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Fotografii do A. MIHA1OPOL

Puteti ghici din Fotografie despre ce tel de piesă e 
vorba? Dacă nu, cl tilt .cartea de oizlti* a tul Ion D. 
Șerban. In fotografie: actorii Geta Cibotlni, Florin 

Stroe si regizorul Victor Bumbești.

Orice început de stagiune teatrali are un caracter sărbătoresc. Cu atît mai mult, în această toamnă, fiind vorba de cea de-a zecea stagiune a Republicii. Zece ani. fn care numărul teatrelor din țaranoastră a crescut de peste trei ori; sece ani, în care au apărut noi promoții de actori, regizori și scenografi; zece ani, In care s-au ........ ............ —lărate noi lucrări originale și s-âu adus la lumina rampei cele mai valoroase opere ale dramaturgiei noastre clasice, precum și ale tezaurului dramatic universal.Pentru a marca acest jubileu, cele aproape 40 de teatre de proză ale patriei noastre vor prezenta miine zecilor de mii de spectatori cîte o premieră originală. Așadar, aproape 40 de piese romînești, de la Alecsandrî și Davilla și pînă la Ion D. Șerban, „prîsleaf‘ debutanților in dramaturgie.Teatrele bucureștene s-au preocupat ca începutul stagiunii să coincidă cu Începutul carierei unui nou autor dramatic. Astfel, alături de „Ovidiu“ de V. Alecsandrî, pe care îl prezintă Teatrul Național, și de noua piesă a lui Ștefan Tita, „Flacăra vie“ (scrisă în colaborare cu un debutant în dramaturgie, Liviu Floda), pe care o va juca Teatrul Tineretului, vin să se înregimenteze în rîndu- rile autorilor dramatici originali cinci noi nume (unele din ele bide cunoscute pe tărîmul scrisului, noi însă în dramaturgie). Tuturor, în preziua premierei, o caldă urare de succes în teatru!

.Flacăra oier de Ștefan Titasi Lloiu Floda (Teatrul

în atelierele de 
tfmplărie ale 
Teatrului C.F.R. 
Giulesti se con
struiește.,. un 
4— copac.

Tineretului) este 
numai pe jumătate o piesă de debut. Ea aduce tn teatru un autor nou 
(LMu Floda), o problematică nouă (fiind inspirată din activitatea 
unor saoantl progresiști, ca dr. Babeș, Marinescu si Par hon) si o 
greutate nouă pentru interpreti; aceea de a crea tipurile unor intelec
tuali de mare anoergură. Iată~i pe actorii Al. Critico și Ipate Mares 

tn luptă cu această dificultate .

.Ooldiu' de Vasite Alecsandrt deschide. Stagiunea la Teatrul National, 
sola Comedia, ca omagiu adus poetului latin la sărbătorirea bimileniului 
său. Jucati pentru prima oară ta 9 martie 1885. cu Grigore Manotescu, 
Arts fila Romanescu și C. Not tar a in rolurile principate, piesa constituie 
astăzi baza unui spectacol de factură modernă, realizat tn regia Mari
ette'. Sadooa, aoind tn distribuție pe George Vraca. Maria Boita F d.

Șl teatrele din regiuni prilejuiesc, .la deschiderea acestei stagiuni, cinci 
debuturi tn dramaturgie:a) La Teatrul Național din Craiova se va prezenta Tudor din Vladi- miri“, lucrare de debut a poetului și esseistului Mihnea Gheorghiu.h) Și Teatrul de Stat din Constanța a făcut o potrivită alegere, însce- 
nînd o nouă piesă despre poetul Ovidiu, al cărui bimilenar tl sărbătorește 
întreaga omenire. Lucrarea, tn versuri, se datorează lui G. Săleeanu.c) Al treilea dramaturg debutant c tn același timp creatorul primei piese 
de teatru (ce se prezintă pe scenă) inspirate din realitățile de azi ale popu
lației germane din țara noastră. E vorba de Johann Szekler și de piesa lui „După furtună", pe care o va juca Teatrul German din Timisoara.d) Și teatrele de limbă maghiară înscriu debuturi. Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mureș prezintă lucrarea lui Szabo Lajos, „Refugiul", care va 
vedea lumina rampei și la secția maghiară a Teatrului de Stat din Oradea.
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:l care par la tin moment dat să duci la
। cum ne-« 
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Plesa se josct la TEATRUL NOTTARA, ct 
Corina Constantinescu, Eugenia Băduleacu, 
Tatiana lekeletc., In regia Ini Ghebal Georgescu.

comedie in 3 acte
Subiectul: Intr-un colectiv de actori se intre

imint sumbru; dar — ai 
___ _ lakespcare — totul e bj 
termini cu bine. .

atelierele de grăitor 
xrelor cos ta me din , 

pentru

dramă In verauri in 3 acte
Subiectul: Acțiunea se desfășoară in veacul 

al XHI-lea, In ținuturile Oradiei. .
Asuprire feu lupta comuni a iobagilor 

^TUDIO^WaTRUL NAȚIONAL; Tn distra 
beție: N. Rraneomir. G. Ciprian, Emil Botta. 
Geo Barton.Marietta Anca, E. Pătrășcanu etc. 
Regla: Mlron Niculescu.

interul* "

O

piesă in 3 acte
Subiectul: Un profesor universitar recunoaște 

intr-unui din studenți, care e curtetanul fiicei 
«ale, pe propriul sju fiu, pierdut In anii prigoa
nei rasiale șt găsit de niște tirani airman), 
nare cu greu II redau părinților adevirați.

Direcția descent: Lucian ui-rchescu. TEA
TRUL C.F.R.-GIULRSTL

drami In 3 acte
Subiectul: Intr-o familie de comuniști se 

descoperi că unul din sttlpii casei Iți făurește 
situația șl și-o consolidează desconaldertnd etica 
muncitorească; de unde decurge... judecata.

TEATRUL MUNICIPAL preilntă pleaa cu 
V. Ronea, Tanțl Cocea, Clody Bertoia, Jules 
Caaaban etc., in regia lui Ionel Olteanu.

te ft rZfA'a■d o 1 ^slLf ̂ ge»

piesă polițistă In 3 acte
Subiectul: poi tineri care «e iubesc, o sori 

care-1 ocrotește, un intrus, revolver, spionaj! 
— urmare In fascicola a doua.

Joacă: Marta Sandu, Geta Ciboltnl, Flortca 
Mllcscu, Florin Stroe, Gh. Marilu, Lucian Dinu, 
In regia lui Victor Bumbești, la TEATRUL 
ARMATEI.
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pentru libertate ți progres social liniați prlr>

iaifivitaieu de la 31 august avut loc
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Donai .^„«p in M

Primul ministru, Tengu Ab
dul Rshman, rosiindu-|i cu 
vtntares l* sofemnltatee 
proclamării Federației Ma- 

iaUi«.

MnS noaptea ttrxlu, capitala Malalei a fremăta 
de bucurie. Bucur!» libertății cucerite...

M ar ea sărbătoare 
s poporului m» 
laie» a fost sub-

în ovațiile mulțimii, la miezul nopfll, se înaltă drapelul unul nou sfat In 
dependent, ce a luat locul pentru totdeauna drapelului britanic în Malpîs

Pe acest stadion construit special pentru

emiterea unui 
timbru specia!

ceremonia solemnă a proclamării Federației 
Malaieze. Numele dat. stadionului a sem

nificativ: .Mardelca'—Libertate.

.Vînătorll de capete' n-au reujit pt 
nici un fel de mijloace să tnăbu 
lupta pentru libertate a poporu 
malale» Malaia ți a cucerit ind 
pendante. Și totufl —fotografia 
fată, transmisă de agenția Keysfoi 
la 17 august 1957, atestă aceasta 
coloniallftii britanici au tinut pini 
ultima clipă să demonstreze sen 
mantele .larg democratice* cari 
animă. In mijlocul junglei, la Sunj 
Șipul, au fost aduse trupe aeropi 
late pentru a distruge unlfăjile 
„rebeli* malaiezi. Nici artileria r 
fost uitată: bombardează căite 
accesate forțelor populare malale: 
Aceasta cu numai cîteva zile înalt 
de recunoașterea independent

Malalei I...

tUpîn postură d
°r 

♦ »*•»* • 
din

încă o perlă s-a desprins din 
coroana imperiului britanic. A-u 
căzut singură, ci a fost smulsă 
printr-o luptă dîrză fi plină de 
jertfe. în amintire ne stăruie 
încă chipul hidos al colonialistu
lui britanic ducînd in niîinile 
sale pline de sînge două capete 
retezate. Capete de oameni. Din
tre acei oameni din Malaia, care 
la Londra erau numiți „rebeli",..

Și iată că acești rebeli — un 
popor întreg — au reușit prin 
luptă să aducă pe harta politică 
a lumii un nou stal independent'. 
Federația Malaiezii. La 31 au
gust, la Kuala Lumpur — capi
tala tiriacului stat malaiez inde
pendent — zeci de mii de local
nici, ovaționînd ți strigînd in
tr-un singur glas „Merdeka!" 
— libertate. — asistau la ceremo
nia solemnă a predării „documen
telor constituționale" prin care 
Marea Britanie recunoștea inde
pendența Malalei.

Lupta pentru deplina liber
tate și independență a poporului 
malaiez nu a luat însă sfirșit. 
Malaia, rămasă dominion bri
tanic. mai este încă puternic 
subordonată din punct de vedere 
economic metropolei britanice, 
trupele engleze mai rămin pe 
teritoriul țârii în baza unui 
acord cu privire la „apărare", 
impus de colonialiștii care cu 
greu se îndură să-și ia tălpășița 
din regiunile unde, pînă mai 
ieri erau stăpîni atotputernici.

Cîștigitrea independenței poli
tice a Malalei — o dovadă în 
plus a destrămării sistemului colo
nial — constituie, insă, fără în
doială, o victorie importantă a 
poporului malaiez, chezășia vi-



My 
dear 
KONRAD,

icrisoarA

Ia 
ex,stâ S Cara81aîdS

New-York, 3 septembrie 1957îmi închipui cît ești de ocupat în aceste zile din preajma alegerilor, dar nu mă pot reține să nu-ți scriu. De cîtăva vreme mă simt neliniștit, așa cum nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată. Să fie bătrînețea, să fie oboseala, nu știu ce dracu’ se petrece cu mine, însă m-au cam lăsat nervii. înghit medicamente, încerc să dorm cît mai mult, fac zilnic o plimbare pe jos de o jumătate de oră, fumez numai țigarete, beau numai cinci whisky pe zi, evit eforturile, în sfîrșit, fac totul pentru a mă liniști și nimic, nici un rezultat.Medicii mi-au prescris să nu mai citesc ziare. Spune tu: poți? Pentru că de aici se trage totul. Nu apuc să deschid „New-York Times", că și văd: „Răscoală antiamericană în Taivan"; „Expulzarea atașatului militar american din Siria"; „Arestarea unor spioni americani în Ungaria"; „Uniunea Sovietică deține racheta intercontinentală". Parcă-i un făcut: peste tot numai înfrîngeri.De aceea m-am și gîndit să-ți scriu. Ar fi îngrozitor, dragă Kony, să pierdem alegerile în Germania Federală. Nu mă îndoiesc că ai luat toate măsurile, însă, ca specialist în problemele voastre, lasă-mă să-ți dau cîteva sfaturi.încă din vremea cînd eram înalt Comisar, ți-am spus că trebuie să acordăm atenție muncitorilor.Interzicerea partidului comunist a fost cît se poate de binevenită, numai că tu știi cum este cu comuniștii ăștia:cu cît strîngi șurubul, cu atita sînt mai tari. Oricît, însă, faptul că nu se pot prezenta în alegeri constituie o ușurare, cu condiția ca să nu-i scapi din vedere.Am auzit că aveți un plan, ca în ziua alegerilor centrele muncitorești să fie împînzite cu forțe polițienești, care să nu permită nici o mișcare. Mi-au plăcut foarte mult măsurile șefului poliției din Hamburg, care vrea „să-i țină pe muncitori tot timpul sub un control sever". Știu eu ce înseamnă aceasta! Konrad, dă-i dispoziții ca trupele lui să aibă armele încărcate și să nu ezite să tragă fără somație.N-ar fi rău, dacă ar face apel la niște vechi specialiști. Vezi că și noi, și englezii,_ i-am eliberat pe toți cei arestați pe vremuri, cînd am făcut greșeala de neiertat de a respecta pactul de la Potsdam. Bieții oameni au stat atîta timp lipsiți de libertate, în vreme ce noi aveam nevoie de ei!Ei, dar bine că mi-am adus aminte! Am citit cu mult interes că la Karlburg a avut loc întîl- nirea internațională a S.S.-iștilor. Bună treabă Konrad! Nici nu se poate ceva mai potrivit pentru a le mai tăia nasul domnilor muncitori! Ai văzut ce frumos a vorbit Kurt Meyer, știi — fostul comandant al formațiilor de tineret hitleriste? N-am ce zice, i-a pus la punct pe toți, cînd a declarat: „Ne-am făcut datoria în timpul războiului... Poporul german trebuie să știe că S.S.-iștii au fost calomniați!" Păi, nu-i așa? Aceste trupe de elită au fost ponegrite pe nedrept. Nu zic, și-au mai făcut ei de cap pe ici, pe colo, dar ce frumos au lucrat în Polonia, Cehoslovacia și, mai ales, în Uniunea Sovietică!Ai grijă de ei, Kony! Băieți buni și săritori la nevoie! De altfel, află că știu totul. Mi s-a raportat despre conferința de la Stuttgart a foștilor colaboratori ai lui Hitler, conferință la care l-ai trimis pe Gerstenmeier. N-am habar de ce ți s-a comunicat, dar noi sîntem informați că a făcut o bună impresie faptul că un colaborator intim al tău, președinte al Bundestagului, a promis foștilor con

ducători ai partidului lui Hitler o completă reabilitare, în cazul că vor da dovadă de loia- lit*e față de guvernul tău. Vezi că poți conta îndeosebi pe Sepp Dietrich. Experiența lui de general S.S. îți poate fi de mare folos.Dar să ne întoarcem la alegeri. Ai grijă, dragă Konrad, și concentrează-ți focul împotriva partidului social-democrat. Nu se poate să nu-și fi băgat nasul comuniștii pe acolo, pentru că masa social-democraților a cam luat-o razna. Ai văzut că au început să-i huiduiască pe conducători? Chestia o tare complicată. Cu șefii partidului ne-am înțeles și vedem că pînă acum respectă contractul. Așadar, foc împotriva partidului social-democrat „infectat de comunism", însă mai cu grijă pentru conducători.Pe de altă parte, strînge legăturile cu Partidul German. Noi am luat măsuri ca ei să vă susțină, militînd pentru un guvern de mînă forte, pentru politica N.A.T.O. și pentru echiparea diviziilor voastre cu armament atomic.După cîte știu și Partidul Refugiaților o să vă susțină. De altfel, programul lor nu diferă de al vostru: reînarmare,politică antisovietică, revendicarea frontierelor Germaniei din 1937... Dacă observi că în ultimul moment încearcă să vă șantajeze, adică să vă ceară bani, adu-le aminte că am dat dispoziție la „Chase Național Bank" ca, prin „Asociația monopolurilor germane", să li se plătească două milioane de mărci pentru propaganda electorală. Mai mult, nici un pfenig!De altfel, s-a hotărît ca aceeași asociație să verse în casa partidului tău, pentru ultimele cheltuieli în campania electorală, încă zece milioane de mărci, ajungînd astfel la treizeci 
ALEGERILE DIN GERMANIA

~ Eu i» am dat un picior în rizboi; voi trebui» si I» dati un tn «•#««».
deion de Rik AUERBACH

de milioane. Vreau să-ți spun că industriașii voștri s-au cam tocmit. Voiau să dea mai puțin. Am impresia că acești cărpănoși nu înțeleg importanța alegerilor de acum; nu-și dau seama că dacă le pierdem, Începe toboganul. în calitatea ta de membru în consiliul de administrație de la „Deutsche Bank", „Lufthansa", „Concernul electric renano-west- falian", „Concernul Wehrhan", ai putea să le atragi atenția să lărgească acum băierile pungii, cit nu este prea tlrziu.Trebuie să recunosc că programul vostru electoral conține noutăți. Chestia cu capitalismul popular mi-a plăcut. Am folosit-o și noi și ne-au căzut destui în plasă, Dați-i înainte, fiindcă agitînd această lozincă, o să mutați vîntul din pînzele corăbiei sociaLdemocraților în pînzele voastre.Nu-mi place, însă, că nu sîhțeți mai tari cu cei din Germania răsăriteană Dacă nu poți iu s-o faci, dă-le drumul celor din Partidul Refugiaților, S.S.-iștilor,pune-i pe toți săstrige că guvernul din Berlin este vîndut Moscovei. Cunoști formula, cunoști limbajul. Nici o jenă, dragă Konrad, pentru că altfel curentul existent la voi pentru reunificarea Germaniei devine fluviu, iar simpatia pentru Berlin devine o boală generală.Cred, de asemenea, că n-ați făcut destulă propagandă antisovietică. Zău, parcă ați uitat meseria! Vezi că ai pe acolo niște băieți pri- cepuți, colaboratori apropiați ai lui Goebbels. (S-a sinucis, dobitocul! Ce treabă bună ne-ar fi făcut acuma!). Reluați vechea poveste cu „pericolul roșu", „invazia Europei", „pregătirile de război"; spuneți că pe Elba stau gata de atac 500 de divizii sovietice, spuneți ce veți vrea, mințiți, mințiți ctt mai mult, pentru că, știi prea bine, cu cît minciuna este mai mare, cu atît este mai crezută. Luați exemplu de la presa noastră, de la Vocea Americii, de la Europa Liberă...Mărturisesc că?scriindu-ți toate acestea, m-am mai calmat. îți dai seama că dacă nu cîștigăm alegerile, dacă tu, nu mai ești în fruntea guvernului de la Bonn, se năruie totul: N.A.T.O., bazele aeriene, business-ul postru, totul, totul, dragă Kony, se duce ca și cînd n-ar fi existat niciodată. Nu-i păcat de noi, de munca noastră? Adu-ți aminte de eforturile făcute în vremea cînd eram înalt Comisar la voi, de planurile noastre!Fii energic, my dear! îmi pun toată speranța în tine, în experiența ta și.în a celor ce te înconjoară. Nu precupeți nimic. Orice, pentru a învinge.
Heil!

McCLOY
P«ntru conformitate cu originalul:

George MACOVE5CU
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Fotografii do 
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Ciclotronul... Acum un an și jumătate,cînd am dat drumul unei notițe ce cuprindea cu- vîntul acesta ciudat, am controlat de vreo trei ori felul cum l-am scris și m-am surprins, înciudată, că-1 rostesc mereu cu aceeași greutate. Lună de lună, viața mi-a impus apoi — dumneavoastră nu? — alfabetizarea atomică. Azi atom, mîine fisiune, poimîine reactor. Un fel de „az-buche“ modern, ultramodern, cu care generația mea, din țara mea, nu credea să aibă de-a face atît de curînd. Cu cei mai tineri ca noi s-a petrecut altceva. Ei au învățat reacțiile nucleare o dată cu poeziile lui Eminescu. Au desființat, fatal, cercurile izolatoare de miraj și de legendă din jurul uraniului, al deute- riului. Discută despre ele ca despre pline și despre apă, lucrează la construcții atomice, se specializează ca studenți, dacă vor, în fizică nucleară și au certitudinea că vor fi plasați în 'centre atomice așa cum au absolvenții în medicină certitudinea că vor fi plasați să lucreze înspitalesau dispensare. La cei din generația de pînă la zece ani , a onor puștimea noastră, procesul de însușire a mentalității atomiceeste și mai direct. La ei se petrece, dacă vrețio osmoză. O trecere directă în > în maiconstituția lor, a modernismului atomic mult decît firesc. Dacă tatăl lui Mihăiță construiește ciclotronul și tatăl lui Gică lucrează la reactor, atunci Gică și cu Mihăiță nu pot construi din cuburi decît reactoare și ciclotroane...

