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La tribună, tovarășulezidiul Adunării festive organizate cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Romînia. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe stadionul din Ga
lați s-au intîlnit sute 
de tineri și tinere din 
oraș și din satele re
giunii. Ei au închinat 
glorioasei aniversări 
a partidului un bogat 
program de cintece, 
Jocuri și competiții 

sportive,



MU «H M MH

Raportul „40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului", prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Adunarea festivă, a fost 
subliniat în repetate rînduri cu aplauze puternice și îndelungate.

L Unitățile de pionieri din intrea. 
fl ga tară au trăit zile deosebite 
■ in acest Început de mai. în de- 
” tașamentele lor au fost primiti 

noi pionieri in cadrul promoției 
„A 40-a aniversare a partidului". 
în București, mai multe adunări 
solemne pentru primirea de noi 
pionieri s-au t»nut in sălile Mu
zeului de Istorie a P.M.R. Iată 
in fotografie un aspect de la 
adunarea detașamentului de pi
onieri al clasei a H-a a școlii de 
7 ani din comuna Gruiu, raio
nul Răcari, regiunea București.

Printre numeroasele manifestări d 
Închinate celei de-a 4o-a aniver- ■ 
sări a partidului a. fost și „Șta- V 
feta primăverii". în fotografiei " 
pe stadionul „23 August" din 
București, lolanda Balaș, record
mană mondială și campioană 
olimpică, citește un mesa! de 
calde mulțumiri și recunoștință 
al sportivilor din București, a- 

dresat partidului.



O Jucărie? Dimpotrivă, un obiect 
foarte serios: macheta unui mi» 
crobuz. Inginerul Traian Ene, șef 
adjunct al serviciului proiectări, 
discutînd cu machetistul Ștefan 
Purice în legătură cu unele îm»

GATA PENTRU CURSA
Preocuparea centrală a colectivului de muncitori, ingineri și tehni

cieni de la uzina „Tudor Vladimirescu" o constituie îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor. Dovadă, tipurile tot mai perfecționate de auto
vehicule care ies în fiecare an pe poarta uzinei.

Cele 150 de măsuri tehnico-organizatorice elaborate de colectivul 
acestei întreprinderi în urma studierii și dezbaterii Directivelor C. C. al 
P. M. R. sînt expresia dorinței muncitorilor și tehnicienilor de a contribui 
și mai mult la îmbunătățirea procesului de producție și a produselor finite.

Iată de pildă autobuzul T.V. 2. Pentru îm
bunătățirea lui s-a hotărît să se instaleze o 
bară telescopică la loja șoferului, să se coboare 
nivelul treptei de urcare, să se monteze,două 
încălzitoare la parbriz, să fie iluminat postul 
de taxare și să se pună alte oglinzi retrovizoare. 
Vopsitul interioarelor va fi înlocuit prin apli
carea unor noi materiale, ca de pildă „For
mica" sau cartoanele melaminate, care prezintă 
avantajul că sînt foarte rezistente și se pot 
spăla cu apă și săpun. Acest procedeu va fi 
aplicat mai întîi experimental la autosal- 
vări.



Un microbuz 
trecind prin ul
timul control.

Un nou lot de autobuze T. V. e gata să lasă pe 
poarta uzinei. Controlorii tehnici de calitate fac o 

ultimă verificare.
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■MOMi

în curînd autovehiculele T. V. vor scade în 
greutate. Constructorii s-au angajat să le reducă 
cu 50 kg greutatea șasiului, ceea ce va duce 
atît la îmbunătățirea caracteristicilor tehnice, 
cît și la reducerea prețului de cost.

Și, în sfîrșit, o veste bună pentru șoferii 
microbuzelor: spațiul cabinei va fi mărit, 
iar suspensia și stabilitatea vor fi mult îm
bunătățite.

