pentru care cea satisfacție e să ocolească piramidele pe cămilă constituie o adevărată profanare a sentimentelor ce ne leagă încă din copilărie, de la prima lecție de istorie antică, de aceste întruchipări ale veșniciei. Zic „ale veșniciei", dînd dreptate unui aforism în care se spune că „universul se teme de timp, iar timpul de piramide".Ceea ce este uimitor la a- ■ești trei coloși de o desăvârșită perfecțiune geometrică și arhitectonică este că șl cele mai moderne cercetări cp s-au făcut asupra lor, folosindu-se între alte razele X sau izotopi radioactivi, demonstrează înalta știință pe care o dețineau constructorii acelor milenii îndepărtate.Marile blocuri de piatră de peste un metru cub, tăiate din dealul învecinat al Moca- tamului sau cele de granit a- duse pe Nil tocmai de la Assuan sînt șlefuite șl suprann- se piramidal pînă la înălțimea de peste 150 de metri cu o asemenea tehnică îneît între ele nu se poate Introduce a lamă.Labirintul coridoarelor care te poartă prin piramida lui Keops sporește și mai mult Impresia de incursiune Intr-un univers enigmatic, parcă de pe altă planetă, readueîndu-te pînă la urmă la realitatea intuită Iarăși cu luciditate de Em in eseu 1
Prodicția cerealieră 

■ondială
La Borna a foit 

till! nn raport al 
generaj al F.A.O., 
ainpra producției 
mondiale pe annl 
în raport ae arați 
unor cifre preliminare, produc
ția cerealieri mondială In 
196S/Î966 nu a depășit pe cea 
a annlni precedent, deși numă
rul populației globului a cres
cut În aceeași perioadă cu a- 
proxlmatlv 70 milioane locui
tori.

Un mormînt de piatră-nmunteCu icoanele cărunte,ȘI de sflnxuri lungi alee, Monoli(i și propilee,Fac să crezi că după poartă Zace-o-ntreagă țară moartă.Intri-nuntru, sui pe treaptă, Nici nu știi, ce te așteaptă. Cînd acolo / sub o faclă Doarme-nn singur rege-n raclă.Multi dintre regi nu mal dorm de mult în racle, ci pentru o mai deplină siguranță și conservare au fost transferați la complexele muzeale de Ia Luxor sau în Muzeul de antichități din Cairo. Acolo, în sala a cărei taxă de vizitare e de cinci ori mal mare decît cea percepută pentru întregul muzeu, se înșirule 
Acolo, unde Nilul

mișcă valuri blonde
de Niculae Stoian

în banale racle de sticlă, pe dinastii și secole, mumiile cî- torva Sety, Ramses, Tuthmo- sîs, Smenkhere... Intre aceștia mumia celebrului Ramses al II-lea (amintiți-vă din nou de Eminescu • „Ascultam pe craiul Ramses și visam la ochi albaștri !**) cu fața și una dintre mîini descoperite, îți ră- mîne puternic întipărită în memorie, expresia de avariție a figurii confirmînd legenda după care ilustrul personaj istoric se îndeletnicea și cu sustragerea de bogății din piramidele faraonilor predecesori în scopul înzestrării cît mai grandioase a locului său de veci.Urmărirea expresiei atît de nuanțate a Sfinxului în cadrul succesiunii de lumini șl culori a unui spectacol nocturn intitulat „Sunet și lumină" mi-a dezvăluit una dintre cele mai răscolitoare opere spirituale ale omenirii.Un lucra este bine exprimat în textul spectacolului care se desfășoară ■eară In șl engleză midelor : Sfinxului tare, cu încredere, ascensiunea anei moderne civilizații pe meleagurile Nilului.Parada prilejuită de sărbătorirea Zilei naționale la oare

aproape seară de limbile franceză pe fundalul plra- acela că privirile întrevăd în depăr-

Va fi închisă ușa?
Angajamentul pe care și l-a luat Marea Brltanie Ia conferința 

Commonwealthulul — da a rezolva problema rhodesiană plnă Ia sfîr- 
șitul anului — a dat multă bătaie da cap guvernului Wilson. Cum 
poate fi respectat acest angajament ? Ce trebuie făcut ? Lucrurile au 
fost cercetate pe toata fețeie. In cele din urmă a-a ajuns, firește, la a 
dilemă : ori să sa dea satisfacție lui Smith, ori să se dea curs cerin
țelor țărilor din Commonwealth. Dacă s-ar urma prima cale, nemul
țumirile provocate în rîndurlle țărilor africane ar duce, probabil, la 
dezintegrarea Comunității britanice de națiuni. Dacă, dimpotrivă ar 
da satisfacție țărilor africane (și deci ar nemulțumi pe Smith) Marea 
Britanic ar risca să-și pericliteze interese economice serioase.

In această situație guvernul britanic a căutat să iasă din încurcă
tură pe o cale ,,de mijloc’ : reabilitarea lui Smith. Astfel, în raportul 
pe care Herbert Bowden, ministrul britanic al Commonwealthului l-a 
prezentat după convorbirile purtate luna trecută Ia Salisbury, se afir
mă că Smith ar fi, chipurile „un om neliniștit șl supus unor presiuni 
foarte puternice In sinul propriului său partid „Frontul Rhodeslel*. In 
termenii aceluiași raport, răspunzător de măsurile dictatoriale impuse 
în Rhodesia ar fi „un nucleu de vreo 30 de lideri extremiști al 
partidului", care împiedică o soluție de compromis. Dacă Smith „s-ar 
elibera’ de acest grup, s-ar putea ajunge — susține raportul — la o 
reglementare.