Da, cu generația noastră, cu generațiile mai bătrîne decît a noastră a trebuit să se petreacă uh proces de acomodare. Mă gîndesc la încercatul constructor Griinn. Mă gîndesc la montorul Grandori și la alții. Cînd au auzit că urmează să se construiască un reactor și un ciclotron, s-au întrebat simplu: ce-or mai fi și astea? Cînd s-au dumirit, s-au hotărît să

vină pe șantier. Cînd au început să lucreze, s-au antrenat. Cînd au dat de greutatea treburilor nemaivăzute și nemaifăcute, s-au înverșunat. Azi sînt entuziasmați. Griinn spune patern: „Ciclotronul nostru", iar Grandori îi asigură pe întîmplătorii reporteri că la montarea viitorului ciclotron va ști să lucreze cu echipa lui mult mai bine și mai iute...
CICLOTRONULPrin fereastra largă văd în față clădirea reactorului, coșul său zvelt, masivele sale turnuri de răcire. Această primă instalație atomică a noastră a intrat de curînd în funcțiune. A devenit, adică, un izvor de neutroni care servesc la cercetarea nucleului atomic și la producerea radio-izotopilor...Curînd va intra în funcțiune și ciclotronul... Mă aflu în clădirea lui, într-o încăpere ce aduce ca dimensiuni cu o sală de festivități. In jur se agită zeci de oameni: montează, sudează, migălesc legături electrice. împreună cu viitorul șef inginer al ciclotronului, stau la o masă— mai bine zis stăm în picioare, lîngă o masă, și... discutăm fizică atomică. E o masă cu totul neobișnuită: masa de comandă a ciclo- tronuhii. De aici, peste puțină vreme, cînd constructorii, montorii și electricienii își vor fi terminat treaba, cînd nu va mai pluti praf prin aer, cînd totul va arăta ca în pozele despre automatizare care ne impresionează atît — de 

aici, omul cu care stau acum de vorbă va pune în funcțiune ciclotronul. Se vor dezlănțui atunci imensele energii. Particulele alfa vor fi accelerate pînă la 25 milioane electronvolți; deuteronii, pînă la 12,5 milioane electronvolți...Deci aici e sala de comandă. Alături e sala experimentală, a observațiilor și măsurătorilor. De aici, cu ajutorul celor mai sensibile aparate, echipa de cercetători va urmări experiențele din sala ciclotronului. Cînd spui „experiențe" îți reprezinți un laborator în care cercetătorul lucrează imediat, nemijlocit, asupra experimentului. Aici, la ciclotron, va fi cu totul altfel...Sala experimentală este despărțită de sala ciclotronului, a radiațiilor primejdioase, prin- tr-un perete de beton lat de doi metri. în părete se află o ușă metalică. Cît de versat scriitor de povestiri științifico-fantastice ar trebui să fiu, ca să văd descriu? Cilindrică, înaltă de 3 m, cu vn 

diametru de 2,40 m, ea e construită din oțel și va fi umplută cu apă, în vederea protecției, lat-o glisînd pe șinele-i groase, rotindu-se și aducîndu-și în fața mea fanta de trecere din sala experimentală spre sala ciclotronului. Pășesc cu emoție prin deschidere... Cît de puțin se va trece prin această ciudată paserelă, la ciclotron, după ce instalația va intra în funcțiune!... Și cîte dozări de radiații va face dozimetristul, pînă se va convinge că aerul de la ciclotron nu mai este primejdios și că metalicul colos în chip de ușă își poate îmblînzi autoblocajul electric, pentru a permite omului să-i calce paserela spre ciclotron!...în sfîrșit, sala ciclotronului... Teatrul de luptă al cercetătorului, cu tainele materiei. Iată ciclotronul, acceleratorul de particule încărcate electric. Privesc monumentala instalație și caut să identific părțile sale componente, după schița desenată în pripă, dar cu mulț spirit pedagogic, de inginer, pe carnetu-mi de notițe. Iată electromagnetul de 120 de tone... Vă imaginați dimensiunile lui, nu? Cînd instalația va intra în funcțiune, el va crea cîmpul magnetic în care se vOr mișca particulele încărcate electric emise de sursa de ioni din inima instalației.Iată polii electro- magnetului și, în capcana lor, camera de accelerare, vidată. Datorită cîmpului electric alternativ creat în- tr-însa, particulele încărcate sînt accelerate pînă la colosale energii ; și cu aceste viteze extraordinare ele aleargă ca niște spiri- duși nebuni, prinși într-o ciudată horă spiralată. Imaginați-vă spiridușii dansatori: deuteroni (nuclee de hidrogen greu), particule alfa (nuclee de heliu), protoni (nuclee de hidrogen)... Și imagînați-vă viteza sarabandei lor corespunzătoare unei energii de 12,5 milioane electronvolți la deuteroni și 25 milioane, la particule alfa...
Inginerul N ist or Mi
hai și montorul Po
pescu Niculae fac o 
nerificare a camerei 
de accelerare a ciclo~ 
4— tronului.



Sint examinate ca griji sudurile marii uși cilindrice cu fonfi.

Accelerate in felul acesta, particulele încărcate constituie o imbatabilă artilerie. începe bombardamentul. Arena este camera de reacție. Țintele sînt nucleele atomilor aii ați aici. Nuclee de carbon, de sulf, sau de alte substanțe, a căror comportare sub bombardamentul particulelor încărcate îi interesează pe cercetători... Iată dar cum, cu ajutorul ciclotronului, se va putea pătrunde In miezul nucleului atomic, pentru descoperirea de noi secrete ale materiei... Și tot cu ajutorul ciclotronului se vor putea produce izotopi radioactivi, atît de necesari industriei, medicinei și cercetărilor din diferite domenii de activitate științifică.
OAMENIITrec printr-una din zecile de săli ce adăpostesc instalațiile auxiliare ale ciclotronului. (Ca și ciclotronul, toate instalațiile ne-au fost furnizate de Uniunea Sovietică) .în dreapta mea, în fața unui tablou electric, un băiețandru. La vreo cîțiva metri de el, apărînd pe ușă, un altul:— Terminași, Sandule?— Terminai.Vorbește din nou proaspătul venit, dînd din cap (în glumă), așa cum l-o fi văzut făcînd pe șeful lui (în serios), atunci cînd e sceptic:— De terminat, oi fi terminat tu... Dar cum?Jignitul se încruntă, tace, îl privește lung. Apoi, cu ciudă:— Ascultă, bă, ce tot mă iei în balon?Și deodată, ca suprem reproș:— Crezi că mă joc de-a ciclo- tronu’? Ori lucrez serios, ori mă las păgubaș!...Categoric, una din două. Ciclotro- nul nu admite o treabă tîrguită, mediocră. Aici ți se cere un ritm deosebit și un lucru de înaltă calitate. Și este impresionant cît de adine au înțeles oamenii acest lucru....Stan Gheorghe, cu echipa lui de unsprezece zidari, a pus primele cărămizi ale ciclotronului. Cînd au început turnările de betoane, a trebuit să se treacă la lucru în două schimburi. în același timp, trebuiau executate, în paralel, lucrările de exterior. Volumul de muncă crescuse deci considerabil. Se impunea lărgirea echipei. Dar asta însemna timp pentru instruirea și caii- । ficarea noilor veniți; și nici o clipă nu putea fi pierdută. Și atunci cei doisprezece zidari au hotărît să-și ia asupră-le tot lucrul. A fost un asalt de muncă eroică, susținut uneori în lupta cu frigul și cu nesomnul, pînă la uitarea de sine.... Montorul șef de brigadă Sas Alexandru. A lucrat și și-a îmbogățit experiența pe șantierele celor mai mari centrale electrice ale țării. Dar, așa cum o spune și el, niciunde munca nu i s-a părut mai interesantă, mai atrăgătoare, decît pe „șantierul atomic". După ce a terminat lucrările la reactor, a venit la ci- clotron. Ca și Grandori, trece drept unul dintre montoriicei mai... „de temut'*. „De temut'* sub aspectul cunoștințelor și al calificării profesionale, sub aspectul hărniciei sale, uneori ieșite din comun.

O verificare a circuitelor electrice 
ale stafiei de emisie radio; această 
stafie alimentează ciclotronul cu 

tensiune de înaltă frecnenlă

Vkgll TEODORECCU

MEDS I Dl A
De te-abăteai spre malul cu lintiți șj șovar 
pe drumul ce-altădată tăia al bălții plntec 
te amețea duhoarea nămolului amar 
și-ți chinuia auzul batracianul clntec.

Se tolănea amiaza cu soare said în stuf 
In aerul ca sticla de Turda limpezită, 
dar spre amurg țlnțarii, besmetici de zăduf, 
țlșneau in rotogoale.ca fumul dintr-o plită.

Prin casele de piatră bolnavă și chirpici 
se aprindea tizicul in fața ușii scunde 
care-mpletea o plasă, spre-a nu putea pătrunde 
aceste fiare crude cu trompele lor mici.

Azi, insă, balta fuge-n pămlnt, secată toată, 
șooarul își trăiește coșmarul de sfirșit 
și in văzduh se stinge nocturnul zumzuit 
al fiarelor de pradă cu trompa retezată.

A M i «TIR E A
îți cade amintirea la picioare 
în rotogoale moi, ca o ninsoare, 
Și uneori rămii pe loc și-ngheți 
Cu tălpile-nfundate in nămeți.
Răsună vremea-n tine ca-ntr-o scoică
Dar spre-nserat cînd trece-n zbor o troică 
Peste omătul gros, cu caii-n spume, 
Faci semne să te ia — și-ajungi în lume.

Trec peste poduri. Apa, gllgiitoare, sumbră 
se-apleacă pe sub ele ea o umbră.
Trec peste poduri. Cerul verzui ca de petrol 
atlrnă ca un pod imens In gol.
Ce sur e totul, ca-n legende vechi!
Trec spre coline-ndrăgostiți perechi
Și Vîltava, prin ceața care cerne, 
milenii la picioare le așterne.

Praga, 1967.

Iată-1, tîrziu, sîmbătă după masă, prăfuit, nădușit, obosit după săptămina de lucru. Dă ultimul raport inginerului, înainte de plecarea acasă. Și, la despărțire, ii spune că a doua zi va pune la punct o nouă lucrare.— Mîine? — întreabă inginerul. Dar mîine eduminică.Nu-i nevoie să vii...Asta o spuneți dumneavoastră — răspunde simplu Sas. Eu am planurile mele, socotelile mele... Așa că...Așa că lucrez. Pentru că am planurile și angajamentele mele. Pentru că mă atrage și-mi place munca la ciclotron. Pentru că mi-e dragă construcția aceasta, vreau s-o văd gata cît mai iute și — de ce să n-o spun? — vreau să mă mîndresc atunci că am lucrat și eu la ea...
ÎNCHEIERELa ora cînd scriu aceste rînduri, inginerii, tehnicienii și muncitorii noștri, ajutați la fiecare pas de inginerii și tehnicienii sovietici specialiști, dau bătălia finisării lucrărilor ciclotronului. La ora cînd dumneavoastră veți citi rîndurile mele, lucrările actuale vor fi depășite. Dar veșnic prezente și vii vor fi faptele de muncă și dovezile de entuziasm ale constructorilor ciclotronului.... Mă gîndesc la generațiile de după noi; la generațiile pe care încă nu le cunoaștem., care vor veni. Cred că ele vor învăța nu numai fizică nucleară, ci și istoria fizicii nucleare în țara noastră. Și alături de numele savanților noștri atomiști, alături de numele cercetătorilor descoperitori, vor fi trecute în această istorie și numele constructorilor primului reactor și ai primului ciclotron romînesc.



Artico! ieri* «peciaI pentru „Flacăra"

da LANTOS L6»zl6
redactor al ziarului Esti Hirlap-Budapurta

A trecut aproape un an de la înfrîngerea contrarevoluției. Rănile au fost în mare parte vindecate. Au fost reparate aproape toate clădirile avariate, iar azi se mai lucrează numai la acelea care au avut foarte mult de suferit.în Budapesta se desfășoară q muncă de mari proporții. Apar noi construcții, nu numai în locul celor care au trebuit să fie dărîmate din cauza gravelor avarii suferite în zilele contrarevoluției, ci și pe locurile rămase virane după cel de-al doilea război mondial. în locul ,;Galeriei Modei Maghiare", incendiate de contrarevoluționari, se va ridica cel mai mare și mai modern magazin din Europa centrală. Chiar la fostul sediu al contrarevoluționarilor, pe un teren uriaș, se lucrează intens. Piața va fi lărgită, circulația vehiculelor va fi raționalizată și, în felul acesta, 

se va rezolva o veche problemă de urbanistică. Pe calea Râkoczi a și început construcția unui mare bloc de locuințe cu șase etaje. în locul Palatului Regenței din Buda, care a fost aruncat în aer în timpul războiului, se ridică acum un bloc cu șapte etaje. în afară de numeroase locuințe, va fi amenajat aci cel mai frumos restaurant din Buda.... Bătrîna Budapesta devine din zi în zi mai tînără și mai frumoasă.
★Deasupra capitalei maghiare coboară pe nesimțite o seară liniștită și răcoroasă. Străbat străzile — calea Râkoczi, învăluită de la un cap la altul într-o pădure de schele, bulevardul care pornește întortocheat de pe malul Dunării — privesc casele și mă minunez. Dispar pe rînd din chingile lor scările constructorilor și dindărătul schelelor

Pe șantierul celor 2000 de apartamente ce se construiesc în cartierul 
budapestan lâgymânyos. Prin folosirea elementelor prefabricate, se 
scurtează timpul de construcție cu 80’>l<l. Pină acum au și fost preda
te locatarilor 220 de apartamente, iar ptnâ la 1 decembrie oor fi pre

date tnci 194.se ivesc fațadele întinerite. Sînt vechile noastre case budapestane, colorate în cenușiu pal sau în verde deschis. Jaluzelele portocalii zîm- besc în umbrele serii. Mă minunez adăstînd urmele harnicelor mîini muncitorești, dar deodată vînză- torul de ziare îmi strigă în urechi, oferindu-și ziarul:— Telegramă de protest adresată secretariatului O.N.U.... Telegrame de protest...Glasul se pierde în vuietul străzii. Mă întorc la restaurant și cer un pahar cu bere. Lîngă mine vorbesc doi muncitori:— La noi a fost azi miting fulger. A vorbit inginerul...— Noi am semnat chiar la locul de muncă, așa, cu mîinile pline de ulei... S-a cam pătat hîrtia...O frămîntare subită a cuprins azi Budapesta. Muncitorii de la Csepel au trimis vineri dimineață 24.000 de semnături la Ministerul de Externe. Cu miile, cu zecile de mii curg telegramele și scrisorile'din toate colțurile țării, purtînd în ele un singur gînd, un singur mesaj:— Să fie retrasă de pe ordinea de zi a O.N.U. așa-numita „problemă ungară"! Să nu se amestece nimeni în treburile nqastre interne I
Touarășut lanoș Kadar, președin
tele Consiliului de Miniștri al k.P.U. 
șl prim-secretar al C. C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
în mijlocul participantilor la un 
miting din Kisujszaltâs, cu prile
jul sărbătoririi „Marilor sile cu- 

mane“.

După cum se știe, Comitetul special al O.N.U., avînd în frunte pe vechiul și înrăitul trădător de patrie danez Alsing Andersen, a întocmit un raport care cuprinde două volume cu un total de 500 de pagini, adică 150.000 de cuvinte, cu privire la așa-zisa „problemă ungară". Credincios sieși, Andersen a prelucrat în întregime declarațiile a 114 trădători de țară mai mari sau mai mici, aidoma lui. Dintre aceștia, 111 sînt necunoscuți, iar restul de trei sînt foarte importanți — cei trei „K“: Kethly — Ki- râly — KOvâgd, figuri arhicunoscute în Ungaria. Kethly Anna: social- democrată de dreapta, înrăită trădătoare a muncitorimii. Kirăly Băla: rudă apropiată a lui Gombos Gyula, generalul lui Horthy. Kă- vâgd Jdzsef, primarul de tristă memorie al Budapestei.Desigur, în fața imperialiștilor, cuvîntul unor asemenea personaje are greutate; el poate fi cîntărit numai în dolari-aur. Pot fi crezute și declarațiile lor: că albul e negru, că da înseamnă nu, că ziua e totuna cu noaptea — atunci cînd este vorba de evenimentele de la sfîrșitul anului 1956 din Ungaria. Ei pot plăsmui oricîte asemenea baliverne în fața domnului Andersen, cu o ardoare demnă de o cauză mai bună, spre bucuria urechilor de măgar ale exportatorilor de „democrație" și „libertate" made in 
U.S.A.Ar fi însă inutil să discutăm plăsmuirile acestor lepădături ale rstoriei. Este de ajuns dacă autorul 



acestor rînduri — ca al 115-leamar- tor — depune, fie și neinvitat, mărturie în fața opiniei publice. Fiecare cetățean al Romîniei — cărora li se adresează articolul — să fie, așa cum dorește și martorul, judecător sincer și nepărtinitor, alături de reprezentanții din cadrul O.N.U. *Martorul locuiește la KSbânya, unul din cele mai mari cartiere muncitorești din Budapesta. în dimineața zilei de 23 octombrie 1956, el a fost la fabrica de automobile, apoi, pînă la ora 2 după miezul nopții, a stat la sediul organului central al partidului,„SzabadNăp", și a văzut următoarele: înainte de amiază apăruseră la fabrica de automobile niște necunoscuți, avînd la ei manifeste. Muncitorii — în special cei vîrstnici — i-au luat la goană cu manifestele lor cu tot. Starea de spirit a fost destul de calmă; muncitorii își vedeau de treabă. La amiază, în birou a avut ganii jefuiau gara din apropierea loc o serioasă discuție de speciali- ’—* ’■ ‘ -tate în legătură cu aparatele de radio‘montate în automobile. După- amiază mulțimea a început să se strîngă în fața sediului ziarului „Szabad Nep". Către ora 6 s-a putut auzi următorul cuvînt de ordine: săfie stinsă steaua roșie de won. Paza s-a conformat. Apoi s-aTcerut ca steaua să fie dată jos. Pe la ora 8 niște indivizi necunoscuți, cu mutre suspecte, au pătruns în clădire. A- veau la ei niște pachete cu arme. Susțineau că din clădirea postului de radio s-a tras cu ele asupra de- monstranților.La întrebarea martorului dacă se trage din interiorul clădirii și cum de au ajuns ei să dețină cartușe, s-a răspuns cu amenințări grosolane. Ceva mai tîrziu martorul a văzut cu ochii săi, civili înarmați în jurul Teatrului Național. în rîndurile celor care urlau se auzeau lozinci șoviniste și imprecații la adresa partidului. în jurul orei 10 bandele de huligani au început să devasteze sediul ziarului; pe la miezul nopții ei au pătruns în clădire și în cîteva clipe au consumat toate băuturile existente la bufet. Din acea clipă clădirea—din care nu se trăsese nici un foc asupra demonstranților — era plină de indivizi beți care umblau ca niște fiare. Martorul însuși a proptit de perete pe un individ cu o pălărie de vînător „ă la Mind- szenthy", care nu mai era în stare nici să se țină pe picioare. Martorul a petrecut noaptea de 23 spre 24 octombrie într-o clădire publică și a văzut cu proprii săi ochi acele arme noi-nouțe, de proveniență englezească, ce fuseseră confiscate de la bandiții care atacaseră miliția. El a vorbit cu doi indivizi înarmați, care fuseseră arestați în cursul nopții. Unul dintre ei, evadat în zorii zilei dintr-un institut de co-
Clasa muncitoare maghiari e hotariti să-si apere cu
ceririle. lati o unitate a gărzilor muncitorești ta so

lemnitatea înminării drapelului.

Un grup de studente înfr-o tabără de oară.,. Si complo
tiștii imperialiști care sperau ca studentii maghiari 

să aibă cu totul alte preocupării...

tecție pentru minori, avea asupra lui o armă, numeroase cartușe și două grenade, iar celălalt fusese implicat înainte de 23 octombrie într-un proces de vagabondaj.în ziua de 24 octombrie martorul a fost la sediul central al unuiadintre șefi, Dudâs Jozsef, și a văzut bandele constituite din deținuți. A fost martor ocular la măcelul din Piața Republicii, a văzut cadavrul unui tînăr soldat în vîrstă de 20-22 de ani și rămășițele a doi ofițeri masacrați în mod bestial. A văzut cum zi de zi creștea teroarea. în culegerea de basme a domnului Andersen (care, desigur, nu poate fi confundată cu opera marelui povestitor danez Hans Christian Andersen) se scrie că perioada dintre sfîrșitul lui octombrie și 4 noiembrie s-a caracterizat prin „consolidarea" situației. Martorul însă a văzut în zilele acelea cum huli- locuinței sale. El însuși a partici- pat la urmărirea unui bărbat care furase dintr-un magazin cîteva du- zini de cămăși.Intre timp fuseseră arestați și închiși într-o clădire militară mai multe sute de comuniști, soldați, civili, femei, bărbați fără de partid, cu intenția de a fi executați în masă cu mitralierele în zorii zilei de 4 noiembrie. în curtea clădirii fusese deja presărat rumegușul.în zilele acelea ajunseseră pe rug operele lui Gorki, Tolstoi, Pe tof i ș i Andersen. Atunci f usese d e - clarat războiul împotriva lui Sado- veanu, Maupassant, Byron și Beethoven, dacă întimplător operele respective se aflau în ediții ruse. Operele clasicilor marxismului a- junseseră pe rug alături de Dante și Cervantes, ca și tot ceea ce mintea omenească a creat mai frumos . Deasupra rugului, ca pe vremea inchiziției, tronau mîinile însîngerate ale cardinalului crimelor: Mind- szenthy. în numele lui, un grup de asasini, un așă-numit „Partid de- mocrat-creștin", a atacat clădirea bibliotecii centrale tehnice, a ocupat casa oamenilor de știință și a cerut nimicirea imediată a operelor științei moderne precum și a celor sosite din Uniunea Sovietică și țările prietene. Numele cardinalului a putut fi citit de martor, în epoca așa-zisei „consolidări", pe afișele de pe pereți, pe documentele compilate unde imaginea vulturului negru apărea alături de crucea încîrligată a „partidului crucilor cu săgeți". în zilele acelea, conducerea comandamentului poliției sectorului VIII a fost încredințată — martorul o știe din surse sigure — lui Ujvâri Jozsef, spărgător și vagabond cu nenumărate condamnări la activul său. în zi-

Cum să nu fii bucuros cind te întorci acasă 7 Cei trei tineri au sosit 
în gara de est a Budapestei, înapoindu-se de la Paris, ca si alti cetă
țeni maghiari care au părăsit (ara la sfîrsltul anului 1956 și se reîntorc 

astăzi în patrie.

lele „consolidării" au început în unele sate destrămarea sfaturilor populare, pogromurile antisemite și măcelurile în masă. Atunci a fost spînzurat de monumentul eroilor sovietici din Miskolc un voiajor comercial al unei fabrici de nasturi.în răstimpul acesta martorul nu a văzut un adevărat muncitor în rîndurile răzvrătiților, dar l-a văzut, cocoțat pe o rampă de încărcare din apropierea locuinței sale, pe președ intele unu i așa-numit .con- siliu muncitoresc" — un baron. S-a întîlnit—în biroul directorial—și cu fostul patron capitalist al unei întreprinderi de calorifere. A văzut pe stradă ofițeri în uniformă horthystă. A vorbit cu președintele unui consiliu muncitoresc care fusese plutonier major în armata fascistă a lui Horthy. Pe la mijlocul lui. decembrie, martorul a vorbit cu To th Ilona, care mai apoi a fost 

executată pentru asasinatele comise și care, împreună cu complicii ei, a ucis fără milă pe laborantul Kollâr Istvăn, pentru simplul motiv că găsise asupra lui o fotografie care-1 arăta în haine militare. Unul dintre membrii bandei, condamnat pe viață, fusese criminal de război, în sfîrșit, în zileleașa-numitei .consolidări" a apărut în arenă Francia Kiss Mihăly, zbirul horthyst acuzat de multiple asasinate în masă, scriitorul fascist Ddvenyi Nagy Lajos, de mai multe ori criminal de război; începuseră să se reîntoarcă din apus foștii moșieri, se aflau gata să intre în acțiune odraslele lui Chorin, izgonitul baron proprietar de mine...
Martorul își încheie aici depoziția El adresează — în fața întregii lumi —două respectuoase cereri domnului Andersen:1) ca depoziția lui — a celui deal 115-lea martor — să fie inclusă în raportul comisiei celor 5;2) sugerează că, după toate acestea, ar fi mai interesant dacă, eventual, s-ar discuta cu precădere crimele colonialiste din Algeria, O- man și Yemen.în acest fel omenirea ar avea un folos mult mai mare decît de pe urma amestecului O.N.U. — contrar statutelor ei — în afacerile interne ale poporului maghiar. Așa- numita „problemă ungară" s-a prăbușit o dată pentru totdeauna la 4 noiembrie 1956, conform dorinței marii majorități a poporului maghiar. Ca dovadă, martorul aduce scrisoarea unui muncitor budapes- tan adresată O.N.U.:
„Vă aducem la cunoștință că, fie 

că discutați sau nu raportul, in 
patria noastră nu va mai fi contra- 
revoluțiel“După modesta părere a martorului, aceste cuvinte sîht destul de categorice.