Cum se realizează aceste măsuri? în bună 
parte prin soluții venite de ^s, din secții, de 
la bancul de lucru, de la planșeta de desen. 
De pildă, comunistul Constantin Purcărea —



în curînd va Intra 
în funcțiune o ma
șină electronică 
ultramodernă, 
destinată contro
lului aparatajului 
electric al autove

hiculelor.

☆

Care sînt brigă
zile fruntașe în 
lupta pentru cali
tate? Muncitorii 
urmăresc cu inte
res rezultatele în
trecerii socialiste.

a cărui brigadă asamblează toate agregatele 
mecanice pe șasiul autobuzului — a propus să 
se aducă o serie de modificări, simple dar in
genioase, suportului schimbătorului de viteze 
și suportului radiatorului și ventilatorului; 
aceasta la scurt interval după ce făcuse insta
lației pneumatice a autobuzului modificări 
prin care se realizează o economie anuală de 
46 mii lei.

Există însă și cazuri mai complexe. Pe 
acestea le rezolvă forul tehnic suprem al uzinei, 
consiliul tehnico-științific. Așa au fost de 
pildă problemele ridicate de amplasarea în 
spate a motorului la autobuzul T.V.2". Această 
soluție prezintă avantaje multiple: din interiorul 
autobuzului dispare mirosul neplăcut al ben

zinei și gazelor de la motor; se cîștigă un spațiu 
util, mărindu-se numărul locurilor; fluxul cir
culației pasagerilor devine continuu; auto
buzul e mai ușor de întreținut, e mai ieftin, 
are o greutate mai mică etc. Dar a apărut și 
un dezavantaj: lua naștere un vîrtej de praf 
care îmbîcsea motorul, mai ales la autobuzele 
rutiere; soluția a fost găsită de tehnicienii 
uzinei, prin crearea unei prize centrale de aer 
și îmbunătățirea amplasării radiatorului.

Tehnologii au cuvîntul
în Directivele C.C. al P.M.R. se acordă o 

deosebită importanță „...perfecționării con
tinue a proceselor tehnologice și însușirii celor

Conducerea tehnică a uzinei discută despre îmbunătățirea calității.



mai moderne procese do fabricație1'. O măsură 
importantă luată pe această linie de consiliul 
tehnico-științific a fost reorganizarea fluxului 
tehnologic la montaj, pentru a permite produ
selor să treacă direct de la o fază de producție 
la alta. De asemenea, tehnologii au luat măsuri 
pentru extinderea sudurii automate și semi
automate a tablei de oțel, cu ajutorul noii mașini 
cu role și a agregatului de sudat sub strat de 
flux, ceea ce va aduce, pe lingă o îmbunătățire 
a calității sudurilor, și o economie anuală de 
circa 500.000 lei la manoperă și electrozi.

în domeniul vopsitoriei se vor aplica proce
dee noi, ca de pildă folosirea vopselelor bazate 
pe nitrocombinat, care dau un luciu frumos 
suprafeței vopsite fără a mai necesita vreo 
lustruire suplimentară. în prezent se experi
mentează și procedeul vopsirii în cîmp electro
static.

La îmbunătățirea procesului tehnologic con
tribuie și hotărîrea ca vopsirea, precum și dife
ritele retușuri și remedieri cerute de controlul 
tehnic de calitate să nu se mai facă în hala de 
montaj, ci într-o hală specială.

... Trei inițiale care definesc un factor im
portant în viața uzinei. „Un rol deosebit în 

fabricarea de produse de înalt nivel calitativ 
îl au serviciile de control tehnic, a căror sarcină 
este de a veghea la îmbunătățirea calității, de 
a nu permite ca pe poarta întreprinderii să iasă 
produse de calitate necorespunzătoare", se 
arată în Directivele C.C. al P.M.R.