Curățarea de păcate, cu două săptămlni în urmă, a lui Smith, 
trebuie să-l determine pe acesta să facă unii pași (destul de mici) în 
Intîmpinarea unei formule de compromis propusă de Londra. Potrivit 
acestei formule, Smith ar urma să remită, provizoriu, prerogativele 
sale guvernatorului britanic Gibss, după care s-ar putea pregăti inde
pendența țării cu un guvern din care să facă parte și Smith, eventual 
chiar în calitate de premier.

Premierul rhodesian, însă, nici n-a vrut s-audă de așa ceva. In 
timpul care s-a scurs de la negocierile cu Bowden, luările de poziție 
ale lui Smith au dat a înțelege (pentru a cîta oară ?), că el nu este 
dispus să cedeze nimic. Duminică, ziarul rhodesian „Sunday Mail* . 
preciza că premierul Rhodesiei a răspuns printr-un „nu* categoric 
formulei britanice de compromis. Potrivit ziarului, relațiile anglo-rho- 
desiene se află astăzi intr-un „serios impas". La rîndul său, cotidia
nul londonez „Times* scria zilele trecute că deosebirile de vederi 
dintre Londra și Salisbury sînt tot atît de mari ca și pînă acum si că 
este foarte puțin probabil ca ele să fie eliminate în viitoarele cîteva 
săptămini, adică pînă la sfîrșitul anului, cînd expiră termenul anga
jamentului britanic.

Rigiditatea încăpățînată a lui Smith pare să fi iritat însă destul 
de serios pe britanici. Același Bowden, care îl menaja nu de mult pe 
șeful guvernului de la Salisbury, a declarat că „rebeliunea’ rhode
siană trebuie reglementată pînă la 9 noiembrie. Să considere oara 
Londra că ciclul concesiilor din partea ei s-a încheiat ?

Deocamdată, întruclt la încheierea misiunii Bowden ușa tratati
velor rămăsese „larg deschisă* și întrucît timpul presează, mai ales 
In lumina noului termen, încă un emisar englez a sosit la Salisbury. 
El este însărcinat de guvernul britanic să prezinte lui Smith „ultime
le propuneri" engleze. Vor fi acestea cu adevărat ultimele ? $i in ca
zul unul răspuns negativ din partea guvernului rhodesian va fl. In 
cele din urmă, închisă ușa spre tratative 7 Experiența de pînă acum 
nu îndeamnă Ia un răspuns pozitiv. Dar nici rezultate spectaculoasa 
nu sînt de așteptat. S-ar putea ca și de astădată ușa să rămlnă de«- 
chlsă, ca de obicei, spre o... altă ușă.

unui popor pas cu paa
mică mi-a [ că patria Socialistă i aici de un

am participat cît șl vizitele la cîteva din obiectivele construcției economice mi-au dezvăluit aspirațiile hotărît să înlăture trista moștenire a dominației imperialiste.Ca român, na i fost bucuria aflînd nostră, Republica România, se bucură justificat prestigiu.Directorul marelui combinat textil de la Heluan, ne-a mărturisit că România se numără printre cei mai de nădejde parteneri comerciali.Atît eu cît și colegii mei din delegația de tineret din care făceam parte am fost peste tot întâmpinați cu afecțiunea ce o cunosc tot mai mult pe toate meridianele lumii patria și poporul nostru.Străbătând imaginarele dar atît de exact descrisele itine- rarii eminesciene, trecem astfel din miraculoasa lume antică în viața cotidiană a străvechiului popor arab. „Nilul care mișcă valurile-i blonde" ne scoate în cale o vegetație paradisacă, în care de două sau chiar trei ori pe an se

milioane acri, aproximativ

cu

■acced recoltele de gria, orei» banani, porumb șl alte plante.Aproape de Alexandria, în districtul Abuchera ne întâmpină o uriașă oază, operă impresionantă a actualului regim din R.A.U., complexul a- gricol de stat „Al. Tahrir", ceea ce pe românește se numește „Libertatea". Suprafața sa este de 1,5 dintre care 800 000 acri cultlvabili- Formată din trei orașe nou apărute pe harta R.A.U. — Bat, Fât și Naser — această așezare cuprinde nu mai puțin de 45 000 oameni, majoritatea tineri, care se îndeletnicesc cu munca în plantațiile de citrice șl pe ogoarele cultivate, în urma unor îndelungi eforturi, grîu, orez, fasole.Așezarea „Al Tahrir** este singura întreprindere a statului de acest gen menită să sporească producția agricolă. Nu prea departe de aceasta, tot în partea de nord a țării, se află Valea Nouă, complex agricol unde sursa de apă pentru irigarea deșertului nisipos este In exclusivitate cea subterană.Munca titanică ce ae depune aici, ca peste tot în locurile pe care Ie-am vizitat, îți amintește 1 de faptul că te afli în fata ur- m ași lor unui popor care a dat lumii una dintre cele mal durabile civilizații.
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