de Dan DEȘL1U

mnv-York-ul, in transă, lansează: „zvircoiește-Ni 
ii iMiesW - Molul cu ligura răvășită - poniia 

si spitalele nu prididesc - Epidemia la proporliL
gațiile; preferă fapte crude, nemestecate: cum d-ra Atkinson a căzut în cap, țopăind, și a decedat la spital; cum în Texas, la un concert, participanții au început să opereze cu pistoalele (șapte răniți, unul în comă); cum patru tineri englezi au bătut recordul mondial (care o fi fost cel vechi?) dansînd Rock 
and Roll 180 ore și 49 minute — pînă au abandonat arbitrii și s-au dus la culcare...— Sigur — mă întrerupe ma’ mare cu un gest decisiv — așa scrie și la carte!— Ce spui — sar eu, ca ars — ai văzut undeva vreo carte cu d-alde- astea?— Sigur, maică. Apocalipsa... sfîntul Ion Teologul...Bătrîna — uitasem — studiază manualele cu pricina cam de șapte decenii.— Păi, nu spune acolo: „... și nu au odihnă, nici ziua nici noaptea, cei care se închină fiarei.— Lasă, ma'mare — mormăii 

eu dezamăgit — nu mă mai prelucra !— Ce să las? Cum să las? — face dînsa, atinsă. N-o vezi pe asta cum se zbate pe dușamele cu limba scoasă? Taman ca la carte: „... și oamenii își mușcau limbile de durere'1.(82 de ani — ce memorie, domnule !)— Uite și dincoace, niște „indi- vide“ (de fapt s-a exprimat altfel...) mai mult despoiate — văz că le-ai pus așa, mai la față... Cum zice sfîatul? „Fericit cel ce priveghează și păstrează veșmintele sale, ca să nu umble gol și să se vază rușinea lui!“— Ma’mare! — clamez eu, pudic.Concomitent se aud răcnete alarmante: fiu-meu, element nevîrst- nic dar curios la culme, avînd un caracter viclean și moravuri incalificabile, a reușit să se furișeze de-a bușilea și să-mi șterpelească o poză cu Elvis. Acum o mototolește violent și zbiară ca-n gură de șarpe, obșervînd că l-am observat. Eu,
Sir Anthony - expediat ir. Australia de tatăl sân, tordul Moynihan - pro

pagă epidemia in cabaretele de la antipod.

Bacuria de „a trăi"...

Presley ef Comp, la paroxism

Vai de mine — zice ma'mare zărind colecția de poze în- —-■—-Jl tinse pe covor — asta ce-o mai fi ?— Dar dumneata — zic eu, interesat — dumneata ce crezi?Bătrîna, persoană arhaică, parfumată cu levănțică, se apleacă să observe mai cu de-amănuntul; apoi

se îndreaptă de șale, își face — pardon — niște cruci mari și mă privește cu un fel de teroare.— De ce te crucești — o ațîț — parcă n-ai mai văzut dansuri din ziua de azi?Și dau să-i explic cum devine. Mă ascultă un timp, în tăcere. Tradiționalistă — nu agreează diva-



firește, mă enervez ■— îl fac hahaleră — străbunică-sa se ofensează, îl ia în brațe și ies amîndoi val- vîrtej din odaie.în fine, sînt singur — pot să elaborez în tihnă următoarea
.Schltâ pentru un studiu cilnlco- 
•aclal asupra Rock and Roll-ului*...Așadar, stimați lectori, ce este Rock and Roll? Concis, o maladie epidemică — ba chiar, putem zice, o epizootie. Flagelul s-a produs în S.U.A. unde, (cităm): „New-York-ul în transă îl lansează pe Elvis Presley, idolul cu figura răvășită".Ca și în cazul pojarului sau al tusei măgărești, denumirea bolii („Rock": tremurici, bîțîială, zvîr- colire — „Roll": a se încovriga, a se tăvăli în noroi) ne sugerează cîte ceva din modul cum ea se manifestă.Dr. Nerin Gun (Elveția), care-i consacră un mic studiu în paginile revistei„Sch weizer Illustrierte Zeitung", o denumește „Isterie în masă a tineretului".Principalul emițător de microbi, susamintitul Presley, băiat mare, a apărut într-o seară pe estrada unui local new-yorkez, înarmat cu o chitară electrică, și a început să facă (transcriu întocmai după presa occidentală) „Ah I Nee-hee-heeed Yew-who 1“ deci, în traducere, „Ah! Nii-hiii-hiii iuu-ho-ho!“ — cam cum făceam noi pe la 4-5 anișori, ambiționînd să concurăm mîrțoaga primăriei.... Ceea ce a provocat și continuă să provoace în rîndurile asistenței occidentale reacțiuni variate, menite să îmbogățească cunoștințele noastre despre simptomatologia respectivei maladii.Extragem, din publicațiile de specialitate:„Spectatorii se frîng în două, ca și cum ar primi niște directe lă plex... Tinerii și tinerele cad în genunchi și-l aclamă pe vrăjitor, înainte de a începe ei înșiși să danseze. Nu există reguli, căci nu există profesori de „R’n R“: predomină o lege unică: instinctul!"(—' Apocalipsa, maică, ascultă- mă pe mine!)... Profitînd de faptul că obișnuiesc să repet cu glas tare ceea ce scriu, ma’mare, din camera alăturată, se dedă la comentarii insuportabile ! Propun să i le trecem totuși cu vederea și să spicuim în continuare:„La Londra, marea epidemie a debutat într-un cinema, unde se proiecta filmul „Zvtrcolește-te în jurul ceasornicului" cu Presley în rol titular. Teddy boys, adolescenți la 14-17 ani, dezlănțuindu-se, au devastat sala".După cum vedeți, caracteristic flagelului este că se propagă vertiginos oriunde „clima" îl favorizează...„La Muhlheim, în Ruhr, 59 de răniți Ia un concurs de „R’n R“ — cînd s-au prăbușit cu mare tămbă- lău tribuna, cortul și „roata dracului" din vecinătate".(Nu spuneam eu? „Și vor fi chi- nuiți zi și noapte, în vecii vecilor...")„O sută de polițiști au fost scoși pe străzile din Copenhaga, pentru a potoli tulburările iscate de tinerii care vizionau„Zvîrcolește-te..etc. Poliția a recurs la bastoane. Mulți tineri au fost reținuți pentru cercetări..."(— Ce să mai cerceteze, măicu- liță? Nu zice sfîntul Ion: „... Și aveau cozi și bolduri, asemenea scorpiilor, ca să vatăme pe oameni"?)Cum e și natural, contorsiunile

1- „tvlrcolește-te ?> 
tavălește-te“Î2. „Ido
lul cu figura tăv4șfta“.
3. Pupa premiera 
fiimuiui „Zvlrcolrjte- 
te in Jarul ctMomi- 
cutal“... 4. »Ah. Ei vis. 
simt că-nebune»c
S. Copenhaga gust! 
deliciile Rock and

trita Jov Webster dan- 
grazA acompaniata de 
vărul reginei. Batrlnui 
domn a văzut multe 

viata lui...

RoU-nlul. S. Extaz... 
î. Rock and Roll in 
metroul londonez. Ac-

corpului la delir au efecte dezastruoase. S-au înregistrat fracturi ale claviculei, mergînd pînă la leziunea plexului brahial și ruperea arterei subclaviculare, consecință a tonusului stemo-cleido-mastoi- dai...Sau, mai pe romîneșteT „li s-a rupt ceva pe dinăuntru".La June Katherine Atkinson — 21 ani din Auckland (N. Zeelandă) — căzută, precum știți, în cap — s-au rupt nereparabilele vertebre cervicale. La doamnă Simar, din Verviers (Franța), cele toracale. Ambele accidentate au sucombat la spital.De remarcat și unele reacții ale persoanelor încă tefere din zona 

contaminată. Astfel, părinții elevilor din Florida (S.U.A.), consti- tuiți în asociație, protestează energic împotriva Iui „R’n R“ pe care-1 califică drept „o dezlănțuire isterică de animalitate".La Londra, de cînd cu erupția teddy-boy-lor, polițiști prevăzuți cu lanterne supraveghează în per- manență gambele spectatorilor...{— Foartebinș, maică: cum mișcă unul, să-I și cîrpească!)... în Iran, țară — oricît — ceva mai de demult, „R’n R“ a fost proclamat dăunător sănătății și interzis prin lege...Microbul, Insă, ultravirulent, continuă să devasteze regiunile care-i oferă condițiuni prielnice — 

(chewing gum, stripes-girls, exerciții de alarmă atomică, președinți evacuați cu helicopterul spre destinații misterioase ș.a.m.d.).Tratament recomandabil: hapuri antiisterice, dezinfecție, dezarmare, destindere etc.( — Și tămîie, maică, zii să afume cu tămîie!)— Ah, ma’mare — oftez — ești absolut de nedescris! Dumneata nu pricepi că e vorba de chestiun i serioase?— Serioase, cum nu — zice ma' mare, cutezînd să vîre capul pe ușă — parcă n-am auzit eu: Niii ho-ho-ho i Ptruuu, gloabă! Ca caii, ca alte alea — apără doamne și duce-s-ar pe pustii!



EXILATUL DE LA TOMIS
i

De la un capăt la altul al pămîntului, omenirea sărbătorește, începînd din toamna aceasta și pînă în primăvara ce va veni, cei două mii de ani de la nașterea poetului Publius Ovidius Naso, născut la Sulmona, în țara Pelignilor „cea cu fîntîni de gheață" și mort, „victimă talentului său", după o viață de apoteoză în poezie, exilat pe meleagurile dobrogene, la Tomis.Începînd chiar din luna aceasta, o serie de manifestări marchează în țara noastră evenimentul. Teatrul Național din București își deschide stagiunea cu piesa- „Ovi
diu" a lui V. Alecsandri (lucrare de altfel și reeditată, în aceste zile, într-un elegant volum festiv); Filarmonica din Cluj va executa în primă aud iție„Simfonia ă III-a Ovi
diu" a lui Sigismund Toduță, unica operă muzicală din lume inspirată din viața și versurile poetului; o nouă traducere a „Scrisorilor din 
exil" a apărut într-o valoroasă transpunere a lui T. Naum; conferințe vor fi ținute în toate orașele țării; o expoziție „Tomisul pe vre
mea lui Ovidiu" va îmbogăți muzeul din Constanța; o traducere în versuri a „Metamorfozelor" este în curs de elaborare; poeți tineri și vîrstnici se întrec să toarne în cuvinte meșteșugite admirația față 

de acest mare și nefericit dăltuitor al cuvîntului.Trăise cincizeci de ani de viață in care Parcele nu-i refuzaseră nici unul din darurile lor generoase, iar muzele-i stătuseră eu drag la căpătîi, ca să încrusteze nepieritoarele versuri din „Metamorfoze" — acea „operă pe care nici mînia lui Joe, nici focul, nici fierul, nici dintele vremii nu vor putea-o dis- truge“ — cind, într-o toamnă, ordinul lui Octavian August li poruncește să plece la Tomis, în Sciția.Acolo era marginea împărăției romane, „un loc încremenit de ger, unde pămîntul e sterp, trist, fără roade și fără copaci; acolo locuiesc Frigul rebegitor, Spaima, Paloarea și Foamea flămîndă“ — cum scrisese despre acest loc* cu ani înainte, cînd încă nu-1 cunoscuse, în cartea „poveștilor cu oameni schimbați în chipuri nouă".Din ce adîncuri irupse mînia cezarului împotriva poetului? Exilatul este zgîrcit în vorbe; spune doar atît: carmen et error — poezia și greșeala. Văzuse, poate—asemenea lui Acteon pe Diana scăldîn- du-se goală — ceva ce nu trebuia să vadă? Fost-au de vină serile din grădina lui cu pini de pe Via Flaminia, care au tăinuit pe princiarii îndrăgostiți Iulia Minor, nepoata cezarului,și Decimus lunius Silanus, cel coborîtor din spița lui Enea, întemeietorul Romei, și a căror dragoste amenința succesiunea la domnie a lui Tiberiu, stirpul cezarului? Oare „Arta iubirii", cîntecul anilor bucuriei de a trăi după decenii întunecate de război civil, să fi jignit fariseica moralitate a lui August?Pe măsură ce cresc întrebările, pe atît răspunsul se cufundă in nesiguranță.. .. Intr-o zi de iarnă, în februarie -anul 9 e.n., cînd talazurile Pontului Euxin, vuind, mușcau amarnic țărmul, iar ceața, ca un giulgiu cenușiu și rece, pătrundea pînă în oase, un car tras de bivoli, escortat de cinci șutași romani, intra pe poarta îngustă a cetății Tomis, aducîndu-1 pe Ovidiu, înspăimîn- tat de furtunile de pe mare, dar și mai îngrozit de localnicii „cu privire crudă, glas sălbatic", îmbră- cați în nădragi, cu cojoace mițoase din blană de oaie, cu căciuli țuguiate, înarmați cu arcuri și săgeți, la brîu cu cuțite, și ale căror „plete adesea le sună împietrite în țurțuri de gheață/Și strălucesc ale lor bărbi încîlcite de ger“.Spaima pătrunde atît de adînc în sufletul „cîntărețuiui iubirilor gingașe", încît nici după ani nu se poate împăca cu soarta lui. Ce este el, de fapt, aci, în acest fort mereu asaltat de sarmați și bastami, care, pe caii lor ușori și răbdători la foame și frig, se reped ca niște haite asupra bietului avut al to- mitanilor? Nimic altceva, decît un deținut, un om condamnat pe nedrept ,care-și strigă nevinovăția în zguduitoare versuri. Și pe cît clima, aspră pentru bardul mediteranean, moravurile, primitive pentru cetățeanul capitalei lumii antice, coliba, sordidă pentru omul saloanelor, se permanentizează ca peisaj al existenței lui, pe atît trebuie să lupte cu visurile în trezire în care apar marmoreana Romă, casa

OVIDIU: ELEGIA A Xl-A^
Tălmăcire de Eusebio CAMILA R

Poemele acestea, cînd le-l citi, să știi. 
Că-s toate scrise-n lungul unor călătorii; 
E una scrisă-n luna decembrie; Si-asa 
Un oi for adriatic si frigul mi-o dicta... 
Pe jos trecut-am istmul Corintului; apoi, 
Plutind pe o altă mare, scriam poeme noi, 
Si-n ouietul furtunii mă-nchipuiam, scriind, 
Prin oersurile mele Cycladete uimind — 
Si inima si Marea s-au frimtntat atît, 
Incit mă mir că geniul nu mi l-au omortt, 
îmi dam prea bine seama si mă înspăimînta,- 
La nebunie dusă pasiunea mea era: 
Cum mai puteai, o, spirit, spre oers să te intorni, 
Cind te isbeau, cu uri, ptoiosii Capricorni. 
Cind steaua Steriope stirnea orcane tari, 
Si copleșea lumina puterea Ursei Mari, 
Sub ploile de noapte, sub oînt de Asfințit, 
Cind naoa zguduiti pierea în infinit.
Cum izbuteai, o, spirit, si te ridici asa? 
Scriam firi-ncetare si mîna-mi tremura... 
Acum, ouieste natul cît muntele crescînd. 
Cu Acoilonul luptă odgoanele oibrînd, 
Spre cer făgăduiește cîrmaciut disperat. 
Că nu se oa atinge de ctrmă niciodat'... 
S-arată pretutindeni, în groaznicul frimînt. 
Sinistru chipul mortii, si-l chem, si mâ-nspiimînf; 
Deși mă tem de tine, tu, port barbar, te chem, 
Pămîntule te-arati, deși mi te blestem, 
Si spada si furtuna m-or aștepta în zări, 
Si mi-i atît de frici, de oameni si de miri. 
Deși se poate, spirit, ce-n spaime te detuni. 
Si nu te căsăpească nici spade, nici furtuni... 
Fărădelegi,războaie m-asteapti la liman. 
Dar suspina-ooi după cumplitul uragan, 
O, Mare frămînfată de oijelii, o știu: 
Regretul după tine mi oa usca de oiu...

Asa am scris! Deci, iartă, cinstite cititor. 
Poemele acestea în simplitatea tor, 
Căci nu le-am scris în pacea grădinilor de-acas‘... 
Tu, dragul meu lectulus, pe seama cui te las, 
Căci nu mai scriu poeme, întins în lungul tău! 
La o lumină Ștearsă, deasupra unui hău, 
Eu scriu în noaptea Mirii aceste elegii. 
Si-mi nin către papyrus talazuri albăstrii, 
Si Uraganul latră spre mine-noersunat; 
Ci ît înfrunt, poeme scriind neîncetat;
Te opintești, cu uri, spre mina mea,în nan! 
Si Știu ci ești mai tare, sălbatic Uragan. 
Dar îndrăznesc si-acuma si-ti strig în fată: nu! 
Mă noi opri din cîniec cînd" te-i opri si ta...

) Cartea I c îmtiilor

și grădina lui, soția și prietenii. Forul, Capitoliul cu temple strălucind de aur și eben, maiestuoasa și tăcuta Via Appia, adumbrită de platani și cipreși, solemnul cîmp al lui Marte. Clteodată se visează fericit dacă ar avea bucățica lui de pămînt, plugul și plăvanii cu care să are, să audă ciocîrliile avîn- tîndu-se în cîntec spre tării; altădată, stînd îngîndurat pe țărmul mării și adăstînd sosirea vreunei corăbii salvatoare din patria îndepărtată, aude zvon de glasuri cunoscute. Cîteodată chipul soției îi apare în față. „O, de-aș putea să te revăd într-0 zi — îi scrie — și să-ți sărut scumpele încrețituri de pe fața ta dragă. Să string în brațe trupul tău atît de slăbit, excla-mînd: Toate astea din pricina mea.Să-ți spun plîngînd suferințele mele... să mă bucur de o revedere neașteptată..."Biete visuri, căci aci nu vin decît veștile triste!Ani și ani se scurg, mereu la fel în monotonia lor. Doar geții — umili strămoși ai noștri — încep să-I privească cu dragoste și să-i 

asculte cuvintele vrăjite dintr-un poem pe care l-a scris în limba lor. Cînd a terminat de citit, un murmur prelung s-a auzit din rîndurile lor, iar tolbele cu săgeți se loveau unele de altele în semn de bucurie și prețuire. Acum și poetul și-a dat seama că nu sînt atît de sălbăticiți geții în sufletul lor, pe cît de aspri la înfățișare i-a făcut viața.Opt ani a trăit pe aceste meleaguri Ovidiu, cu candela speranței tot mai scăzută în lumină. Cînd a murit, la 1 ianuarie 17, la Roma se aflau primele descrieri ale acestor pămînturi ale noastre, ale strămoșilor noștri.Fiu al Italiei care l-a născut, Ovidiu este și al nostru. De aceea, din toamna aceasta și pînă în primăvara ce va veni, spre crestele Heliconului, unde l-au ridicat muzele, se va înălța monumentul admirației poporului nostru, pe al cărui pămînt a trăit, a scris și a murit unul dintre cei mai maripoeți ai lumii.
L VOITA



Peisaj din Jurul Corabie! — 1902.

Desen pe o scri
soare adresată 
Anei Andrievici 

în 1917.

„Semănătorul", desen din 1902.

DEL AV RAN CEA - desenator
In București sînt încă nenumărați oameni care l-au cunoscut îndeaproape pe Barbu Delavrancea. Avocați care l-au admirat și au căutat să-l imite; magistrali care au fost seduși de vraja învăluitoare a cuvântului lui, ingineri, doctori, scriitori, femei șL bărbați împricinați în procesele de la curteWcu juri sau simpli asistenți, ca la un spectacol unic, în ședințele prelungite pînă în zori, atunci cînd vorbea Delavrancea. Dar, mai ales, admiratori ai operelor literare ale maestrului. Mulți l-au cunoscut în cerdacul de la Dragoslovenii lui Vla- huță, citind din opera acestuia, din cea a lui Eminescu sau din schițele lui Caragiale, așa cum numai el putea citi; în saloanele Elenei Miller-Verghi, severa directoare a Pensionului din strada Primăverii; la „mecena" -Grigo- rie Pănescu, ori în redacțiile ziarelor, la „Revista Nouă", la tribunal, în parlament, ori în Sala Dacia, peste tot cuceritor, ea un legendar posesor al flautului fermecat.Despre opera lui literară, despre oratorul și dramaturgul Delavrancea s-a vorbit mult. Niciodată însă nu i s-a consacrat un studiu care să pună în valoare una din cele mai interesante laturi ale personalității lui, aceea de a gîndi în imagini artistice grafice, deși, poate, această însușire a sa i-a înrîurit hotărîtor opera literară, publicistică și oratoria sa.