I-am văzut la lucru pe controlorii tehnici 
Manea Mihai, Stăncescu Ion și Lungu Constan
tin ; recepționau un transport de autobuze 
rutiere. Pe Ionescu Alexandru l-am aflat supra
veghind „proba de apă" (impermeabilitatea aco
perișului și a pereților laterali). L-am văzut re- 
cepționînd partea electrică a unor troleibuze pe 
Herberescu Nicolae, el însuși inovator, autorul 
unor îmbunătățiri însemnate la instalațiile elec
trice și la lucrările de finisaj. Și din toate acestea 
m-am convins că marca fabricii se află în mîini 
bune.

Nu numai artiștii creează 
frumosul■■■

Uzina „Tudor Vladipiirescu", care pînă acum 
cîțiva ani producea doar batoze de treier, 
remorci-dormitoare și autostropitori, a reușit 
în scurt interval să dea produse de înalt nivel 
calitativ, ca de pildă troleibuzul T. V. 2 E.

De altfel, autobuzele, troleibuzele și micro
buzele produse aci — sprintene, cu linii 
moderne, cu interioare comode și plăcute 
ochiului, tapisate cu materiale plastice în culori 
odihnitoare — s-au și integrat în peisajul nou 
al orașelor noastre. Ele aparțin vizibil aceleiași 
vîrste, epoci și concepții despre viață ca și 
noile monumente arhitectonice ale Capitalei: 
Piața Palatului R.P.R., blocurile-turn, cartiere
le Floreasca sau Grivița... La eleganța și bunul 
gust al noilor tipuri de mobilă, al noilor maga
zine cu autodeservire, al noii mode vestimentare, 
la lupta pentru continua îmbunătățire a cali
tății produselor în țara noastră, se alătură și 
contribuția constructorilor de autobuze de la 
„Tudor Vladimirescu".

★
în cabinetul directorului am admirat mache

tele unor tipuri de mașini frumoase, străluci
toare, cu linie aerodinamică, viitoare opere 
ale unei industrii încă tinere la noi, dar cu 
care avem de pe acum motive să ne mîn- 
drim. Nu va trece mult timp și aceste, ma
chete vor fi transformate în mașini moderne, 
gata pentru cursă.

Andrei BART
Fotografii de S. STEINER



— ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE —

de ing. M. RUSESCU

m pornit spre Bra
zilia purtînd în minte 
o serie întreagă de 
noțiuni despre această 
țară din îndepărtatul 
continent sud-ameri- 
can. Știam, desigur, 
că este cea mai mare 

țară din America de Sud (supra
fața: 8.500.000 km p, cu 63 de 
milioane de locuitori); că, în afară 
de faptul că posedă minereuri de 
fier și importante zăcăminte pe
trolifere (în parte neexploatate 
încă), Brazilia dă jumătate din 
producția mondială de cafea, o 
treime din cea de banane, o cincime 
din cea de cacao și produce de ăse- 
menea bumbac fin, grîu, orez, 
manioca, zahăr; că, după eroica 
epopee a luptelor dintre băștinași 
(indieni) și colonialiștii portu
ghezi, populația țării și-a cucerit 
independența în 1822, Brazilia pro- 
clamîndu-se, șase decenii și jumă
tate mai tîrziu, în 1889, republică. 
Din cărți, reportaje, note de călă
torie, aflasem despre luminile ora
șului Rio de Janeiro, despre con
strucția noii capitale, despre miste
rioasa junglă Matto Grosso, ca și de
spre peisajele încîntătoare din statul 
Amazonas. Auzisem de asemenea 
de renumita plajă Copacabana, 
denumită și Florida braziliană, de 

crocodilii din Rio Negro, ca și de 
obiceiurile seculare ale indienilor...

Și totuși, după mai bine de 30 de 
zile petrecute în „țara diamantelor 
și cafelei", mi-am dat seama că 
toate acestea nu sînt deajuns ca 
să-ți ofere tabloul complet al Bra
ziliei.