N-au fost cunoscute manifestările lui plastice de către contemporani, său poate aceștia s-au lăsat influențați de puțina importanță pe care Delavrancea însuși a acordat-o acestui gen de creații ale sale?!Este drept că Hașdeu, atît de zgîrcit în laude față de contemporanii săi. sub imperiul unei puternice impresii, nu Și-a putut zăgăzui admirația și a declarat cu o convingere adîncă, fără rezerve, că Delavrancea „ar fi fost mare" în oricare domeniu s-ar fi manifestat. Hașdeu avusese ocazia să-l vadă pe Delavrancea dese- nînd de multe ori. El relatează, în „Revista Nouă" din 15 ianuărie 1888, cum a lucrat Delavrancea, prim-redactor al revistei, celebra „roată", reprodusă ca ilustrație la studiul lui Hașdeu „Bucea și căpățînă":„Prietenul meu De la Vrancea are în firea-i, pesemne, de a cugeta în imagini. Cum scrie, se știe, dar și atunci cînd vorbește, dacă voi ți a-1 desboboci pe deplin, dăți-i un condei, ș-o să-l auziți descriindu-și prin grai ceea ce gîn- dește, ca și cînd și-ar vedea gîndul trup și suflet înaintea Ochilor; și-n același timp, tot trage pe hîrtie linii peste linii, tot picură punc- turi peste puncturi, le măsoară și le dezbină, le umbrește și le luminează. Intr-o seară vorbeam amîndoi politică, ba nu... vorbeam istorie, dezvoltând teoria lui Vico despre vecinicul 

dus și întors și iarăși dus și întors al întâmplărilor. De la Vrancea zugrăvea o roată. Și așa de aidoma era făcută, încît eu nu m-am putut îndura de a i-o lăsa pe masă, ci am pus-o tiptil în buzunar... Și iată în ce chip, mulțumită lui De la Vrancea, al căruia desemn, drept
Carte poștală din 1904.



unul din bătrinii desenati cu caldă înțelegere șl com
pasiune de către Delavrancea,

Multi au văzut acest portret al lui Anton Pann, Dar 
putini știu că autorul său e Delavrancea.

recunoștință , îl" reproduc mai sus, s-a născut pe neașteptate, cercetarea de față".Așa își începea Hașdeu articolul Citat, document revelator al modului cum lucra Delavrancea: firesc, concretizînd grafic imaginea pe care și-o făcea despre realitate.Mărturii despre pasiunea lui de a zugrăvi cu creionul sau penița au mai lăsat Victor Bilciurescu în amintirile sale, ca unul ce fusese meditat de Barbu ȘtefXnescu în Liceul Sf. Sava, Mărgărita Miller-Verghi și Delavrancea însuși — afară de multe mărturii orale.în Liceul Sf. Sava, bursierul Barbu Gh. Ște- fănescu, dintre anii 1870-1877, își avea locul lui favorit: un colț retras din sala de meditații, lîngă dulapul cel negru, unde ceasuri întregi desena, scria poezii pe care le caligrafia, le împodobea cu vignete și chenare.„Colțul lui Barbu" a rămas în amintirea multor generații de elevi locul prielnic inspirației, banca încrustată cu chipurile colegilor și profesorilor lui Delavrancea. „Bursierul", cu toată viața tristă a internatelor epocii, a apărut întîi în repetatele desene ale lui Barbu și mult mai tîrziu în nuvela cu același nume.Din această perioadă, însă, nu s-a păstrat nici unul din desenele lui, decît în amintirea celor ce le-au văzut. Mai tîrziu, scriitorul spunea că fiecare om își poartă de-a lungul vieții copilăria; în reuniunile duminicale ale Elenei Miller-Verghi, își însoțea povestirile de desene: un chip de copil din mahalaua Orzari- lor, cu cămașa liliachie și părul vîlvoi, cu picioarele goale, bătînd cu convingere în fundul ghiozdanului spart ori rostogolindu-se în groapa de nisip a cărămidăriei lui Hagi-Tănase. în 

salonul directoarei, Vlahuță, Duiliu Zamfires- cu, Wachman și „domnișoarele" simțeau ca o răbufnire de aer proaspăt, de naturalețe și sinceritate, tălăzuit din lumea oamenilor simpli, prin glasul și condeiul lui Barbu.Schița rîvnită de toți era răsplata celei mai merituoase dintre tinerele ascultătoare.Din timpul studiilor la Paris, portretul prietenului său Bebe Golescu și portretul- caricatură al lui Pathan (Ștefan) Sihleanu sînt operele cele mai vechi care ni s-au păstrat. Analiza lor dovedește un talent atît de puternic, încît s-a putut dispensa de orice școală.Literatul și pictorul, îngemănați, realizează în 1882 capul de o izbitoare asemănare a lui Pathan Sihleanu în proporții urieșești față de trup. îl înconjoară de simbolurile tuturor științelor și artelor cunoscute, justificînd astfel titlul tabloului „Pic de la Mirandole", prin care Delavrancea își caracterizează prietenul.Dedesubtul titlului, un păianjen uriaș — Pathan — în plasa căruia se prind, ca muștele, științele și artele, într-o dublă simbolizare.Semnătura: „Arguso fecit 1882“.Lucrat în peniță, din puncte și lifiii fine, tabloul a fost dăruit prietenului, așa cum a făcut în atîtea rînduri acest mare risipitor al comorilor de simțire și talent. (Scrisorile și dedicațiile operelor lui o dovedesc).în 1885, cînd își publică în volumul „Sultănica" primele scrieri literare, pe un volum de lux, Delavrancea își face portretul și-l dăruiește Măriei Lupașcu, viitoarea lui soție. Fiul căruțașului din mahalaua Orzarilor încredința Măriei Lupașcu un medalion în care apare un chip prelung, încadrat de inele arămii. 

cu privirile undeva, departe, peste locuri șî vremi. Mai tîrziu, într-o ramă ovală, deasupra paturilor, Noșcu (Barbu) așezase chipul delicat al Măriei, lucrat cu migală și finețe.
★Discuțiile despre poezia populară, nenumărate în cercul lui Delavrancea, care le stîrnea și le alimenta ca nimeni altul, au adus deseori în descrieri chipul lui Anton Pann. Condeiul lui Delavrancea, mișcat de resortul dragostei și prețuirii pentru acest culegător al creației populare, l-a 'zugrăvit în două variante, din care numai una a fost cunoscută pînă acum.Personajelor sale creionul le dădea conturul încărcat de atributele vieții autentice. Așa apare „Moș Fanta" din minunatul său poem-proză „FantaCella". Părul și barba albă, în lumina de argint topit, curg în cascadă pe fruntea și pieptul bătrînului care-și plînge unica iubire pierdută ; o poveste în care frumusețea și puritatea depășesc măsura realului.Pe manuscrise — capete de copii, ostași, clovni, oameni din lumea creațiilor sale, cioburi de peisaj, cu case de țară și umeri de deal îmbrăcați în lăstăriș, ca niște fragmente din marea frescă a frumuseților patriei, pe care Delavrancea o purta în suflet.La tribunal, înainte de a-și rosti elegantele pledoarii pline de putere de convingere, Delavrancea decora cărți poștale pentru fetița lui, Cellica, desenînd chipul ei, flori și fructe, pui gingași de găină, ca niște bulgări de aur etc., cărora le zicea „mici prostioare".Cînd răgazul îi era mai lung, Delavrancea zugrăvea chipuri aspre de țărani, cu priviri



Din blocul de desen din 1895. Portretul poetului 
Artur Stavri.

Din blocul de desen din 1895. Portretul unui țăran 
romîn.

îngîndurate de oameni istoviți de muncă, cu păr crescut în neorînduială, neștiutori de foarfecă și pieptene, ca unii dintre cei pe care i-a apărat în fața instanțelor.Familia și prietenii, cărora li se dăruia cu o dragoste sinceră și adîncă, își au locul printre subiectele desenelor lui: Maria Delavrancea, Puica — fiica lui — Nieulina Dona, Artur Sta- vri, poetul cu chip frumos de mucenic, apar din paginile blocului de schițe, uneori numai cu o jumătate a feței, dar atît de bine prins esențialul trăsăturilor și al expresiei, încît înaintea ochilor îți apare imaginea întreagă, cu relieful, culoarea și căldura unui suflet cunoscut și înțeles de artistul Delavrancea, pînă în cele mai adînci cute ale sale.Munca este și ea o temă prezentă în desenele lui Delavrancea. Mișcarea plină de grație a unei torcătoare, cu linie de cariatidă, strîn- »erea finului înmiresmat, la care ia parte și el, lîngă care un scurt text explică imaginea: „P-aici am strîns fîn cu țăranii. Tu știi cît îmi plac sufletele simple, naive. Era un bă- trîn, o babă și cu o fată a moșului și a babei. Tocmai ca în povești... “ — îi scrie el soției.Un semănător, cu pas mare, regulat, cu gest larg de dărnicie, înfrățit cu glia, este concretizarea într-o imagine plastică a dragostei lui Delavrancea pentru țărănimea muncitoare, exprimate în atîtea rînduri prin cuvinte și fapte, le-a lungul întregii sale vieți.Peisajul legat de viața omului apare în multe Ieșene ale lui Delavrancea. Locuințe modeste și cascade cu apă prefăcută în pulbere umedă și 'ece din localitatea Loeche-les Bains din El- reția, văzute în 1895, ocupă multe din schițele

Autoportret în 
peniță și tentă, 
aflat în voi» 
„Sultănica", 
ediție de lux, 
oferit în 1885 
Măriei Lupașcu, 
viitoarea sa 

soție.
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Desen - caricatură reprezentând pe prof. Ștefan 
Sihleanu — 1882, semnat „Argus".

Desen reprodus în „Viata4, 27 februarie 1834, în care Dela- 
vrancea demască crunta exploatare moșierească.

sale. Peisajului străin artistul îi împrumută o căldură care vine din sentimentul că. oriunde pefața pământului. natura, oamenii simpli merită aceeași dragoste și prețuire.Casele din Loeche-les Bains din blocul de schițe intitulat „Colloquium" sînt surori ge-
„Roata" desenată în timpul unei dis- 

cutii cu Hașdeu, în 1888.

mene cu casa țărănească din peisajul plin de poezie de la Corabia, văzut în jurul anului 1900, și cu cea desenată în scrisoarea trimisă Anei Andrievici-Morariu în 1917, de la lași, în care Delavrancea îi scrie, printre altele, să nu i se mai adreseze cu „Excelență"; deoarece, spune el, „Nu pot suferi titlul acesta".Aspectele realității, înregistrate și filtrate prin temperamentul vulcanic al romanticului orator, se completează cu satira mușcătoare împotriva unei orînduiri nedrepte, care strivește masele, asigurînd huzurul clasei parazitare.Desenul „Creșterea populației", reprodus în „Viața", este expresia spiritului de critică socială al lui Delavrancea, artistul plastic .profitorul se îndoaie pe spate din cauza pînte- celui enorm, elocventă dovadă a lăcomiei sale, în timp ce țăranul exploatat se încovoaie istovit de lipsuri și muncă. Totul e „chestie de constituție", spune Delavrancea. Principalul este că. conform datelor din „mersul populației", populația țării „s-a îndoit"...Materialul de care s-a folosit Delavrancea a fost creionul și penița, dar nu exclusiv, căci în două veri, la Tibana, în județul Iași, a pictat în ulei peisaje al căror centru erau tot casele țărănești.Niculina Dona-Delavrancea, ea însăși pictoriță, își amintește coloritul cald și lumina neobișnuită a acestor uleiuri, din care un tablou se mai afla acum cîțiva ani în posesia descendenților lui Eduard Ghica, cumnatul lui Delavrancea.Admirator al peisagiștilor francezi în frunte cu Corot, al lui Ion Andreescu ale cărui pînze cu pădurile de fagi Ic-a analizat cu un 

simț artistic rareori întîlnit în critica plastică, iubind pînă la venerație pe Nicolae Grigorescu, căruia îi săruta mîna, ca unui idol, desenatorul Delavrancea nu imită pe nimeni.Delavrancea nu vorbește despre darul său de desenator, ci în jocul condeiului își zugrăvește doar gîndurile. așa cum spune Hașdeu, fără a cere direct sau implicit recunoașterea vreunei valori pentru schițele lui.Nu știm azi cîte desene ale lui Delavrancea a cunoscut Nicolae Grigorescu între 1880 și 1907, dar marele pictor i-a propus în nenumărate rînduri să se apuce de pictură.„Nenișorule, lasă tot și hai cu mine un an în chervan. Mă voi întoarce cu un mare, mare pictor romîn".Prețuirea superlativă din partea unui om cu o intuiție artistică neegalată, dublată de o fire reținută — cum era marele nostru Grigorescu — ne scutește pe noi de aprecieri mai puțin competente, în pragul centenarului nașterii lui Delavrancea, cîrd alte condeie se vor ocupa de arta lui ca desenator...Noi furnizăm un material și atragem doar atenția că înafară de Vasile Ștefănescu, profesorul de desen de la Sf. Sava, nimeni nu i-a dat vreo indicație privitoare la tehnica peisajului ori a portretului.Din cele cîteva reproduceri alăturate se poale vedea că desenele lui Delavrancea au crescut ca florile de cîmp într-un pămînt care-și filtrează bogățiile în pămătuful de păpădie, în ciorchinii de măzăriche, în petalele însîngerate de mac și în cupele de azur ale campanulei fără grădinarul diplomat, dar nu mai puțin frumoase decît orhideele rafinate ale acestuia.
Emilia MILICESCU



B1.OMOARA
" «U Dominic STANCA

HusWape de N- ^OPBSCUIlie cel-Lung — lung, după cum 11 arată și porecla— se întorcea în sat de la oraș, pe aceeași potecă strîmtă, deșirată, care se tirăște și astăzi oale de cîțiva kilometri, de la Orăștie pînă la Beriu. Seara se lăsase ca un zăbranic des și pîclos, prin care nu străbăteau stelele — și, o dată cu ea, se lățise, parcă din măruntaiele pămîntului, o liniște nefiresc de grea. Ilie o simțea gîtuindu-1, ca o gheară îndărătnică. Nici firicelul de apă, care șerpuiește leneș printre răchite, nu se mai auzea șișăind și nici broaștele nu chirăiau în știoalnele căscate pe marginea cărării. Și pe deasupra, o zăpușeală cumplită! Asta îl făcea pe drumeț să sufle greu și să pășească leneș. Băuse el două păhărele mai mult la birtul .lin zăvoi, e drept, dar de mers, mergea ca un om teafăr, oblu, neșovăind. Nimeni n-are a se lega de el: nici vătaful de la moșie, nici jandarul!...Și dac-a băut, ce-i? A vîndut fînul. Că tot n-avea ce face cu el, dacă i-a murit mîrțoaga. Pînă-i trăia, făcuse cărăușie — bani puțini și de acolo, ^totuși bani. Acum, pînă să-și poată cumpăra un cal care să arate cît de cit a cal, mai val Are să muncească pe la alții, pe la moșier, pe la chiaburi , cum a făcut și altădată și cum au făcut și taică-său’ și moșu-său, și strămoșu-său, și toți ai lui.Ei, dacă și-ar cumpăra un call'Un cal dereș, cum are Samoilă Murgoi. S-ar schimba socoteala! Ăla-i cal, nu glumă! Bate treizeci de kilometri fără să ostenească. Ar face în fiecare zi un drum pînă la Cos- tești, cu domnii care vin fără de nici o treabă, dbar ca să caște ochii la niște pietre și la niște hîrburi, pe care, cică, le-au lăsat acolo dacii, te miri de cînd I Ar face un drum încolo și altul încoace, pînă la gară din oraș — și cum s-ar mai umplea de bani! Dar dacă ar avea un cal de povară, cum are Țiplea, ar fi și mai bine. Ce mai cal, parcă-i un elefant! S-ar duce la cariera din Sibișel, să care bolovani—•. și, mamă dumnezeule, ce bani ar mai scoate! Eh, toate ar fi bune, dacă l-ar da norocul cîtuși de puțin afară din casă! Pînă una-alta, cu banii care i-a luat pe fîn, nu poate cumpăra nici potcoave! Adică, ar fi putut, dacă nu i-ar fi băut. Dar cum să nu bea omul, dacă e sărac? Ce, Buburuz bea? Buburuz are crîșmă! Trișcu bea? Trișcu are batoză ! Iova bea? Iova are moară! Numai ei, oamenii săraci, beau — el și alde Sîvu Creștinii, și Luță, și sărîntocul ăla de Bodea, cu coatele goale. Ei, și? Cel puțin așa să i se pară viața mai frumoasă. C-o să pliscăie iar nevastă ca o meliță? C-o să-1 întrebe unde a zăbovit atîta? C-o să spună că de ce a băut? N-are decît! Spună ce-o vrea. A băut pentru că e om necăjit; pentru că n-are bani și pentru că trebuie să hrănească șase guri — cinci prunci desculți și o nevastă cicălitoare. Ș-apoi — era cît pe-aci să uite — mîine e sfîntul Ilie! Are tot dreptul să-și facă cinste. Numai ea, ca muierea, n-are să-nțeleagă. „Iară bei, Ilie, cînd n-avem un ban!“ A mai auzit el vorbele astea. Na, mai bine să cînte! Zău așa, cum se cere unui om care a băut.încercă să-și dezmorțească glasul, dar îi fu peste putință să scoată măcar un ghiorțăit din beregată. Liniștea aceea mare îl gîtuia și pe el. Părea că o mînă puternică, nevăzută, încremenise pînă și frunzele cele mai jucăușe ale plopilor și acele subțiri ale ierbii, sub care, seara, se pitesc de obicei licuricii și saltă fără astîmpăr lăcustele verzi. Cel puțin broaștele dacă i-ar însoți singurătatea cu gălăgia lor!îi ardea capul. Nădușeala care lîncezea în aer i se părea îmbîcsită cu miazme de catran și de pucioasă care-1 înăbușeau. Mersese o bună parte din drum. De cîntat, nu izbutise să cînte. Rămăsese numai cu dorința și cu gîndurile, care-1 năpădeau din nou.De pe ce să scoată omul bani? De unde nu dă dumnezeu, n-ai ce lua. Și dacă n-ai noroc, n-ait Pe unii îi află norocul cînd nici nu-1 așteaptă, dar el poate să-l aștepte mult și bine, că n-are să-l afle, chiar dacă i-ar trece pe sub nas. Vorba aia: cînd e să fie, te legi la ochi și te împiedici de noroc; cînd nu, ziua în amiaza mare dai în șanț. Vasilie Dănesc din Ludești, scormonind pămîntul cu plugul, a dat acum doi ani peste cîteva cioburi și peste cîțiva bani găuriți, buni să-i arunci pe gunoi — și, cînd colo, niște domni i-au plătit pentru vechiturile astea mai mulți bani decît scoate Vasilie pe zece mierțe de grîu! Asta nu se cheamă noroc? Ba încă porcesc. Numai tigorîtul de el, cît a arat și cît a săpat la viața lui, n-a găsit nici măcar un nasture de pleu. Asta se cheamă că are noroc cît păr pe broască...Acum/chiar dac-ar fi îndrăznit să cînte, nu-i mai ardea s-o facă. Se mîniase. Mergea prin beznă, tîrîindu-și picioarele grele și mîinile care-i spînzurau din umeri, ca două bucăți de lemn, fără putere. în întunericul acela, dacă n-ar fi cunoscut drumul, ar fi putut sa treacă pe lîngă sat, fără să știe. La ei nu prea sînt ctini, iar oamenii se culcă o dată cu găinile, ca să nu cheltuiască gazul, pentru care trebuie să stea la rînd. Dar el cunoștea drumul cu ochii închiși; cunoștea și hîrtoapele. Desigur, trebuie să fi ajuns în dreptul plopului cel înalt și uscat, unde se cio- rovăiesc ciorile toamna, ca niște precupețe... Deodată 0 scăpărare îi fulgeră pe dinainte. Stătu în loc. Ce-a fost? A fost o flacără. O pală care țîșnise de undeva și luminase copacul. Dar de unde a țîșnit? Parcă din rădăcină... I s-o fi năzărit! Și, totuși, a văzut copacul...Mai merse cîțiva pași și se întoarse, așteptînd. Aținti ochii, adu- nîndu-și ciuturile sprîncenelor într-o cută adîncă, și stătu așa, neclintit, la pîndă. Un tunet surd se fărîmiță undeva, sus, printre nori... Ilie însă era atît de încordat, din cap pînă-n tălpi, încît nu-și dădu seama că liniștea aceea care-i strivise urechile începea să se scurgă în picături răzlețe de ploaie. Din nou o lumină îi luă vederea. De data aceasta o zărise bine,— o flacără albăstruie, o limbă de foc, care se Cățărase o clipă pe tulpina zbîrcită a plopului.își făcu cruce:— Să fiu al dracului! Acolo-i o comoară! Numai pe comori arde para nepusă de nimeni... Și mirosul ăsta de pucioasă... Să nu te miri 