RIO - DIN AVION 
Șl DE PE STRADĂ

După escala de la Dakar, avionul 
ne-a purtat timp de șapte ore 
deasupra Atlanticului, singurul 
element contrastant cu monotonia 
zborului constituindu-1 doar mo
mentul de neuitat al apariției soa
relui din întinderile nesfîrșite și 
înspumate ale oceanului. Cînd 
avionul a început să se rotească 
deasupra fostei capitale a Braziliei, 
Rio de Janeiro, plictiseala a fost 
dintr-o dată alungată: ni se oferea 
priveliștea orașului dominat de 
piscurile Corcovado (704 m), cu 
monumentul de aci înalt de 28 m, 
și Tijuco (1.022 m), ca și de sălbatica 
arhitectonică a munților Orgelor.

Frumușele braziliană- Tînăra din fo
tografie poartă pe cap o pitorească 
pălărie numită -cangaceiro", speci

fică portului najional.



Munții ce înlănțuie orașul și îna
intează apoi pînă departe în apele 
golfului de azur, ca și pangli
cile șoselelor asfaltate, mărginite 
de blocuri impunătoare, care fac 
parcă legătura dintre variatele 
forme de relief ale orașului, îți 
oferă de sus, din avion, o vastă 
panoramă.

Aterizăm pe aeroportul intercon
tinental, aflat chiar pe țărmul 
oceanului, și pornim spre inima 
orașului.

Privită de pe șoseaua paralelă 
cu litoralul — ca și din avion, de 
altfel — plaja de 30 de kilometri 
îți apare ca o minunată salbă de 

aur în vecinătatea parcurilor în
verzite și a apelor în care se oglin
dește tot albastrul cerului. Baia 
de Guanabara, Flamengo, Bota- 
fogo, Copacabana sau „plaja roșie“ 
sînt plajele ce se înșiruiede-a lungul 
țărmului, unde locuitorii orașului, 
ca și turiștii străini, vin să se bucu
re de strălucirea și căldura soa
relui, de dansul continuu al valu
rilor ce iau cu asalt lanțul de stînci 
și insulele pitorești ale golfurilor.

Cu cei 1.300 kilometri pătrați ai 
săi, Rio de Janeiro este cel mai 
mare oraș de la tropice. Caracte
risticile sale „tropicale" ți se în
fățișează privirilor nu numai în 
minunatele parcuri — cum e parcul 

San Clemente, unde se află palmieri 
cu o înălțime de 30 de metri iar 
în apa albăstruie a lacurilor se 
scaldă în voie crocodilii. Palmierii 
și alte elemente ale florei tropicale 
te întîmpină pretutindeni — pe 
Avenida Beira Mar, pe arterele 
Gonsalves Dias și Umguiana sau 
în peninsula Ponta de Calabonșo.

Dar de la Rio de Janeiro nu 
pleci ducînd în minte numai ima
ginea frumuseților naturale, ci și 
pe aceea a unor frumoase edificii — 
unele mai vechi, de o mare valoare 
istorică și artistică, altele din cele 
mai moderne. Astfel, trebuie amin
tite „Palacio do Catete", ridicat în 
1862 și care seamănă cu vechiul 

palat al principelui Giovanelli din 
Veneția — îmbinare a stilului cla
sic francez cu unele elemente ale 
templelor grecești — „Palacio do 
Hamarati", Biblioteca națională 
și Arhivele naționale. Sînt de re
marcat de asemenea construcțiile 
maiestuoase ale „Teatrului națio
nal de comedie", „Teatrului mu
nicipal", „Teatro Rival" etc. Pen
tru că a venit vorba de aceste edi
ficii, e cazul să amintim aci că, 
în special în ultimii ani, în viața 
artistică din Brazilia se simte o 
înviorare, începînd să se acorde 
mai multă atenție unui repertoriu 
original, tendințele realiste cuce
rind poziții avansate în arta inter
pretativă. în special elementele 
tinere se orientează tot mai mult 
spre un teatru de idei.