dacă dacii ăia năstrușnici au îngropat și pe aici cîte ceva... De ce nu? Dacă-i așa, atunci, frate Ilie, ți-a pus dumnezeu mîna-n cap!Nu-i venea să creadă. Dac-ar avea cu el o secure, n-ar mai sta pe gînduri. Ar doborî copacul ș-apoi ar vedea el ce-i acolo... Degeaba! E beznă. N-ar vedea nimic. Mîine dimineață! Are să vină el mîinedimineață să taie plopul, care nu slujește nimănui, decît ciorilor, și pe urmă are să sape la rădăcină, pînă dă de comoară.Se grăbi spre casă. De undeva, de departe, un alt tunet prelung sparse liniștea nopții. Ilie însă nu-1 auzi nici de data această. Metgea repede, împiedicat, gîfîind ca după o beție cruntă, deși nu băuse la birt decît, acolo, cîteva păhărele. Dar acum, nu mai era cîtuși de puțin băut. Era fericit. O fericire necunoscută pînă atunci i se cuibărise în inimă; în inima lui cît un purice.
★Paraschiva, auzindu-1 intrînd, îi strigă din pat:— Unde-ai stat, mă omule, pîn-acum?— Lasă... — făcu el. Am stat.— Mîncat-ai?— Mîncat.— Ai și băut, că te simt.— Treaba mea I— Ba-i și treaba noastră, c-ai băut banii...Ilie se opri din bîjbîială:— Tu, muiere, ține-ți gura! îți trebuie bani? îi avea bani. Așteaptă numa’...— Ce s-aștept?— Așteaptă pînă mîine.— De ce? Mîine-ți plătește fînul? Te-ai dus degeaba?— Nu m-am dus degeaba, nu mai vorbi. Banii-s aici, ia, în șerpar...- Cîți?— Cîți or mai rămas.— Cîți ai băut?— Nu mai știu. Cîți am băut, am băut! Am băut aldămașul.Paraschiva se răsuci atunci pe strujac și oftă din străfundurile inimii ei de femeie săracă:— Trăsnească-te dumnezeu, Ilie, să te trăsnească!— Tu, muiere! — sări atunci bărbatul. Te trăsnesc eu, de nu te mai scoli! Spusu-ți-am că mîine ți-aduc bani? Amu, ce mai vrei?— Da’ de unde mi-i aduci? Omori pe careva? — întrebă stins, de sub cergă, nevasta.— Omor pe dracu’l îi vedea tu.— Bine, bine... Oi vedea. Culcă-te. Ai trezit copiii.Ilie se culcă pe lavița de lîngă fereastră, ca să vegheze zorii. Nevasta are totdeauna ceva de îndrugat — știe el bine. Mîine, însă, are să-i treacă harțagul.Era obosit. Pleoapele îi cădeau grele, pe ochi. Căsca. Dar se luptă cu somnul și-l dovedi, oricît de greu i-ar fi fost.Afară se stîrnise vîntul. Se auzea portița cînd deschisă, cînd trîn- tită, și duzii de lîngă geam, foșnind zgomotos. Apoi cîteva tunete înăbușite huruiră sus, prin văzduh.„Vine ploaia — se gîndi el. Mîine-i sfîntu’ Ilie; plouă sigur. Ei, are să-l ude — și? Atîta răul"De cum se răsfiră bezna, omul căută în șoprul din spatele casei securea și hîrlețul și ieși cu ele în uliță. Cerul era acoperit de nori cenușii, grei, gata să cadă. Vîntul parcă se ostoise. Portița nu mai scîr- țîia.„Hai, Ilie, pînă nu te vede nimeni!“Nu-i trebui mult s-ajungă. Plopul deșirat se înălța dintre răchitele scurte și butucănoase, ca un te miri ce uriaș, cu zeci de brațe ridicate spre cer, învăluite în vîrtejuri de ceață.„Atîta ți-a fost!“ zise țăranul în sinea lui. „Doamne ajută!"‘înfipse securea în trunchi, jos, aproape de rădăcină. Mai izbi o dată; încă o dată și—poc!poc! poc!—se puse cu nădejde pe treabă. Nu era gros — era un plop tînăr, care crescuse uimitor de repede și tot atît de repede se și uscase. Cîteva lovituri bune îl vor culca lapămînt. Și cît mai repede, pînă nu începe ploaia... Fulgeră — și vîntul a stat... Are să-i tragă numaidecît o răpăială! Sau, poate/încă nu... Totuna e — plouă, nu plouă! Comoara să fie comoară! Cum mai țîșnise para azi- noapte dintr-însa! Dacă n-ar fi zi, s-ar vedea poate și acuma țîșnind... Hei, nevastă, nevastă! N-ai visat de cînd ești așa noroc.Deodată: trosc ! Un trăsnet cumplit sfîșie. pînzele norilor, cutremu- rînd văzduhul și zgîlțîind pămîntul din țîțîni. O lumină orbitoare se scurse în iarbă, învăluind, ca într-o haină de foc, plopul cel uscat și deșirat.
★Nu peste mult, cînd ziua se limpezi, după ce turnase strașnic o ploaie ca de sfîntul Ilie, femeile care duceau lapte la oraș, trecînd pe acolo, zăriră copacul ars de sus pînă jos — și, la poalele lui, întins fără suflare, țeapăn ca o bucată de lemn, un trup negru, care fusese cîndva om și care — spuneau ele — semăna după lungime cu trupul nesfîrșit al lui Ilie cel-Lung.



Dragoș VICOL

Lauda pădurarilor
In înserările molcome 
cînd brazii-n albastre sutane 
coboară din culmi 
să cădelnițeze cu stele,

Laud oamenii simpli, 
păzitori ai singurătăților, 
prieteni ai frunzei ți vulturilor, 
oameni cu mustața căruntă 
care ocrotesc cerbii ți cerbițele, 
podoabe-ale patriei mele...

îi laud pentru nopțile-nfurtunate 
petrecute-n prăpăstii, 
singuri sub cupolele zărilor, 
singuri pe nesfirșirea cărărilor...

îi laud pentru bocancii cu ținte 
care strivesc șerpi și sălămizdre-nveninale^ 
pentru bătăliile de nimeni știute, 
pentru inima sunînd ca o scoică 
lingă inima grațioaselor ciute...
îi laud pentru zorii de-argint 
ce li se aștern pe pleoape 
ca o încoronare a treziei, 
îi laud pentru pinda la margini de ape 
învăluiți în liniștite poeziei...

...In înserările molcome, 
cînd brazii cădelnițează cu stele, 
laud oamenii pădurilor, oamenii liniștii, 
care pină-n dimineața cetinii și cerului 
pășesc peste frunțile ierbilor 
să vadă cum s-aprinde soarele 
în rouă de pe coarnele cerbilor...

Olga BRATEȘ

Ea n-o să știe niciodată
Domnicăl, mica mea vecină.

O ușă — atîla mă desparte 
De-odaia-n care o fetiță 
Și-a pus păpușile deoparte... 
Și-o veste mare ea ne-mparte: 
De miine fi-va școlăriță.

Spre seară — aud că-n ușă-mi bate: 
— Ghiozdanul, vrei să ți-l arăt?
Să vezi tu cum mi-l pun pe spate... 
— Am și creioane colorate !
... Ce dulce rază-în ochi îi văd.

Ghiozdanul scoate la iveală 
Comori la care abia visase. 
Surîde gura — o petală.
— De mîine, dacă merg la școală, 
Mă scol devreme: pe la șase.

Vreau să mai stea. Ea se ridică, 
Nu, că-i zorită, cum să stea?
Dar, drăgăstoasă și peltică, 
Mai stă un pic și îmi explică 
Ce-nscamnă școală pentru ea.

Apoi și-a strins îmbujorată 
Ghiozdanul mare, cafeniu — 

\ \ ' ‘

Ea n-o să știe niciodată 
Ce coardă veche și uitată 
M-a-njiorat pînă tîrziu1

Florin Mihai PETRESCU

Rafinării
Țițeiul smuls, cu luciu subteran. 
Din dure, mișcătoarele bazine, 
Din oas in oas alunednd, devine 
Ca sticla de suao și diafan.

Miresme tari din ere depărtate 
Degajă moarte ftore-n eprubete, 
Și sufletul începe să se-mbete 
De-adtncuri nechi și zări necercetate.

In străcezimi ce-acuma pur lucesc 
Țiteiu^i alb — transfigurare lină — 
Iar oamenii tn unda lui prioesc 
Ne-noinsa lor putere si lumină.

Cartea lui Al. I. Ștefănescu, „Omul de pe ca
targ", cuprinde în padinile ei — după însăși indicația din subtitlu —o seamă de „povestiri, dialoguri și portrete", toate relatînd despre oameni și întîmplări din anii imediat următori eliberării patriei noastre.De la început, trebuie să spunem că „Omul de

pe catarg" se recomandă prin capacitatea autorului de a construi viabil tipuri de oameni caracteristici epocii evocate și de a reconstitui sugestiv atmosfera unor vremuri la care mulți dintre noi am fost nu numai martori oculari, dar și părtași la tumultul lor de lupte și prefaceri. E, mai ales, înfățișată în carte epoca în care strada devenise un factor decisiv în evoluția evenimentelor politice, cînd, sprijinind politica partidului clasei muncitoare, masele, prin uriașe mitinguri și demonstrații, își exprimau ferma lor voință pentru o adîncă democratizare a statului; vremea cînd înrăiții reacționari din guvernele de atunci răspundeau cu gloanțe năzuințelor legitime ale poporului. Cele mai multe din povestirile „Omului de pe catarg" își trag seva din evenimentele acestei perioade, delimitate calendaristic pînă la data de 6 Martie 1945; o perioadă într-adevăr îmbietoare pentru un scriitor, prin interesantul material faptic și uman pe care aceasta îl conține, ca rezultat al unor fățișe ciocniri de țeluri și interese contradictorii.Pe acest fundal social, Al. I. Ștefănescu proiectează o variată galerie de tipuri. Aproape fiecare povestire aduce în fața ochilor cititoiu- lui chipul unui om convingător creionat. lat-o pe muncitoarea textilistă Ana Petrescu, „înfășurată în halatul ei cafeniu ca într-o uriașă frunză de tutun", din schița „Oameni cu scaun la cap", mocnind în sine — de trei ani — durerea pierderii soțului ei, împușcat pentru „încercare nereușită de trecere la inamic" și care numai în aerul tare al unei manifestații colective înțelege că trebuie să iasă din izolarea marii sale tristeți. în mijlocul tovarășilor ei de muncă, manifeștînd pentru o viață nouă, liberă, Ana își limpezește gîndurile, găsind în luptă sensul adînc al vieții.în povestirea care împrumută titlul cărții, întîlnim pe șeful unei echipe de turnare, Mitu Gherghel, a cărui înțelepciune crescută pe terenul unei vieți de aspre greutăți îl impresionează profund pe Mihai Bratu, un intelectual cinstit, dar încă nelămurit asupra drumului pe care trebuie să-l urmeze. Fără a cădea în
UN DEOSEBIT INTERES a trezit în R.D.G. apariția cărții lui Georg Maurer „DerDichter und seine Zeit“ (Poetul și epoca sa), în care sînt discutate o serie de probleme legate de modul cum marii poeți ai lumii, inspi- rîndu-se din actualitatea vremii lor, au reușit să creeze opere care au înfruntat vremurile. Dintre poeții veacului nostru autorul citează pe Maiakovski, care, trăind din plin perioada Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a reușit să dea opere valabile, lără să mai aștepte „perspectiva clarificatoare". Un poet cu trăsături asemănătoare este astăzi chilianul Pablo Neruda.în lumina acestor constatări, autorul cărții analizează apoi realizările poetice ale ultimului deceniu- în R.D.G.

★HRINTRE SCRIITORII TI- •*NERI CEHOSLOVACI care se bucură de mare succes, 

se numără Frantisek Hecko și Josef Sekera, ambii originari din Slovacia.în „Satul din lemn", Fr. Hecko înfățișează aspecte din lumea țăranilor cehoslovaci de astăzi, insistînd în special asupra modului în care suflul vieții noi pătrunde și transîoimă mentalitatea locuitorilor dintr-un sat de munte.„Dansul de pe Waag", romanul lui J.Sekera, zugrăvește aspecte din viața țiganilor și este construit pe multe elemente pitorești. Acțiunea romanului se des- iășoara pe mai multe planuri și urmărește destinul unei dansatoare țigănci și al iubitului acesteia, un muzicant, care ajung artiști de seamă la Budapesta.
★

ÎNTREAGA OPERĂ LITERARĂ A LUI GO MO JO, cunoscut scriitor și activist social chinez, este in curs de apariție. „Editura pentru lite

păcatul tezismului neartistic, Al. I. Ștefănescu sugerează în finalul povestirii începutul luminării lui Mihai Bratu. îi povestise șeful de echipă un episod dramatic din viața sa. în tinerețe, ca fochist pe un vapor, fusese pedepsit — în urma refuzului de a gusta mîncarea infectă ce se servea echipajului — să spînzure trei zile și trei nopți, legat de catargul vasului ce naviga pe marea Mediterană. Dînd întîmplător de foaia unui atlas geografic ce reprezenta Europa, la vederea Mediteranei, lui Mihai Bratu îi revine puternic în minte imaginea șefului de echipă atîrnînd, cu pieptul gol, de catarg, în- durînd ziua arșița soarelui torid, iar noaptea frigul usturător. Emoția stîrnită în inima lui Mihai Bratu de amintirea acestui episod are darul, așa cu am mai spus, să sugereze lectorului drumul nou pe care va merge acest intelectual, stimulat de sfaturile și pilda vieții încercatului șef de echipă.Reține de asemenea atenția, prin duioșia și umorul cu care e zugrăvit, Nenea Achim din narațiunea „Bobocica". Nu e lipsită de relief și interes nici prezentarea unor jalnice rămășițe ale fostelor clase exploatatoare: cinicul Toto, ușuratecii Barbu și Toni, sau vicleanul speculant Gică Postolache.în genere, eroii narațiunilor lui Al. I. Ștefă- nescu prind viață nu din cine știe ce pretențioase introspecții psihologice și nici din vreo greoaie îngrămădire a amănuntelor. Eroii lui se conturează simplu, fără efort, dintr-un gest, o replică sau atitudine definitorie. Aceleași mijloace simple sînt utilizate și la crearea atmosferei; un detaliu, descrierea sumară a unei străzi sau clădiri, aducerea în prim plan, instantaneu, a unor singuratice siluete sau a unei mulțimi sugerează decorul sau ambianța necesară.Dacă în întruchiparea figurilor omenești sau în stabilirea atmosferei nu avem prea multe a reproșa prozatorului Al. I. Ștefănescu, în schimb în ordinea invenției epice scrisul său e, pe alocuri, deficitar. Cităm, în acest sens, „Mînia", o povestire care nu depășește nivelul unui reportaj mediu. Pentru a cîștiga o mai mare consistență în proza sa, atenția scriitorului va trebui să se concentreze spre o mai interesantă evoluție a faptelor, spre dispunerea mai ingenioasă a lor, spre o compoziție mai închegată: Reușita atîtor pagini care fac, într-o mare măsură, din „Omul de pe catarg" o carte vie și utilă e o garanție că Al. I. Ștefănescu își va spori pe viitor meșteșugul.
Troian STOICA

*) AI. I. Ștefănescu : „Omul de pe catarg" — po
vestiri, dialoguri, portrete — E.S.P.L.A. — 1957.

ratura poporului" din Pekin a tipărit pînă în prezent patru volume, din totalul de zece, în aceste volume sînt adunate scrieri datînd din 1918- 1920, aniî cînd Go Mo Jo a pășit în arena literară și și-a asigurat un loc de frunte în beletristică.
★

IN NR. 32 AL REVISTEI „SONNTAG" Pierre Garnier, care a vizitat de curînd Grecia, semnează un vibrant articol închinat poetului grec Menelaos Ludemis, care a trăit zeci de ani în lagărul de exterminare de pe insula Makronissos, unde fusese. deportat pentru convingerile sale democratice. în timpul deportării, Ludemis a scris un roman, „Copilul care a numărat stelele",și numeroase poezii care formează volumul „Voci din haos". Atît romanul, cît și poeziile vor apărea încă anul acesta concomitent în traducere germană și franceză.



... Și-au făcut apariția pe hune într-o oarecare zi de iulie; mai precis: 8 iulie 1956. Nimic nu anunța senzaționala lor intrare colectivă în viață, nici măcar radiografia. Bine crescuți, cei doi băieți au cedat primul loc surioarei lor. Radu și Dan au rămas sobri și înțelepți pînă în ziua de azi: deși sora lor e mai în vîrstă, ei privesc eu condescendență și masculină superioritate capriciile ei de domnișoară răzgîiată și, chiar atunci cînd Rodica mușcă din peria de păr sau plînge fără noimă, ei se mulțumesc să o privească îngăduitor. Băieții au de altfel și simțul umorului: se amuză să-i păcălească pe cei din jur cu uluitoarea lor asemănare și, atunci eînd Radu a fost răcit, Dan a băut fără să clipească din ochi chaudeau-ul destinat fratelui (de altfel, s-o mărturisim, Dănuț e cam gurmand din fire!). Așa că, pentru a evita viitoarele încurcături, Dan a purtat la mînă numărul 9 — cel cu care fusese înregistrat la maternitate — pînă în ziua cînd i s-au observat alunița de pe brațul sting și cei pami dinți de jos (de care Dan e foarte mîndru, pentru că frații lui n-au decît cîte doi). De la o vreme, însă, s-a emancipat și Radu, care.a devenit cel mai guraliv și mai plimbăreț din toți trei, avînd astfel un incontestabil ascendent asupra lor.

în jurul celor trei pătucuri se învîrtește un întreg „stat major“ (atunci cînd tatăl nu e acasă, pentru că principi ile-i severe, de educație opresc cu de- săvîrșire: 1) luarea în brațe; 2) legănatul; 3) sărutările etc. etc.). Bunicul — arhitect pensionar — bunica, unchiul și, mai ales, mama (ah, biata mamă!) au grija nu atît de tabieturile lor gastronomice, care au ore fixe, ci de dormit, de plîns și... de altele, care din nefericire nu pot ii programate la toți trei deodată. Așa că, exact cînd termină unul, începe celălalt!...Și acum, să facem cunoștință cu „autorii" fenomenului: Eugen Lascu, inspector la Banca Agricola, și Maria Lascu. Vîrsta: el 33, ea 25. Trăsături caracteristice: iubesc enorm copiii. Ca urmare: Rodica, Radu și Dan au apărut la exact 10 luni de la căsătorie. Și, dacă vreți să-i cunoașteți, faceți o plimbare prin Bucureștii Noi, unde veți putea vedea noul apartament primit de soții Lașcd, nostimul lor căruț triplu, primit și el în dar, ca.și pătucurile albe și încă multe alte daruri ocazionale sau periodice, prin care Rodica, Radu și Dan au simțit din prima lor zi de viață grija și dragostea statului nostru.
Fotografii A. KESSLER

Grant ți îngăduitori, Radu st Dan pricesc 
cu superioritate la interesul pe care Rodtca 
îl manifestă pentru o biată jucărie în formă 

de strecurătoare. Femeia, tot femeie!...



At oreme ce celelalte

în diminețile de vară îl văd adesea pornind de acasă. Ore întregi cutreieră agale străzile cartierului și, de fiecare dată, caută să împărtășească cuiva noile impresii culese. Este un bătrîn muncitor pensionar, vecinul meu.îmi spunea mai deunăzi:— îți dai seama cum întinerește cartierul nostru? Este o forfotă și o lucrare în tot raionul, de ți-e mai mare dragul.Fă-mi pe plac — rogu-te — și vină cu mine într-o zi, să colindăm împreună. în doi, parcă e mai mare bucuria...Și, într-una din zile, l-am însoțit în plimbările sale. De data asta, din spectacolul străzii, cu care mă obișnuisem, rețin forfota ce domnește mai cu seamă în jurul șantierelor de construcție mai mari sau mai mici. Pe bulevardul Tolbuhin se fac ultimele lu-
an forfota

crări de finisare la un bloc cu patru etaje; blocurile de pe strada Austrului și-au primit și continuă să-și primească locatarii; pe bulevardul Dimitrov un nou bloc s-a ridicat cu trei caturi deasupra solului; pe strada Pop de Săsești, tinichigiii încheie acoperișul unui imobil nou construit, în trei etaje; blocuri noi, în construcție, pe strada Călușei, pe Aprodul Purice. Pretutindeni, șantiere... Noi
După curățenia din bucătărie se 
oedecălocatara Votohon,dinstr 
lirei 4, este o bună gospodină... 

gospodine colocatare 
din apartamentul de 
ta parterul imobilului 
din str. Ștefan Mihă- 
tteanu 38. fac ordine 
tn bucătărie, în baie 
Si în holul comun, loca
tara Veronica Bona 
este „de Jurnă" la mă
turat ut cârtii, treabă 
pe care o face cu 
multă constiinciozita- 

te...șantiere a deschis întreprinderea de Locuințe și Localuri a raionului 23 August, în ju - rul unor case vechi, dărăpănate, foste magazii sau garaje. Acestea se transformă în spații noi de locuit, apartamente de cîte două camere cu baie, bucătărie și dependințe. Zeci de clădiri sînt îmbrăcate în schele: se execută lucrări de renovare sau de supraetajare. Numeroaseleșanțuri săpate pe străzi dovedesc prezența unor noi branșamente de gaz metan. Bătrînul meu vecin avea dreptate: în tot raionul domnește „o forfotă și o lucrare, de ți-e mai mare dragul".O umbră, însă, parcă îmi tot dă tîrcoale, să-mi tulbure bucuria, amintindu-mi de lipsurile care, din păcate, mai există în munca între- STinderilor noastre de Locuințe și Localuri, iar cetățenii, presa — într-un cuvînt: opinia publică — relevă aceste lipsuri, le combat, le critică fără cruțare. Și, încetul cu încetul, vor dispărea — fără îndoială...
Ga și celelalte sfaturi populare raionale din Capitală, Sfatul popular al raionului 23 August a organizat în aprilie anul acesta o consfătuire cu locatarii din imobilele naționalizate. în cadrul acestei consfătuiri locatarii au fost informați cu cîte eforturi, cu cîte cheltuieli se realizează îmbunătățirile aduse spațiului locativ. Li s-a cerut și sprijin: să întrețină în bune condiții locuința, făcînd reparațiile curente interioare; să întrețină cum se cuvine instalația de apă, lumină electrică, încălzire centrală, ca și părțile comune, acolo unde sînt mai mulți locatari principali. Și, bineînțeles, să plătească la 

Asa arată intrarea din spate a imobilului din str. Pictor 
Romano nr. 16,-după ce dr. Laureșca a plecai cu mașina 

proprie în excursie...