Printre construcțiile moderne 
din Rio de Janeiro se disting în
deosebi clădirea zveltă a Ministe
rului Educației și Culturii, cu 28 
etaje, terminată cu turnuri de o 
construcție originală, de formă 
cilindrică, și stadionul Maracana, 
cu o capacitate de 220.000 locuri 
și cu tribunele circulare acoperite.

Totuși, în ceea ce privește clă
dirile moderne, recordul îl bate cel 
mai tînăr oraș al țării — noua 
capitală — orașul Brasilia.

BRASILIA - CAPITALA 
BRAZILIEI

încă mai de mult se proiecta 
mutarea capitalei. Argumentul 
în favoarea unei alte capitale Ba

Două tipuri de locuitori ai Braziliei: 
un indian (fotografia din stingă) și un 

metis (fotografia din dreapta).



tul cînd se duce la culcare, face 
bani pentru străini'1...

Mase largi de oameni ai muncii 
își ridică însă glasurile și își unesc 
forțele pentru apărarea indepen
denței țării, pentru eliberarea ei 
de sub dominația monopolurilor 
străine.

Aflîndu-mă în Brazilia înainte 
de instalarea noului președinte al 
țării, un prieten brazilian își ex
prima speranța că prezența lui 
J. Quadros la conducerea repu
blicii va prilejui schimbări în 
viața politică și social-economi- 
că a țării.

Primele declarații, ca și primele 
măsuri inițiate de noul președinte, 
indică într-adevăr elemente noi, 
atît pe plan intern cît și pe planul 
colaborării Braziliei cu alte țări.

AMIGOS
Este semnificativă, în acest sens, 

hotărîrea de a restabili relații 
diplomatice cu o serie de țări so
cialiste, precum și intenția de a 
orienta schimburile comerciale ale 
Braziliei în mai mare măsură decît 
pînă acum spre țările socialisto. 
„Porturile noastre — a declarat 
președintele Quadros — vor fi 
deschise pentru toți cei care vor să 
facă comerț cu noi..." După cum 
sublinia ziarul „Journal de Brasil“, 
cercurile economice braziliene con
sideră că intensificarea comerțului 
cu țările socialiste va aduce o 
contribuție importantă la redu
cerea deficitului balanței comer
ciale externe și la înlăturarea mul
tor dificultăți interne.

în timpul șederii noastre în 
Brazilia, toți cei cu care ne-am 
întîlnit ni se adresau cu „amigos“. 
Am părăsit această țară convinși 
că avem acolo nenumărați prieteni 
și că relațiile dintre popoarele 
noastre se pot dezvolta și mai mult 
pe calea colaborării și prieteniei.

Dansul popular .capoeiru", nelipsit 
din Bahia — unul din cele 20 de state 

braziliene.

Căutători de aur în apele rîurilor
braziliene.

constituit faptul că în timp ce 
regiunile de pe litoral sînt supra
populate, în interiorul țării se 
întind mari suprafețe nelocuite. 
Și astfel, în 1956 a început construc
ția noii capitale, pe un vast platou 
din statul Goias, avînd forma 
unui triunghi mărginit din două 
părți de micile rîuri Fundo și 
Bananal, situat la o distanță de 
1.000 km în linie dreaptă de Rio 
de Janeiro. Prin eforturile depuse 
de constructori—60.000 de oameni 
au lucrat la înălțarea orașului — 
s-a ridicat un oraș ultramodern, 
în aprilie 1960 instituțiile guver
namentale au și început să se mute 
din Rio de Janeiro în orașul Bra
silia. Deși în vara trecută noua 
capitală avea doar 120.000 de 
locuitori, se presupune că orașul 

se va dezvolta rapid. De altfel, 
pentru a lega Brasilia de restul 
țării s-au construit șosele cu o 
lungime totală de peste 8.000 km.