Nici tui Picată nu i-ar fi trecut prin minte să 
spargă zidul ferestrei, pentru a-si introduce 
garderobut în casă... Numai Mitici Constantin 
a găsit ingenioasă o asemenea năstrușnică 

soluție...

vreme chiria; Dar, mai ales, să ia atitudine deschisă împotriva celor ce nu respectă bunul- obștesc. Obligații firești, atît de firești, încîf' s-ar părea că în legătură cu aceasta nu poate exista nici o neînțelegere. Și, totuși...
Decîteva zile, însoțind în munca lor „de teren" pe unii dintre șefii de sectoare ai I.L.L. 23 August, vizitez vreo 50 de apartamente situate în imobilele naționalizate. Am prilejul să-mi fac o părere generală despre felul în care locatarii acestor imobile răspund obligațiilor ce le revin prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri 1508/1953.Am zăbovit mai mult în blocul din bulevardul Republicii nr. 86 A. Un bloc cu 30 de apartamente care adăpostesc vreo 90 de suflete, unde curățenia și mirosul de proaspăt, care te întîmpină de la intrare, te însoțesc în toată clădirea; unde nici un locatar nu este în restanță cu chiria și unde toți locatarii sînt la zi cu plata cotelor de întreținere.Toate acestea mi le arată cu mîndrie un bărbat negricios, om între două vîrste (ardelean după grai), pe care l-am găsit în holul clădirii, trebăluind ceva la gazeta de perete. Doream să stau mai mult de vorbă cu el, pentru a afla cum s-a ajuns la această situație, cu care locatarii blocului se pot lăuda. Dar el îmi tot dădea zor:— Acu’ nu poci... Am făcut bine-fain curat la cremator... Trebuie să lustruim scările... Abia le-am dat cu ceară...Dar deodată chipul lui se întunecă. Nu-mi dau seama de ce, decît după ce-i urmăresc privirile care caută spre scările „abia date cu ceară". Picuri mari de apă punctează o dîră în sus, pe scară. Omul mă părăsește și urcă în goană, pe cîte două trepte. De la etaj se aude curînd o discuție. Făptașul a fost descoperit: ducîndu-și gheața, a lăsat urmele pe scări.
Intrarea imobilului din Calea Moșilor nr. 31X5.



— Ce mi-ați tăcut? Iară mi-ați pătat scara... Iacă, s-a udat și parchetul din casă...— Ce-ți pasă dumitale, nea Lazăre?-— ti răspunde o voce de femeie. în locuința mea, n-ai ce să te amesteci... Eu fac curat aici...— ...și eu pe scări, și-n toată casa... Numa’ că eu vă respect munca. Respectați-o și dumneavoastră pe-a mea... Și acu’ poftiți, mă rog frumos, de ștergeți pe unde ați murdărit. Și să nu uitați mcicînd, că locuința dumneavoastră începe de la poartă lMi-au plăcut grozav vorbele omului care se reîntorcea acum cu chipul răcorit parcă, după discuția avută. De aceea, încerc să-l laud:— Ai avut dreptate, tovarășe administrator (administrator îl bănuiam a fi — și încă din cei cu leafă —socotindu-1 după dîrzenia cu care pusese lucrurile la punct).— Mai întîi, să știți că eu nu mi-s admi- nistrator-^-mă întrerupse el rîtos. Cu treaba asta se ocupă comitetul de bloc. Eu sînt Lazăr Constantin — își aminti el să se recomande, întinzîndu-mi dreapta, după ce o ștersese „bine-fain" de pantaloni — și am funcția de mecanic-portar...Și astfel am aflat că acest bloc nu are administrator plătit, singurul salariat fiind „nea Lazăr“, care poartă grija curățeniei imobilului, face mici reparații de întreținere în apartamente, are grija'focului la calorifer și... se ține de capul celor de la I.L.L. cînd este vorba de o lucrare ce intră în sarcina acesteia. Am vizitat casa caloriferului, îngrijită de nea Lazăr: arăta ca un laborator. Am mai notat în carnetul meu de însemnări: „administrația blocului se face de un comitet de bloc ales de locatari și care se conduce după un regulament de ordine interioară, elaborat și votat de adunarea generală a locatarilor, pre- văzînd norme de bună conviețuire. Cei șase membri ai comitetului de bloc au sarcini concrete. Comitetul are la dispoziție un fond de rulment provenit din economiile realizate la cheltuielile de administrație. Din aceste economii s-au cheltuit aproape 3.000 Iei,făcîndu-se reparații de întreținere la hidrofor, uluce și altele". E limpede: felul în care este administrat și întreținut blocul din bulevardul Republicii nr. 86 A reflectă conștiința cetățenească a locatarilor, dragostea lor față de bunurile obștești, cărora le acordă prețuirea ce se cuvine bunurilor lor proprii. De la acești locatari ar trebui să învețe nu nu- mai cei din Calea Moșilor nr. 303, dar și mulți alții, ca, de pildă,locatarii blocului din bulevardul Republicii nr. 78-80, sau din strada Pop de Bășești nr. 56 și din toate blocurile în care locatarii, din nepăsare față de bunul obștesc, n-au înțeles pînă acum că locuința lor începe de la poartă.
Locuința ta începe de la poartă... De unde o fi începînd locuința cetățenilor din Calea Moșilor 303? La intrare, o ușă fără gea; muri și alta bătută cu scînduri... Le-or fi lăsat așa, ca să se poată aerisi casa scării, în care domină un miros greu de gunoaie în descompunere? Se poate — de vreme ce sub scară se află un adevărat focar de infecției Pereții sînt murdari, de ți-e silă să-i privești, necum să-i atingi. Ce alta dovedesc locatarii acestui imobil (toți laolaltă), decît lipsă de conștiință cetățenească, dispreț total față de bunul obștesc, nepăsare chiar pentru propria lor sănătate ? (Ce părere are Sanepidul?)Ce părere o fi avînd despre bunurile obștești cetățeanul Mitică Constantin, care a locuit pînă acum cîtăva vreme în șos. Armata Sovietică nr. 1? La această adresă se află un imobil pe care, nu demult, I.L.L.-ul l-a renovat complet. Aici a căpătat Mitică Constantin un apartament, la subsol. Mutîndu-se, a trebuit să-și introducă în casă, printre altele, un garderob. Și pentru că, după socotelile lui sumare, garderobul cu pricina nu putea intra pe ușă, a găsit imediat altă soluție: a tăiat tocul ferestrei pe o porțiune de circa 80 cm, l-a smuls și a dărîmat zidul pe o rază de circa 1 m. Și așa a intrat garderobul în casă... La mutare', noul nostru Păcală a băgat de seamă că garderobul poate fi scos și pe ușă. Ceea ce a și făcut...(Cum de nu te-a mustrat conștiința dumitale de cetățean cinstit, tovarășe Gavril Scutăreanu, cînd, vreme de un an aproape, ai acoperit cu tăcerea fapta urttă a vecinului dumitale Mitică Constantin? E drept că dumneata îți întreții bine propria locuință; dar asta nu-i destul, dacă rămii nepăsător cînd alții o distrug!)

UN VIADUCT PESTE BORSEC. O mare lucrare a 
fost terminată șl dată în folosință: viaductul peste 
satul Borsec (R.A.M.).FăcIn(l legătura Intre doi munți, 
peste șosea șl peste case, viaductul are o lungime apre
ciabilă. Pe el trece prima legătură feroviară (linie în
gustă) dintre Borsec șl Topltța. Linia a fost construita 
pentru expedierea sticlelor cu borviz de Borsec. Aceste 
transporturi se făceau pînă acum cu mașinile peste 
muntele Creanga, înalt de 1400 m.

DOUĂ GENERAȚII. Familiile minerilor Emil 
BOKANCSOSZ și Constantin TRUFELEA din Rovi- 
nari, regiunea Craiova, trăiesc clipe de.mare satisfacție 
Și bucurie. Recent Emil Bokancsosz (In fotografie cu 
soțiași fetița sa)a fost decorat cuOrdinul Mtmciicl.ain-a, 
iar tînărul miner Constantin Trufelea (stingă, cusoția sa) a primit Medalia Muncit.

Felicitările noastre!
CONSERVE PENTRU INTERNATUL ȘCOLII. 

Cantități însemnate de zarzavaturi șl legume au fost 
recoltate de pe lotul experimental al Școlii de 7 ani 
din comuna Leleștl, raionul Tg. Jiu.

Din această recoltă membrele comisiei de femei a 
comunei pregătesc conserve pentru internatul școlii

O ȘCOALĂ PENTRU... RECONFORTARE. Pri
viți această construcție modernă, așezată pe munte, 
între brazi, la 700 metri altitudine. Pare un hotel de 
Srlmul rang. In realitate este Școala specială din 

ăcele (raionul Stalin). Mai exact spus , o școală pentru 
reconfortarea elevilor debili din școlile medii.La flecare 
trei luni, o serie nouă de școlari fac aici o cură de 
refacere fizică, In timpul căreia li se acordă o îngrijire 
deosebită. Și curn elevii au datoria să și învețe, au la 
dispoziție un corp didactic pentru toate clasele.

Primo serie de 120 elevi a inaugurat recent anul 
>®e... rețacere «zică.CplMa/ni.'

„Locuința ta începe de la poartă"... Pentru doctorul Virgil Laurescu, din strada Pictor Romano 16, aceste cuvinte au un înțeles sui generis. Dovada: și-a cumpărat omul o mașină. Foarte bine! Dai' mașina presupune un garaj, sau cel puțin un loc special de parcare. Un garaj e mai greu de găsit. Locul de parcare și l-a amenajat, însă, singur. Unde? In curtea de serviciu a imobilului în care locuiește. Cum ? In doi timpi. Timpul 1: a dărîmat poarta de la stradă, cu gard cu tot, pe o lungime de citea 6-8 metri (adică în întregime)... Timpul 2: a tăiat tufele de liliac care împodobeau curtea. Terenul fiind astfel „amenajat", doctorul și-a propus să clădească aici un garaj. Bineînțeles,fără aprobarea prealabilă a I.L.L.-ului și în disprețul total al intereselor celorlalți locatari.
Am povestit bătrînului meu vecin cazurile de condamnabilă atitudine față de bunurile obștești relatate, mai sus. Bătrînul m-a privit lung și mi-a răspuns cu glas molcom:— Nu-s de vină locatarii... Unii mai poartă în ei urmele educației din trecut. De vină-i I.L.L.-ul...Iar I.L.L.-ul!—îmi zic. Bătrînul continuă: — îmi amintesc că, pe vremuri, cînd pro

TEZAURUL DIN CORLĂTENI. In comuna Corlă- 
tem (raionul Dorohol) un sătean, săplnd o groapă 
lingă prispa casei, pentru a așeza un stîip, a găsit la 
o adînciine de numai 40 cm un vas de aramă cu 
6330 de monede de aramă argintată șl de argint 
și o pungă din pînză de in, țesută în două ițe. 
Monedele poartă pe o parte Inscripția In limba 
latină SIMOMOLDAVIENSIS, o cruce cu patru brațe, 
un ornament In formă de scut cu patru bare orizontale 
reliefațe, iar pe verso inscripția SIMPETRIVOIVOD, 
un cap de zimbru cu semiluna și două rozete cu cîte 
cinci brațe. Din studiile efectuate de către, colectivul 
muzeului din Dorohol, s-a constatat că aceste monede 
au fost turnate in mai multe perioade din timpul dom
niei lui PETRU MUȘAT (I 375-1391).

Clișeul alăturat reprezintă vasul de aramă în care 
s-a găsit tezaurul șl o parte din monede, grupate după 
perioadele în care au fost turnate.

CASELE MINERILOR. In afară de blocuri, pentru 
minerii familiști de la exploatarea carboniferă Doiceștl 
(raionul Pucioasa), s-au construit și zeci de locuințe 
individuale.

In fotografie: o stradă nouă, cu noile locuințe.

prietarii își puteau face de cap speculînd la singe, puneau în contract o clauză după care aveau dreptul să viziteze oricînd, fie noaptea, fie ziua, locuința închiriată, pentru a controla felul cum este întreținută casa. Era doar o chichiță, cu ajutorul căreia îl șicanau pe chiriaș, pentru a-i stoarce o mărire de chirie sau pentru a-1 evacua, la cea mai mică abatere. Azi, I.L.L.-ul nu-și exercită cum se cuvine nici măcar dreptul de a controla felul în care sînt întreținute imobilele naționalizate, necum să ia măsuri corespunzătoare, acolo unde se ivesc cazuri ca acelea pe care mi le-ai povestit?Dar mai bine ar fi ca locatarii din imobilele naționalizate să nu aștepte numai asemenea măsuri administrative. Gîndească-se aceștia că locuințele în care trăiesc ei azi și își cresc copiii sînt proprietatea întregului popor, deci și a lor. Și ei sînt datori nu numai să le îngrijească cu dragostea cuvenită unor avuții de preț, dar și să ia atitudine fermă împotriva tuturor acelor colocatari care dovedesc nepăsare față de bunurile obștești...N-am răspuns bătrlmilui meu vecin. Mă gîndesc -însă că are dreptate...
a. ROOA



Revolverul marca 
„r.Td serie J 0917. 
pe care spionajul a- 
merican i l-a lami
nat lui Rem Moroz

„Prietenul” lui Hanec se dovedi de o punctualitate nemțească. Se întîlni cu Rem la același restaurant și-i ceru autobiografia.Peste puțină vreme, în fața casei în care locuia Rem stepă un automobil. Rem auzi bătăi în ușă: des- chizînd, se pomeni în fața unui individ necunoscut...— Domnul Moroz? — i se adresă acesta în rusește... Vă rog să mă urmați... Vili în chestiunea care vă interesează...Mașina porni în goană spre una

Rem Petrooici Mo
roz tfl povestește 
peripețiile ta pos 
tul de radio Mos-

Rem Petrovici Moroz, cetățean sovietic, deportat In timpul războiului 
împreună cu familia sa în Germania, de către ocupanții hitlerjști, se repa
triată îndată după eliberare, Inrollndu-se în Armata Sovietică. Temlndu-se 
și rușinlndu-se de faptul că părinții săi, care rămăseseră într-un lagăr de 
„strămutați" din Germania occidentală, și-au trădat patria, el adoptă nu
mele mamei sale, Tkacenko. Fiind recunoscut de către un vechi prieten, 
pe cînd se afla In Berlinul răsăritean, și lemîndu-se de consecințe, dezertează 
in Vest, unde, căzlnd pradă mizeriei, intră in rindurile hoților din MUnchen, 
devenind apoi și agent nlC.I.C. (Serviciul American de Informații). Inscurt 
timp el „avansează" și i se încredințează o misiune importantă.din suburbiile Munchenului. Aici se afla sediul secției C.I.C.Rem fu întîmpinat cu o politețe exagerată:— Luați loc, vă rog i... Fumați?... Serviți!... Mie puteți să-mi spuneți Mr. Cristopher...Urmă un nou interogatoriu, îndelung, istovitor și sîcîitor. Rem 

trebui să-și enumere în fața agentului toate rudele, prietenii, cu* noscuții...în sfîrșit americanul păru să fie mulțumit. îi întinse lui Rem o mînă uscată și-i promise:— Vă voi face cunoștință cu șeful dv. Rețineți adresa: Hoeh- strasse, lingă restaurantul „Saval- tor-Keller”. Data și ora întâlnirii vi se

vor comunica ulterior. Muller, sub conduce! ea căruia urma să lucreze Hem, cunoștea bine limba rusă. Era un bărbat de vreo 50 de ani, gras și de talie mijlocie.Se despărți de Rem fără să-i fi spus nimic concret, decît:— Rem Moroz a dispărut. Să fim bine înțeleși... Rem nu mai există... Numele dumitale conspirativ este Robert...Intr-adevăr, gîndi Rem mohcrît. bietul Rem Morez nu mai există de mult... Eu nu sînt decît umbra lui. Am slăbit și haina mi-e 

prea largă... Tot trebuie să-mi confecționez una nouă... Această haină nouă se cheamă Robert.
DETECTORUL DE MINCIUNIMiiller îi explică pe scurt în ce consta prima lui misiune:— De supravegheat „persoanele strămutate”... Comunicări asupra stării de spirit... Urmărire atentă...Rem se achită conștiincios de aceste sarcini, lucru care-i aduse o nouă invitație din partea lui Miiller. Acesta îi întinse două file dactilografiate:— Citește, semnează, ordonă el.

Era textul angajamentului de colaborare cu serviciul de informații american, întocmit în limbile rusă și engleză.în timp ce-și plimba ochii de-a lungul rîndurilor scrise, a cfimrsem. nare însemna certificatul trădării lui, Miiller îl privea scrutător... Păru mulțumit cînd îl văzu pe Rem semnînd cu mînă sigură... Zîmbi și-i întinse o bancnotă de 100 de mărci.— Pentru primele două săptă- mfni~exp.lică el... Dar țin să te previn: cea mai mică nesupunere și, zut! Te înhață curcanii... E de a- juns un singur cuvînt din partea noastră... Joc dublu — justiția neoficială... Zut...Și Muller își duse mîinile la beregată, semnificativ.... Rem se afla instalat intr-un fotoliu de piele, cu mînecile suflecate, într-o cămăruță goală, pătrată. în fața lui, un medic în halat alb și un colaborator al C.I C.Medicul li unse palma stingă cu un fel de soluție vîscoasă și aplică deasupra o plăcuță metalică. Pieptul ii fu încorsetat strîns într-un tub de cauciuc, iar mîna dreaptă, 
înfășurată tntr-o bandă neagră...



ȘEDINȚĂ „FULGER"... La or
dinea de zi:

— sa-i rugăm pe nenea gu- 
noieru’ sa nu-și mai deșerte 
iumbArAul în fața easel noastre! 
(Vezi „rampa de gunoaie" din 
sir Pictor Romano, colț cu Di
mineții}.

ARHEOLOGIE? Nicidecum! 
Blocul de piatră din fotografie 
amintește numai locuitorilor oe- 
tatii lui Bucur că prin IPSO a 
existat aici, peste drum de ho
telul „AthCnee Palace", o in
teresantă fotogazeta turistica.

-v>C
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Actele false pe numele Piotr Grigorieoici Marcenko, cu care Rem 
aoea si pătrundă pe teritoriul Uniunii Soniettce.

ItM) (UNA SUTĂ) LEI UN PEPENE Ctteodatfi, da!... Iata-1 pe locuitorul 
Manole Vaslle din P. Neamț, In timp oe plătește! amendă pentru că a aruncat 
cojile pe stradă.

Cum s-ar spune, scump dar... face?!

Plăcuța, banda și tubul comunicau prin conducte subțiri de sîrmă cu un soi de aparat de radio... Rem bănui că se afla în fața faimosului „detector de minciuni", un aparat care înregistrează bătăile inimii, presiunea arterială, regularitatea respirației și cantitatea de sudoare eliminată în cazul reacțiilor la întrebări neașteptate.— Răspundeți repede și fără să vă gîndiți, prin „da“ sau „nu“!— i se ordonă lui Rem...Și întrebările curseră, una după alta, într-un ritm susținut.— Vă numiți Rem Moroz?- Da.In detector fulgerară luminițele cîtorva beculețe.— Purtați cravată?- Da.— Ați fost în armata germană? — Nu...întrebările și răspunsurile se precipitară mai departe. Deodată șuieratul strident, țiuitor, al unei sirene, sparse liniștea încăperii. Ochii lui Rem fură izbiti de lumina orbitoare a unor reflectoare montate în tavan... Vocea medicului abia se desluși în mijlocul acestui vacarm... Devenise mai aspră și mai poruncitoare:— Sînteți agent sovietic?— Nu.Rem avu senzația de gol a omului care se prăbușește, legat la ochi, într-o prăpastie... Fotoliul se clătină spre dreapta, spre stînga, înapoi...Capul lui Rșm vîjîia...— Sînteți agent sovietic?- Nu...Ajuns în stradă, Rem răsuflă ușurat...
TRIBUNALUL CONȘTIINȚEI-N-o să-ți ascund—îi declarase M iii Ier. Plecarea în America înseamnă pregătirea pentru lansarea pe teritoriul U.R.8.S. Reușita — asigurarea unei vieți lipsite de griji...— Știu foarte bine ce mă așteaptă — replică Rem cu îndrăzneală. îmi trebuie senzații tari, 

bani, feinei... Discutăm o afacere și e în interesul meu să cîștig...... La sfîrșitul lui octombrie 1955 Rem fu prezentat americanului Jackson. Acesta se îndeletnicea cJ selecționarea definitivă a candi- daților pentru școala de spionaj...Urmară alte verificări cu „detectorul de minciuni", o verificare minuțioasă a memoriei, un interogatoriu îndelungat... Rem trecu cu succes prin toate aceste încercări. La sfîrșit fu botezat din nou. Acum îl chema John Smith, angajat în armata Statelor Unite... Sub acest nume a fost trimis la un spital militar. Pe la mijlocul lui ianuarie 1956 fu readus la Miin- chen. Fu prezentat unui american în uniformă militară...— Ești de acord să pleci? — îl întrebă acesta cu bruschețe...—' Știți foarte bine că da — răspunse Rem calm.— Te-ai gîndit la...?— M-am gînd it la toate—o scurtă Rem. Totul e în avantajul meu...Se vede că felul hotărît de a se purta al lui Rem făcu impresie bună asupra americanului, deoarece fața i se destinse într-un fel de rictus care voia să pară zîmbet.La 21 ianuarie, așa cum stabilise Jackson, Remse întîlnicu Miiller... înregistră cu ușurință numărul mașinii : 6-S-49-050... Părăsiră Miin- chenul, făcură un scurt popas la Frankfurt pe Main ,în casa conspirativă depeFrauensteinstrassenr. 4, apoi se îndreptară spre aerodromul din Wiessbaden. Un cvadrimotor de ultimul tip îi aștepta... Pe f uselaj Rem distinse numărul 05533.Muller nu era prea vorbăreț, iar Rem nu avea nici el chef de vorbă... îndată ce avionul decolă, Rem se adînci în răsfoirea unei reviste americane, pline de reclame care de care .mai țipătoare...în realitate, însă, Rem nu citea. Gîndea intens, febril. De undeva, dintr-o cută ascunsă a sufletului său, se ridicase un dușman temut care-1 scormonea necruțător, îl sfîșia și-l mistuia... Luase cea maigroaz- 

nică hotărîre din viața lui... Monstrul mașinii de spionaj 11 prinsese cu totul în tentaculele lui scîr- boase... Va trebui să fure, să înșele, să saboteze și, cine știe, să împuște cetățeni sovietici... Poate o să-l tntîlnească pe Kolea și va fi nevoit să-i trimită un glonț în cap... Cine știe!...Deodată un gînd, care la început i se păru utopic, îi fulgeră creierul... Dar dacă?...— Ei, mister Smith...?Rem tresări...— Ne îndreptăm spre America — rostiMflller.casăseafleîntreabă...— Da, da—răspunse Rem, cău- tînd să dea cuvintelor o notă de veselie...„S-o creadă el —- gîndi Rem, cu ură... Mă îndrept nu spre America, ci *spre Patrie... N-am ce-i face: drumul spre Patrie trece prin America!"
(Continuare în numărul viitor)