GRIJI $1 SPERANȚE
în cele patru săptămîni și mai 

bine cît am avut prilejul să vizitez 
și să cunosc această țară, am stat 
de vorbă cu zeci de oameni de dife
rite vîrste și profesiuni. Cei mai 
mulți ne-au mărturisit neliniștea lor 
în legătură cu greaua situație eco
nomică a țării, determinată în 
mare măsură de expansiunea im
perialismului nord-american. Re- 
flectînd această stare de fapt, un cu
noscut ziar brazilian, „O Semana- 
rio“, scria: „... fiecare brazilian, 
de cînd se trezește și pină in mmm-



1NVATATI Studiu pe .viu" tn labo
ratorul de automatizare
a Instalațiilor termice de 
forță de ia Institutul po

litehnic.

Cine n-a văzut căminele acelea 
în care intrai pe bază de „re- 
comandație" desigur că n-o să 
înțeleagă îndeajuns de bine ce se 

petrece acum. Cine n-a văzut că
minul „Vasiliu-Bolnavu", cine n-a 
văzut lucarnele în care studenții 
își împărțeau timpul între cititul 
cursurilor și vînatul ploșnițelor 
n-o să-și poată da seama în su
ficientă măsură de uriașul salt 
făcut în anii puterii populare. Și 
chiar dacă ar vedea vreodată — 
să zicem în fotografii — cum arătau 
aceste cămine, n-o să-și poată în
chipui gustul mălaiului de mătură, 
al tocanei de cabanos (25 gr o 
porție), al ciorbei de obleți, al 
„icrelor" fabricate din griș fiert 
frecat cu bucăți de scrumbie, n-o 
să cunoască acele delegații de stu- 
denți care ciocăneau la ușile mai- 
marilor pentru a cere un ajutor de 
cîteva zeci de perechi de ghete 
pentru colegii lor.

Cine n-a cunoscut toate acestea 
și le va imagina greu azi,, pentru că 
sub ochii lui s-au ridicat cămine 
cu lumină fluorescentă, cantine cu 
meniu la alegere, iar studenții 
pleacă vara în tabere la mare sau

Ia munte, în vile mari, confortabile 
și moderne.

în 1960 învățau numai în anul I 
al universităților și institutelor 
noastre un număr de studenți 
aproape egal cu numărul total 
al studenților din Romînia anu
lui 1938. în marea lor majori
tate, studenții din vremurile noas
tre sînt fii de muncitori și de ță
rani, unii ei înșiși muncitori, 
tineri și tinere care altădată n-ar fi 
putut ajunge pe băncile facultăți
lor. Cine le-ar fi dat în trecut casă 
și masă? Cine le-ar fi plătit taxe
le? Cine i-ar, fi primit să învețe? 
Acum ei au la dispoziție aproape 
34.000 de locuri la cămine; și 
dacă după studiul în bibliotecă 
sau în laborator doresc să cînte 
sau sâ picteze, să joace volei, n-au 
decît să se ducă la casele de cultură 
sau la bazele lor sportive, unde 
îi așteaptă nu numai sala sau tere
nul, dar și costumația, reflectoarele, 
materialele și echipamentul. Și, 
bineînțeles, instructori și antrenori 
competenți, gata să-i îndrume.

în țară la noi nu sînt astăzi

în 1938, ci 131, avînd numai la 
cursurile de zi peste 56.000 de 
studenți. E o armată de studenți 
împărțită în nouă centre universi
tare. Dacă cineva trece prin 
Petroșani, prin Tg. Mureș sau prin 
Galați, alături de celelalte schim
bări citadine o va înregistra și pe 
aceasta: grupuri de tineri care dis
cută ducînd, cel puțin unul dintr-un 

Printre numeroasele cercuri practice ale Casei de cultură a stu- f 
dentilor din București „Gr. Preoteasa", se află fi cercul de chitară, [ 

cu o frumoasă activitate. /

un sac de sport; numeroși tineri 
care populează sălile de teatru, 
terenurile de sport și care, la sfîrși- 
tul zilei de studiu sau de recreare, 
se retrag în acele clădiri noi, mult 
luminoase, în căminele studențești.