Aurel COVACI
(după .OGONiOK")



Toracele a fost deschis. Acum este secționată 
pleura...Sanatoriul Morocni. Ai impresia că te afli intr-un confortabil hotel turistic.Dar ceea ce poartă departe faima sanatoriului este mui ales poziția sa de post înaintat pe frontul luptei antituberculoase. De aici,bolnavi considerați pînă de curînd nevindecabili se întorc însănătoșiți la muncă, la familiile lor.în cadrul de ciudată seră pe care plantele exotice și geamurile uriașe îl conferă coridoarelor sanatoriului, l-am întîlnit nu demult pe unul dintre acești bolnavi, cedați vieții și activității: țăranul muncitor R. T. Discutacu chirurgul, dr. Eugen Zitti, al cărui pacient fusese. Se întorsese de curînd în sanatoriu, așa cum îi ceruseră medicii, pentru verificarea rezultatelor obținute. Era vesel. Pot spune, fericit: medicii 'erau încîntați de „purtarea" plărnînilor săi...Acum un an și jumătate, o caravană microradiografică descoperise că în plămînii lui R.T. se cuibărise boala. Și omul plecase de acasă, hiîndu-și rămas bun de la nevastă și copii, cu simțămîntulcănu-i va mai revedea. își amintea de unchiul său, care plecase cu zece ani în urmă, la fel,cu pieptul măcinat de boală, și nu se mai întorsese. Acum pornea și el pe același drum...Și, totuși, după un an și jumătate, R. T. s-a întors acasă, sănătos și în deplină putere. Pe buletinul său de ieșire din sanatoriu scria: „Vindecat". Medicii ti spuseseră că nu va trebui să se ferească de copii și soție. Nu mai există nici o primejdie de îmbolnăvire a lor.De ce oare avusese R.T. o soartă atît de deosebită de a unchiului său? Oare la intrarea în sanatoriu nepotul fusese mai puțin bolnav decît unchiul? Dacă am compara fișele radiologice ale celor doi, am vedea că R. T. se internase într- un stadiu mai avansat al bolii,decît ruda sa; R. T. avea cîte o leziune în fiecare plămîn, pe cînd unchiul intrase în sanatoriu cu un plămîn sănătos. Atunci, poate streptomicina, hi- drazida, P.A.S.-ul , necunoscute încă acum zece ani, făptuiseră minunea? Ce-i drept, timp de șase luni medicii se străduiseră să-l vindece pe R. T. cu antibiotice. Dar acestea se dovediseră, așa cum se întîmplă de obicei in cazurile avan

Momentul hotăritor: se e- 
fectueaxâ rexectia.

sate, insuficient de eficace. în această situație, pe R.T. I-ar fi așteptat, desigur, un destin asemănător cu cel al unchiului său. Dar în cazul său, ca și In multe altele, și-a spus cuvlntul chirurgia modernă.Pe doctorul Eugen Zitti și pe colegii săi, medicii L. Brand, M. Corbu și V. Popa, i-a pasionat încă de acum cîțiva ani problema tratamentului chirurgical al tuberculozei bilaterale (la ambii plămîni). Pe atunci se făcuseră progrese însemnate în chirurgia pulmonară. îmbunătățirea tehnicii chirurgicale și pavăza antibioticelor permiseseră să se treacă de la operații în care se scotea un plămîn întreg — pneumonectomia — sau un lob pulmonar — lobectomia — la operații mai avantajoase: segmentectomiile, în care se elimină din plămînul bolnav doar o zonă strict limitată din jurul porțiunii bolnave. Trecerea de la primul la cel de-al doilea gen de operație era un mare succes. Pneumonec- tomia și lobectomia duc la pierderi mai importante de țesut pulmonar, ceea ce poate să se răsfrîngă asupra stării generale a bolnavului, în ce privește segmentectomia, ea are nu numai avantajul conservării porțiunii sănătoase a lobului pulmonar respectiv, ci dă și posibilitatea redobîndirii aproape integrale a capacității respiratorii. Aceasta, datorită faptului că alveo- lele*), care au capacitatea de a se dilata, de a se expansions, își exercită din plin această facultate după eliminarea segmentului bolnav, ocupîndu-i locul. în acest chip volumul și suprafața alveolelor poate crește pînă aproape de valoarea lor inițială.Segmentectomiile se practicau deci și la Mo- roeni, cu rezultate bune. Dar ele nu-i mulțumeau intru totul pe chirurgii noștri. Mulți pacienți aveau ambii plămîni bolnavi. Oare aceștia erau condamnați să nu poată beneficia de avantajele segmentectomiei? Echipa delaMoroeni a dat pentru prima oară în țară un răspuns negativ acestei întrebări. Ea a început să efectueze seg- inenteetomii la bolnavii cu tuberculoză bilaterală. Operația avea loc în două etape: după ce primul plămîn era operat și rana se vindeca, bolnavul era supus unei noi intervenții, pe celălalt plămîn.Rezultateleerau în generalbune, totușichirur- gii nu erau încă satisfăcuți. Bolnavul trebuia să suporte de două ori neplăcerile unei operații. Șansele apariției unor complicații se dublau. Și, ceea ce era mai grav. în răstimpul dintre operații intervenea posibilitatea reîmbolnă- virii pe cale sanghină, a plămînului operat.de către cel bolnav.Puteau fi înlăturate aceste inconveniente? D in nou chirurgii au dat dovadă de îndrăzneală. Au hotărît să facă operația într-un singur timp. Dar pentru aceasta era necesară reînnoirea întregii tehnici chirurgicale. Deosebit de grele și complicate se prezentau problemeleanesteziei. Astfel de operații nu se executaseră încă în țară; totul trebuia pornit de la început. Nici un detaliu nu trebuia uitat. Aceasta ar fi putut costa o viață de om. Multe zile și nopți de cercetări, dibuiti, experiențe au fost închinate rezolvării acestor probleme. Și, într-o bună zi, cînd totul fusese riguros pus la punct, consiliul științific al sanatoriului aprobă intervenția.Primul pacient indicat să fie supus acestei operații fu R. T. începu să fie cercetat în cele mai mici amănunte. Inima va putea suporta oare șocul? Da, ea îșifăcea bine datoria. Dar alte afecțiuni, neobservate încă, nu vor profita de slăbirea organismului, ca să atace pe neașteptate? Nu, asemenea primejdie nu exista. Zecile de analize și probe o arătau din plin.Și iată: dimineața zilei ho- tărîtoare pentru viața Iui R. T. a sosit. Bolnavul este adus adormit în sala de operație.Medicii și surorile sînt la posturi. Deasupra măștilor albe Privirea lor trădează o emoție neobișnuită. Ii așteaptă unul din examenele cele mai grele.Operația a început. Nu se aude nici o șoaptă. O privire, un semn sînt de ajuns pentru primirea unei pense, pentru administrarea unei injecții.
l)P14mînul drept se compune din trei loM, cel sting 

din doi.
2) Elementele constitutive finale ale țesutului pulmo

nar, prin care .se face schimbul de gaze intre aerul din 
plămîni si singe.

Sub spatele bolnavului s-a introdus un sul. în felul acesta toracele oferă o expunere mai bună. Mîna sigură a chirurgului secționează pielea pe aproape întreaga lățime a pieptului. Acum el va tăia mușchii pectorali și sternul, pentru a ajunge la plămîni. Dar deschiderea simultană a ambelor cuști toracice va duce la „oprirea" plămînului, a respirației... In acest, moment, însă, intervine tehnica specială a anesteziei; de ea depinde viața pacientului. Printr-un tub introdus în trahee și cu ajutorul unui aparataj corespunzător, medicul anestezist va regla de aici înainte, în tot timpul operației, intrarea și ieșirea aerului din plămînul „oprit". O dată instalată respirația dirijată, chirurgul poate opera în voie, mai departe.Așadar, mușchii toracelui și sternul sînt secționați. După o linie paralelă sînt tăiați și mușchii intercostali. Apar plămînii, așa cum sînt descriși prin cărțile de anatomie... Se secționează membrana subțire a pleurei. Un depărtă- toreste introdus între celedouăcapetealesternu- lui. Acum chirurgul poate să vadă foarte bine zonele superioare — apicale — ale plărnînilor, în care se află leziunile. La comanda medicului anestezist, plămînii au început să „respire". Mîinile chirurgului palpează leziunile. Instrumentele încep să secționeze zonele bolnave. Momente încordate. Dacă o cavernă s-ar deschide în plaga operatorie, infectarea acesteia ar fi greu de evitat...Pierderile de sînge au început să (ie ceva mai mari. Dar sora transfuzoare veghează; sîngele pierdut este încontinuu înlocuit. Și pulsul, tensiunea? Acestea s-au menținut constante în tot timpul operației, datorită tehnicii de anestezie întrebuințate. Fără aceasta, inima ar fi avut poate de suferit...Segmentele bolnave au fost înlăturate din ambii plămîni; vasele respective au fost închise, rezecția propriu-zisă s-a terminat. Pleura și mușchii sînt cusuți, iar capetele sternului apropiate cu ajutorul unor fire de oțel inoxidabil. Toracele s-a, închis și bolnavul a încept să respire, spontan, „singur". O nouă serie de aparate, pense, feșe sînt manipulate acum. Se procedează la coborîrea presiunii între pleură și plămîn. Aceasta va permite imediata expansiune a plămînului, micșorîndu-se astfel pericolul apariției de complicații în spațiile care altfel ar fi rămas „libere" după rezecție-.. .Au trecut cinci ore de Ia aplicarea anesteziei. Bolnavul s-a trezit.— Am fost operat?Anestezia a șters din memoria șa orice amintire a „agresiunii" chirurgicale...... S-au scurs șase luni de la operație. O nouă cură de antibiotice și o perioadă de repaus au desăvîrșit rezultatul intervenției chirurgicale.Acum razele Rontgen arată medicilor că plămînul s-a expansionat satisfăcător. Segmentectomia bilaterală într-un singur timp a reușit. De pe frontul antiftiberculos, echipa de chirurgi de la Moroeni poate raporta o nouă victorie.Felicitări, tovarăși chirurgi!
Dan STÂNESCU
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Rămășițe ate podului construit de A pot odor din Damasc.

TURNU SEVERIN
51 CERNETII

Publicam acest material scris 
de tov. Dan Berindei de la Insti
tutul de Istorie al Academiei 
R.P.R., ca rdsrmrut la scrisoarea 
iov. Dan Raictulescu din Bucu- 
refti, care dorc/te să cunoască isto
ricul oralului Turnu Severin si 
Ce legătura există intre acesta și 
vechiul oraș Cerneți.

Oralul Turnu Severin este așe
zat pe malul Dunării, la un 
punct de străveche circulație. Pe 
aceleași locuri a existat în ve
chime o așe-zare dacă, numită 
Drubeta. După cucerirea Daciei 
de către romani, Apolodor din 
Damasc construiește In preajma 
Drubetei — devenită oraș ro
man — cunoscutul pod de piatră 
peste Dunăre. Drubeta cunoaște 
un timp o rapidă dezvoltare, 
Împăratul Adrian InălVnd-o la 
rangul de municipiu, iarSeptimiu 
Sever la cel de colonie.

Cu începere din secolul al 
III-lea Drubeta Ișl începe însă 
— ca șt celelalte localități ro
mane din Dacia — decadența, 
prelungită, se pare, plnă la 
venirea lui Justinian, care mai 
menține încă aici un cap de pod.

Așezarea renaște In primele 
veacuri ale celui de-a! doilea 
mileniu, documentele amintind-o 
In priina jumătate a secolului 
al xni-fea. Se pare că din 
aceeași perioadă ar data și Tur
nul lui Sever. Vechea Drubeta 
— care se numește acum Seve
rin — este timp de citeva veacuri 
cea mal însemnată cetate a 
acestor părți, stăpînită alterna
tiv de regatul ungar șîde voie
vozii munteni. Dar, o dată cu 
Sătrunderea turcilor în spațiul 

unărean, Severinul e cucerit și 
dărîmat de cotropitorii otomani.

In apropierea fostului Seve
rin, cu totul distrus, la oarecare 
depărtare de Dunăre, care era 
tn...acel timp o cale de comuni
cație'deschisă doarprădăciunilor 
otomane, se ridică un nou centru, 
-Ia Cerneți. Numele vechii cetăți 
nii piere Insă, ci se păstrează 

.sub forma de „clmpul Severi- 
nului". Cerncțil se dezvoltă mai 
ales in veacurile al XVII-lea și 
■al XVIII-lea, cînd aflăm aci 
reședința unei căpitănii, tar mai 
apoi a unui isprăvnlcat. La 
Cerneți se înregistrează de ase
menea existența unui punct de 
varnă, ca și ființarea unei bise
rici, ridicate cu sprijinul domnu
lui Grigore Ghlca, In cel de-al 
treilea sfert al veacului al XVII-

Olli 
SURDO

In localitatea Șurdo din Gru- 
zia au fost descoperite bogate 
zăcăminte de agat — un mineral 
care se caracterizează printr-o 
mare duritate.

în general agatul este de culoare 
neagră. Dar aci există pietre de 
agat cu cele mai varlâte culori 
— de la galbenul-chlhllmbariu 
plnă la albastrul-vlolet.

Agatul se pretează la o prelu
crare extrem de fină: se pot con
fecționa dintr-lnsul piese, uneori 
de mărimea unei gămălii de ac, 
toarte prețioase pentru aparatele 
de precizie.

Jea. La Începutul veacului al 
XIX-lea, Cemețli numărau 
7000-8000 locuitori, înregis- 
trtndu-se prezența multor mese
riași șl negustori.

înlăturarea progresivă a jugu
lui otoman asigură fostului Se
verin noi condiții de renaștere 
economică. In timpul ocupației 
din 1718-1739, austriacll proiec
tează reînființarea Severinuiui, 
voind să renască orașul sub 
numele de Caropolis, Acest pro
iect nu este însă înfăptuit.

La începutul veacului al XIX- 
lea, semnele decăderii Cernețllor 
sînt din ce în ce mai evidente. 
După devastarea turcească din 
1828 și după pacea de la Adria- 
nopol din 182», care transformă 
calea Dunării într-o mare arteră 
de circulație, înșiși locuitorii 
Cernețllor cer generalului Kise
leff, guvernatorul Principatelor, 
ca așezarea lor să se strămute 
In clmpul Severinuiui. Cererea 
lor se încadra în Intențiile de 
urbanizare ale generalului rus șl, 
în același timp, se potrivea și 
dorinței sale de a Împiedica, 
prin ridicarea unui puternic oraș 
comercial, o prea ușoară pătrun
dere economică a Austriei în 
Principate.

La 22 aprilie 1833 se emite 
decretul lui Kiseleff privind 
înființarea Turnului Severtn prin 
cumpărarea moșiei Severinuiui, 
pe care urma să se ridice „un 
oraș de negoț". Cînd totul părea 
rezolvat, cernețenli se opun, pe 
neașteptate, la strămutare, ce- 
rînd despăgubiri șl refuzlnd să-șl 
cumpere locuri în noul oraș. 
Turnu Severin ia totuși naștere, 
însuși Kiseleff sprijinind reînfiin
țarea vechii așezări dunărene, prin 
acordarea unul dar de 510 ico- 
sarl din caseta sa particulară.

întemeierea formală are loc 
In 1833, iar cea efectivă în 1836, 
ciad inginerul Moritz von Ott 
este însărcinat să „croiască" 
orașul după planul lui VlUa- 
croz. In 1841, reședința Județului 
este strămutată la Severin, iar 
după 1851, construirea portului 
pe Dunăre șp mai apoi a unui 
șantier naval, ca‘ și legarea așe
zării printr-o șosea practica
bilă cu Craiova și cu restul 
țării, determină, în bună mă
sură, grabnica dezvoltare a Seve
rinuiui, care nu va mai șovăi 
în mersul său înainte, în timp 
ce Cerneți! vor porni cu pași 
repezi spre decadență.

CEA MAI MARE 
AFACERE FILATE
LICĂ DIN LUME

Faptul că o ierta de timbre este 
formată din 200 valori constituie 
in sine o afacere comercială. 
Aceste timbre, tnfățiftnd portre
tele papilor, cor apare sub bine
voitoarea și interesata egidă a 
Statului Panama din America 
Centre Ui. Inspiratorul tntregiiafa- 
ceri a fost cunoscutul financiar 
american I. E. Boss, care, cu oca
zia aceasta, tși face debutul in 
filatelie. Cuvtnlul de „afacere" nu 
este cu nimic exagerat, dacă ne 
glndim că rezultatul ei se concre
tizează In frumoasa sumă de 103 
milioane dolari.

Cu acest obiectiv s-a constituit 
firma Stampco S.A. Tegucigal
pa, capitala Statului Honduras. 
Peste Să % din acțiunile acestei 
întreprinderi aparțin marelui mag
nat al presei americane Robert 
Tyller din New-York, iar restul, 
firmei Jeffries Banknot Co. din 
Los Angeles. Conform buletinului 
emis de firma Stampco, capitalul 
inițial este de 300 mii dolari, 
din care 104 mii dolari sînt des
tinați reclamei și propagandei, 
7 mii dolari pentru organizarea 
birourilor filatelice, 24 mii dolari 
pentru alte cheltuieli administra
tive. Deci, după cum se vede, o 
afacere cu „baze serioase".

Din venitul scontat, 46% ur
mează să primească Republica 
Panama, pentru că acoperă cu 
drapelul ei această... panama fi
latelică: 10% se. vor repartiza 
diferitelor instilujii de binefacere 
din Panama, 10% la dispoziția 
Vaticanului, iar restul rămlne 
acționarilor. In schimbul celor 
10%, domnul I. E. Rots a obținut 
portretele oficiale ale celor 239 
capete papale. Desenele timbrelor 
aparțin pictorului Herndon Da
vies. Seria se imprimă tn hr.lib- 
gravură tn „familie", la Jeffries 
Banknot Co. Los Angeles. Ti
rajul s-a fixat la 130 mii serii 
complete.

Filatdișlți care w dori sa 
aibă tn colecție această „minune 
a secolului", pe cei 239 locțiitori 
ai Sfîntului Petru pe pămtnt, 
vor trebui să plătească pentru 
una serie un fleac de 140 dolari 
— și aceasta loco, Panama. Prima 
parte a acestei emisiuni, formată 
din 12 valori, s-a pus tn circulație; 
eatnsdnu poateJiprocurată, după 
cum o-afi Închipui, la oficiile 
paftale din Panama. Acest aperi
tiv de 12 „papi", care costă nu
mai 3 dolari, se poate găsi numai 
la sediul firmei Stampcodin Te
gucigalpa I (dec i capitala unei al te. 
ț<tri) sau la negustorii de timbre, 
din S.U.A.

A pariția ei a coincis cu o serie 
de proteste ale diferitelor organi- 
zațiuni filatelice, care tn același 
timp avertizează colecționarii „de 
caracterul speculativ al emisiunii" 
și recomandă boicotarea ei. Un 
energic protest a adresat Vaticanu
lui și organizația religioasă „Slt. 
Gavril", care a cerut încetarea folo
sirii religiei ca pretext pentru 
asemenea afaceri.

• Scandalul abia începe și de
sigur, pe măsura apariției altor 
valori, el va luo amploare.

TEATRU
ORIZONTAL: 1) Omul cu o 

mie de vieții (pl.) —Stradă pe 
care e situat un teatru bueurcș- 
tean. 2) Element important tn 
teatrul antic —Celebră tragedie 
a lui Racine (subiect tratat și de 
Euripide). 3) Apare la teatrul de 
estradă — Gen al literaturii dra
matice (pl.j. 4) Relativ la teatru 
— „Chestiunea...", cunoscută 
piesă de Konstantin Simonov. 5) 
Comedie cu gtsturi, la romani — 
Creangă — A aplauda, cerfnd 
repetarea unei tirade, unui mo
nolog etc. 6) „Iphigenia... Au- 
lida", temă tratata In tragedii 
de Euripide și Racine — Din 
Turan (adj. mase. pl.). 7) O 
piesă... sub tipar! — O parte 
din „Macul Roșu" sau din„Floarea 
de piatră" — Vast Ie Urau. 8) Re
fren Ia legănat — Provincie tn 
Japonia (și In... culise!) — Vapor 
ce plutește In aer! ») Rîu bănă
țean — George Calboreanu — A 
munci din greu. 10) Tn antract! 
— „Coppelia", „Harap alb", „Fln- 
ttna din Bahcisarai" ele. —institut 
de învătămtnt superior, ii) Sînt 
distribuite de regizori — Inac
tivi. i2) Pui In trecut! — Se. 
marchează înainte de intrarea In 
scenă — mai cunoscută din
tre tragediile lui Corneille. 13) 
Personaj din „Regele petrece" 
(„Rigoletto").

VERTICAL: 1) între... două

SAHSAHSAH
PROBLEMA DE B. GHEBELT

Locul IV .tn al IV-lea Campionat unional de 
compoziție, 1957.

... & * tfC« Iv Of 17.1 fdi f fu,«
MAT ÎN 3 MUTĂRI TacS 19_ N/1 hs

<Alb: Rh8, Th5, Ng7, Cd8, 03, Pp.c6, dS, 3t>'Td^ greșeală 
a«,Negru: RdB, TcS, Na3, Ca8, Ceî, Pp.aS, care permite negrului 

b2, c7, e7, ti, g3) să înceapă atacul pe
flancul damei) 20...:

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
CRONICA PRECEDENTĂ. So
luția este l,De3-e4 cu amenin
țarea 2.Dg4-f- T :g4 3.Cg3
sau Cg7 mat. Survin următoarele 
variante: i...T:h2 2.C87+D : g7 
3. Df3mat; I...Ce3 2. D: h4+T: 
h4 3. Cg3 mat. l.,.g : f5 2. De8+ 
Tg6 3. T: f5 mat.

pauze — Caracter analizat de 
Moliere în comedia cu același 
nume (neart.). 2) Desparte pu
blicul de actori înainte de înce
perea spectacolului! — Personaj 
principal. 3) Selecționăm — Nu
mele a doi frați dramaturgi sovie
tici — Părăsesc. 4) „Text" reci
tat la intrarea tn scena vieții 
—- Lucru de care nu te poți atin
ge. 5) Soarele... lui Radrmes — 
Formă în care se asociau actorii In 
trecut — Deși re cea dramatică este 
vorba în acest careu. 6) Ușa tea
trului sau prețul biletului — 
Autorul baletului „Călărețul de 
aramă”. 7) Referitoare la arta 
teatrală — Poftim! 8) Fluviu 
în U.R.S.S. — „Podoaba" lui 
Cyrano de Bergerac și Constan
tin Tănase —Teatrul de Păpuși. 
9) Implor — Ti sc cere la orice 
spectacol — Avantaj. 10) „Mar
tin Rogers descoperă..." piesă de 
A. Rogoz și C. Constantin — 
Efectul scenelor comice. 11) 
A transpira — Dramaturg slrb, 
autorul comediei „Doamnă mi
nistru" și altele. 12) Sftrșltul 
DesCemonei din „Othello" — 
Gen de comedie ușoară, cu cu
plete, foarte popular în veacul 
trecut. 13) Serj sau rochie de 
seri (pop.) — Unul din marii 
scriitori eleni, autor al trage
diilor „Oreste", „Ecuba", „An- 
dromnea" ș.a.

ATAC PE FLAN
CUL DAMEI. APĂ
RAREA NIMZOVICI.
Alb: Van den Berg 
Negru: Teschner. Ju
cată în meciul Olan- 
da-Germanla, 1957 (8: 
12). I.d4 C/6 2.c4 eă 
3. Cc3 Nb4 4. e3 b« <5. 
Cge2 Na6 (Mutarea 
marelui maestru Bron
stein) 6. a3 N : c3+ 
7. C : c3 dS k. bl 
0-0 9. Ne2 d : c4 10. 
b : c4 CcS 11. a4 Dd? 
12. CbS CaS 13. 0-0 
(în partida a 15-a a 
meciului pentru cam
pionatul mondial, Bot
vinnik a jucat con
tra lui Smîslov 13. 
Nb2 Ca5 14.Dc2c6 15. 
Ca3 etc. cu joc egal) 
13...cS 14. Ca3 cS 13. 
Nb2 (Mai bine decît 
15.Cb5 c : <14 16. e : 
d4 Tfc8!) lS...De71S.

d4! 21. e ; d4 NdS 22. TcTl 
(Trebuia neapărat Jucat 
Tddl) 22... Dbll 23. Tddl CeS 
24. Dc3 D :a4 23. Dd3 C :
c4! și albțil a cedat deoarece 
nu se poate juca 26. C: c4 
din cauza 26... N : c4 27. T: 
c,4 T: c4 28. D : c4 D: di.



Licustarut

OII OASPETE IAR $1 F0L8III0I

DE VORBA CU MEDICUL

Ldcustarul (Pastor roseust este 
o rudă a graurului și se recunoaște 
ușor prin coloritul penajului sau. 
Capul, gîtul, aripile și coada li 
slut negre iar spinarea și partea 
ventral» au o delicatii nuanță 
roz. Pasăre migratoare, ea poate 
fi întllnita din august pini In 
aprilie, in regiunile tropicale ale 
Asiei, iar tn apropierea epocii 
de cuibărlre. pornește In migrații 
spre nordul Africii, Europa și 
o bun» parte din Asia. Spre 
deosebire de celelalte păsări 
migratoare, lăcustarul nu revine 
In același loc pentru perioada 
reproducerii, doi ani Ia șir.

Primele indicațiuni asupra 
acestei păsări la noi In țară 
datează din anul 1800. In Ardeal 
apariția ei a fost semnalată 
numai de 60 de ori,pini In 1940, 
In restul țării ea a fost pomenită 
și mai rar.

Șl lată că, In vara anului 1955, 
cu ocazia unor cercetări știin
țifice făcute In Dobrogea, s-a 
descoperit o colonie de peste 
1000 de lăcustari care Iși alese

Sfaturi practice
PENTRU CEI CE SE AFLĂ LA 

ODIHNA

Dacă vă aflați la odihnă, cău
tati să profitați cit mai mult de 
zilele de concediu pe care le 
aveți. Trebuie să știți că o lună 
de odihnă bine folosită vă pre
lungește cu multi ani tinerețea 
șl vigoarea. Cum să folosiți mal 
bine această lună de odihnă? 
Iată clteva sfaturi practice:
• In primul rlnd, trebuie să 

știți că aerul curat și, mai ales, cel 
de munte este ca un vin bun: Iți 
dă o senzație de amețeală plă
cută, face circulația slngelui 
mult mai activă și, in consecin
ță, obosește. Nu măriți, deci, 
această oboseală cu eforturi su
plimentare. Mai ales In primele 
zile, olnd oboseala e mal accen
tuată, căuta ți să donnițt cît 
mat mult — dacă se poate, chiar 
10-12 ore pe noapte. Nu pier
deți nopți șt nu faceți excursii 
de performanță. Nu fumati.
• Cel puțin pentru timpul a- 

cesta de odihnă renunțați la 
țigară și lăsați corpul să se dezin
toxice. Aerul curat face poftă 
de mîncare. Hrăniți-v» bine, 
dar nu exagerat și nu cu mtn- 
căruri grele. Preferat! crudită
țile, legumele verzi, salatele, 
peștele, lactatele și fructele. 
Șl din- acest punct de vedere 
corpul are nevoie de o dezin
toxicare.
• Faceți In această lună ceea 

ce probabil că nu faceți cu regu
laritate în tot cursul anului, 
adică un exercițiu de gimnas
tică, dimineața. In fața feres
trei deschise. începeți această 
gimnastică prlntr-Un exercițiu 
de respirație. Cu corpul perfect 
vertical, cu mlinile In șolduri, 
expirați profund cît numărați 
în glnd pînă la 4. Respirați 
apoi olt numărați pînă Ia 6. 
Repetați exercițiul de 10-15 
ori.

începeți apoi exercițiul de 
gimnastică, in aceeași poziție 
verticală, lisați mlinile m J'm 
de-a lungul corpului și ridiea- 
țl-vă de 10-15 ori pe vlrful 
picioarelor. Ridicați brațele in 
față și lăsațl-vă pe genunchi, 
sprijiniți numai în vlrfulpicioa

seră golurile din stlncile ce tm- 
prejmuiau peștera de la Gura 
Dobrogei, pentru construirea cuiburilor.

Lăcustarul, acest oaspete rar 
al țării noastre, este o pasăre 
foarte interesantă. Cele clncl-șase 
ouă din flecare cuib slnț ciobite 
15 zile și puișorii care ies stnt 
hrăniți de aribii părinți, cu 
lăcuste șl larv; de fluturi, timp 
de_ 24-25 e die. Aceasta hrănire 
febrilă Începe zilnic la răsăritul 
soarelui șl se termină In amurg. 
Calcultndu-se numărul de lăcuste 
șl larve aduse la toate cuiburile 
coloniei, țn timpul celor 25 de 
zile cit durează creșterea puilor 
In cuib, s-a constatat că aceste 
păsări folositoare distrug Intr-o 
asemenea scurță perioadă, apro
ximativ 2.100.000 de lăcuste 
șl i.000.000 larve de fluturi. 
Dacă la aceasta se mai adaugă 
șl hrana adulțllor șl a puilor, du
pă părăsirea cuiburilor, ne putem 
da seama pe cantitate imensă 
de Insecte dăunătoare distrug a- 
ceste minunate păsări, care, din 
păcate, ne vizițează atlt de rar...

relor. Ridicați-vă pr. ntr-un salt 
pe piciorul drept, ou mina stin
gă In șold, iar cu cea dreaptă 
si .cu jiclorul sting Întinse In 
față. Repetați de 4 ori acest 
exercițiu. Culcați-vă apoi pe 
spate și, sprijlnindu-vă torsul în 
coate, executați „foarfecă" în 
aer, cu picioarele.

Veți vedea ce înviorați vă

SATURNISMUL
Atunci clnd in organism 

pătrund plumb metalic sau 
diferite săruri ale acestuia, 
se produce o intoxicație. în 
vechime plumbul era înfăți
șat, în cărțile alchimiștilor, 
prin semnul lui Saturn. Pe 
aici, denumirea de saturnism 
dată bolii provocate de plumb 
și de compușii săi.

Cum poate ajunge plum
bul in organism? Sub formă 
de praf foarte fin sau de fum, 
format prin condensarea va
porilor care se degajă atunci 
clnd se topește plumbul. Căițe 
de pătrundere tn organism 
slnț diferite. Mai Intli, gura. 
Pe aici plumbul ajunge In 
organism atunci clnd nu se 
respectă regulile de igienă 
individuali, de pildă, atunci 
clnd ceț care a manipulat 
plumbul măntneă sau fumea
ză fără să-și spele mlinile 
sau să-și clătească gura.

O altă cale prin care plum
bul poale să răzbească țn corp 
este cea respiratorie. Fumul, 
vaporii sau particulele foarte 
fine de praf de plumb [care 
au dimensiuni chiar mai mici 
decțt un mieron, adică o 
miime de milimetru) pătrund 
în plămlni o dată cu aerul 
inspirat. Această cale este 
cea mai periculoasă, intru- 
ctt suprafața prin care plă- 
mtnul vine in contact cu 
aerul inspirat este foarte mare.

în sfirșit, cea de-a treia cale 
de pătrundere este pielea. 
Pielea sănătoasă constituie de 
fapt o barieră de netrecut 
pentru plumb fi pentru com
pușii săi insolubili. Dacă 
Insă pielea prezintă mici 
răniri sau zglrleturi, plumbul 
poate trece prin acestea, sub 
orice formă,.

După ce a ajuns tn organism, 
plumbul se dizolvă tn stnge 
fi circulă prin corp. O parte 
din el se elimină prin intestin 
și rinichi, uneori si prjn 
transpirație ori salivă. O altă 
parte, insă, rămțne tn corp.

(ii ai m tu iii

in silane
1. neologisme
2. OTILIA
3. ACCELERATUL
4. PARODIE
5. ȚIGANII
0. EPILOG
7. DUMINICA
8. EPISODURILE
«. MINULE8CU

10. ARGHEZI
11. IBRĂILEANU
„Dar nln-atuncl la jude- 
cată/Ph trepiedul tău bar- 
bar/Cu fruntea-n mină 
răzimată/Ai adormit, săr
man cizmar". (NOAPTE

veți simți toată ziua, după acest 
exercițiu.

Obișnuiudu-vă, veți continua 
acest exercițiu și după întoar
cerea din concediu și aceasta nu 
va fi decît In folosul dv.
• Și acum, un ultim afnt, pen

tru femeile care se vaita că vln- 
tul șl soarele le ridează fața:

Ciupiți ușor, cu vlrful dege
telor, ridurile, înainte de Cul
care. De patru-clncl ori Iii fie
care loc. Sau aplicati, timp do 
zece minute, o mască astfel 
preparată:

Tăiațiun măr în bucățele, lă- 
sați-lsă fiarbă în puțin lapte pînă 
ajunge la consistența unui piureu. 
Aplicați acest piureu pe porțiu
nile ridate. După zece minute, 
ștergeți eu apă de trandafiri.

în ceea ce privește plumbul 
rămas, atunci clnd este tn 
cantitate mică, el poate fi 
transformat tn substanțe ne
vătămătoare. în această pri
vință ficatul are un rol foarte 
însemnat. Clnd, țnsă, datorită 
lipsei măsurilor de igienă, tn 
organism continuă săpătrundă 
zilnic noi cantități de plumb, 
ele nu mai sini eliminate, 
nici neutralizate, ci se depun 
tn diferite organe, produetnd 
îmbolnăviri.

în prima perioadă — de 
absorbție — plumbul se 
adună tn corp fără să se 
constate vreun semn exterior, 
în perioada de impregnare, 
care urmează apoi, el se 
depune tn diferite organe 
fi in special In oase, de unde 
poate să intre din nou tn 
circulație, provoețnd crize.

în sfirșit, tn ultima 
manifestă prin diferite semne. 
De obicei, apare mai tnții o 
dungă de culcare cenușie- 
albăstrie pe marginea gin
giei. Mlinile încep să tremure, 
această manifestare fiind în
soțită uneori de mișcări invo
luntare ale mușchilor feței. ,
Cel mai important dintre gislația muncii 
semnele timpurii ale acestei —" J* -• 
boli este culoarea caracte-
ristică a feței: palidă, cenu
șie, cu o nuanță spre gălbui. 
Albul ochilor prinde o colo
rație galben-deschisă. Se 
ivesc apoi fi alte simptome: 
anemie, tulburări nervoase, 
prezența anumitor substanțe 
In urină elș.

Mai tîrziu se ivește semnul 
cel mai caracteristic al satur
nismului: colica plumbului; 
timp de 8-10 zile, bolnavul 
are dureri violente in abdo- 

Ccnsutlafle pe bandă rulantă, sau nitul unora dintre me 
dicil de policlinici.Damn de Gwrg. VOINE5CU
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WARE
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PENTRU SALARIA ȚI V/NZAREA SE TACE Ș/CUf^PLAT,

men, însoțite de eonstipație 
și adeseori de vărsături.

Pentru tratamentul satur
nismului există ațlăzi metode 
care dau rezultate bune. Lu
crul cel mai important este In
să să se împiedice ivirea bolii.

Dintre măsurile pentru 
prevenirea intoxicațiilor, tre
buie să amintim in primul 
rtnd măsurile tehnice care 
au ca scop să înlăture acțiu
nea vătămătoare a plumbului: 
mecanizarea proceselor tehno
logice tn care se folosește plum
bul; realizarea unor insta
lații care să absoarbă vaporii 
fi pulberea de plumb etc.

Urmează apoi măsurile 
igienice, care se referă la 
întreținerea încăperilor de 
muneă, înzestrarea munci
torilor cu echipament de pro
tecție fi asigurarea condi
țiilor necesare pentru păstra
rea igienei corpului. De ase
menea, pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor, trebuie să se 
faci examene medicale perio
dice la intervale de 3 sau 6 
luni, pentru ca primele semne 
de îmbolnăvire să poală fi 
descoperite din timp.

Pe lingă măsurile arătate 
mai sus, țn țara noastră le
gislația muncii prevede o 
serie de măsuri juridico-so
ciale care au drept scop să se 
obțină o creștere a rezisten
ței organismului celor ce 
muncesc cu plumb, printre 
acestea, se numără concediile 
suplimentare de odihnă, inter
zicerea muncii In mediul 
eu plumb a femeilor gravide, 
a celor care alăptează fi a 
tinerilor sub 16 ani, acor
darea de alimente de protecție 
gratuite etc.

dt. >«tr« IIIKSCU
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ATENȚIUNE, MEDICI! In Uniunea Sovietică A Început construirea 
acestui nou tfp tic termometru: electrotermometrul pentru mă
surarea temperaturii diferitelor părți aie corpului omenesc. Noul 
aparat de mare precizie înregistrează temperatura în numai 10-30 se
cunde.

.. B ALETU L FOT B AUSTIC". 
Opera din Stockholm a montat, 
cu prilejul celei de-a 50-a ani
versări a Federației de Fotbal 
Amator diu Suedia, a.'")1 balet 
plin de... dlnamMm «pr-rtlv. BAL MASCAT? NU, nicide

cum. Este „moda anului IO5«"~ 
după uărerea unor creatori de 

modele UinParU: „sim
plă", „practica șî es
tetică"! Ce credeți?!

HELEN este o gi
rafă nepoliticoasă, 
care abuzează de supe
rioritatea sa fizică a- 
supra vecinilor el din 
grădina zoologică din 
Whlpsnade, pentru a 
le consuma acestora 
rația de nutreț.

an sovietic ama 
lutoare, asupra

’ampaniel de

alte mo-

PUBLICUL APLAUDĂ...
A bogatul repertoriu pe care 
șl-1 propune Teatrul Armatei din 
Moscova pentru noua stagiune. 
El cuprinde, printre, altele, o 
dramatizare a vestitului roman 
„Pămlnt desțelenit" de Șolohov, 
pe care o va regiza A. Satrin, 
decorator fiind N. Slfrin; de a- 
semenea e prevăzută și o piesă 
nouă. Inspirată din eroicele fante 
ale marinarilor, din timpul ulti
mului război, pe care a scris-o 
de curînd I. Stok și a cărei pu
nere in scenă o vor semna re
gizorii Tunkel și A. Popov.

f> decernarea premiului „Albert 
instein" pentru realizări excep
ționale in domeniul artei, repu

tatului actor american Paul 
Muni, care a realizat, pe scenă 
ca și In film, o bogată galerie de 
roluri de neuitat, ca „Scarface", 
„Sînt un evadat", „Zola“ și 
„Pasteur".
• deschiderea unul teatru in aer 
liber la Roma, in Incinta vechiu
lui coltseu roman de la Ostia. 
Compania, condusă de regizorul 
Luigi Squanini, a prezentat un 
ciclu de piese clasice (printre oare 
„demenți" lui Flaut și „Adunarea 
femeilor" de Ariatofan), ce s-au 
bucurat de mare succes.
PUBLICUL CRITICĂ...

Îl interpretarea dată de actorul 
e film Tyrone Power rolului 
principal din piesa „Discipolul 

diavolului" di Shsv», pe scena 
teatrului new-yorkez „Winter 
Garden". Critica a subliniat că 
actorul a făcut din Richard un 
„star" hollywoodlan, in loc să 
dezvăluia mușcătoarea satiră a co
mediei marelui scriitor irlandez. 
• tentativele teatrului londonez 
Old Vic de a prezenta piesele lut 
Shakespeare fn diferite formule 
„originale". Astfel s-au succedat, 
ia mică distanță, premiera „Doi 
tineri din Verona’* In decoruri 
șl costume din epoca romantică 
byronlană șl „Troilus și Cressida" 
in ambianța societății engleze din 
timpul lui Eduard al vll-lea. 
adică de la începutul veacului 
nostru. $1 intr-un caz, și in 
celălalt, deplasarea Intr-un alt 
cadru istoric s-a făcut in detri
mentul ideilor și spiritului 
shakespearian.
• indiferența conducerii sindi
catului actorilor parizieni față de 
alarmanta creștere a șomajului in 
teatru. D petiție semnată de 150 
de actori, printre care Pierre 
Brasseur, Fernand Gravey. Si
mone Signoret, Ives Montand, 
Edwige Feuillere, cere aplicarea 
unei energice poziții pentru re
dresarea situației.

00n6A
LA ST. GALL, ÎN ELVEȚIA, 

o avalanșă a distrus un șantier de 
construcție,ingroplnd sub dărlmă- 
turl cinci muncitori. Trei dintre 
ei au fost salvați, iar trupurile 
celorlalți doi sînt căutate cu a- 
jntorul cîinelul Clodo, dresat 
special pentru accidente provo
cate de avalanșe.

BW

PUBLICITATEA: T«l«lon 7.40.10 Intarlw 1784. Mwoolol. MguMIcate nu m taaaalasă. Tipărită ’« CemWnoUI Paliwrflc C«M Salatall .1. V. Stalin’.



JOCURILE UNIVERSITARE 
DE LA PARIS. Mârlanul 
J. W. Duncan, specialul tn 
proba de ItOm «ardurl, se în- 
ieresoaxă de antrenamentul 
atletului sovlatic Ttbulenko. 
care a cițtipat detațat proba 
de aruncare a suliței din ca* 
drui Jocurilor Universitare de 
la Paris, cusexcelenta perlpr- 
manti da 80,63 m. 1

ofio
«ilalți participant» la jocurile Universitare

sînt extrem de nerăbdatrog

m-am putut accare

nou

la București i n t î I n i
i dezamăgesc

încheiere ale celui care
plat la acea cifra de

Rols

। impreun 
Iota text»

în București, ci id-l chemam la telefon 
dence Univer«itaire de la Antony, unde

400 
mo nd

cu toții dezavo 
personal nu supo

CONCURSUL HIPIC INTERNATIONA

la Parii, la Red

universitate, Will

cu tot dinadinsul 
de fecunda .

i fost cuvintele de 
mondiai de 100 m

LA CAM
PION ațele 
REPUBLICA

teia de aici, de la Charlety 
moda de loc.

• a concurez pe pista stadionului din București, despre ca» 
am auxit ca este excelenta si, firește, mult superioara acei

convorbirii telefonice
— Va rugam să m 

torîi revistei „Flacăra 
naționale de Atletism

— Transmiteți'le, '

crezut 10,1 sec

— Este o pista moale I
— Da foarte fragilă In plus, om fost 

tojațl de ploaia și vîntul puternic, iar eu

fiindcă prietenul și colegul său
irul în piscină Beach 
țimpu I de 9 28 6 un

NOU. RECORD EUROPEAN. In^cncW u< 
deJd Monk-Orb mcHM.uul francez Guy Mon^

Dorința de a afla moi din timp părerile Iul Ira Murchh 
ion, recordmanul mondial Io 100 m plat, despre Câmpie 
notele Internaționale de Atletism ale R.R.R , la care va Iu 
șl el startul, ne-a îndemnat să nu mai așteptăm sosirea s

•— Da, sînt 
prieteni și țin 
pito Iul zecimi

Acestea au 
dus recordul i

paut o humodsj 
exp4- r /m uniatului

avute cu celebrul atlet
* spuneți clteva cuvinte pentru cit 

în legătură cu Campionatele Inte

Wdioms, celălalt atlet american de culoare, co-recordm< 
Io 100 m, i-a povestit de la trecuta ediție a Campionatel 
Internaționale ale R. PJR. numai lucruri bune despre nubi 
cui romm, despre minunatul stadion al Republicii, desp 
această țară frumoasa și ospitaliera

prea bine frigul Sper ca la București vom avea parte t 
timp frumos. Aceasta, fiindcă doresc să confirm in fa 
spectatorilor romîni recordul meu pe 100 m

Și Ira Murchinson ne spune ca dorește aceasta mai al

delOOmhbvr 
stabilind H un