★
Vara căminele rămîn goale. Stu

denții pleacă în vacanță acasă;

INVATATI



dar foarte mu Iți se duc la odihnă : 
aproape paisprezece mii de stu- 
denți de la cursurile de zi. Adică un 
sfert. Adică din patru studenți unul 
va urca Ia Predeal sau va face 
plajă pe litoral. Marea e cea mai 
solicitată, mai ales de către cei 
care vin din Ardeal și cărora căță

ratul pe munte le este de mult 
familiar. Numai la Costinești vor 
pleca în vara asta 5.400 de studenți. 
Și mai pleacă la tratament două mii 
de studenți, la Slănic și la Govora, 
la Borsec și la Techirghiol. în 
afara cantinelor și căminelor, în 
afara laboratoarelor, a caselor de 

cultură și bazelor sportive, statul 
oferă studenților șapte milioane și 
jumătate de lei pe an pentru odihnă 
și tratament.

*
Multe dintre cifrele arătate sînt 

cunoscute și cu toate acestea sînt 

pline de prospețime. E prospețimea 
noului și e prospețimea emoției. 
Pentru că este emoționant să 
vezi, dincolo de aceste cifre, noul 
cămin al Universității.C.I.Parhon", 
cu terasele lui largi, cu perdele 
lungi de creton, cu scaunele lucrate 
în metal și fibră plastică colora
tă; e emoționant să urmărești 
acești băieți cîntînd seara la chi
tară în curtea căminului nr. 1, 
între pavilioanele acoperite cu 
iederă, sau să-i vezi cum sculptează 
la Casa de cultură a studenților 
„Gr. Preoteasa". Sînt emoționan
te, în spatele cifrelor, laboratoarele 
de rezistență a materialelor de la 
Politehnică și listele cu meniuri 
„la alegere" din cantine.

Cifrele sînt agitatorice pentru 
că realitatea e agitatorică, și ecoul 
ei se face auzit pînă departe. Ar fi 
venit oare, fără prestigiul învăță- 
mîntului romînesc, fără condițiile 
create învățămîntului, atîția stu
denți străini din atîtea țări ale 
lumii să studieze la noi? Numai la 
Institutul de petrol și gaze sînt 
studenți din 28 de țări: din China 
și India, din Coreea și Irak, din 
Italia, Columbia, Cuba, Birmania, 
Mongolia, Somalia ș.az Sălile de 
lectură ale căminelor, mesele can-



Piața Palatului R.P.R. 
ii, studenfl din R.D. Ger- 
imalla, indonezia.

Pedro, Rafael, Oreste și Sebastian

îlor oferă zilnic un simbol al 
îrnaționalismului. Dar asta nu 
r fi putut întîmpla fără creșterea 
stigiului romînesc, fără crea- 

unei baze materiale a pro- 
ului de învățămînt, asta nu s-ar 
intîmplat fără marea revoluție 
fășurată și în cultură sub con- 
:erea partidului.

Concludentă este și citarea cîtor- 
procente: 17 studenți la 10.000 
uitori în 1938, 39 studenți la 
000 locuitori în 1960,în vreme ce 
>centul e de 33 pentru R.F.G. 
sute de ani de tradiție universi- 

ă), de 32 pentru Suedia, de 24 
itru Grecia (care a cunoscut, 
milenii în urmă pe Democrit 
Aristotel). Și aceste cifre, ca 
.te cele care consemnează noul, 
t emoționante și poate mai emo- 
nante decît altele, pentru că 
traduc aspirația spre cultură a 

selor și, totodată, posibilită- 
3 oferite celor care vor să învețe, 

un răspuns concret marelui 
râțător care sfătuia pe tineri în 
mă cu cîteva decenii: „învățați, 
zățați, învățați 1“

Harle MURGU
Fotografii de Elena GHERA

Aci. la cantina studenților străini, 
unde răsună spre ora prînzului gralu- 
rile a mai bine de 24 popoare, am avut 
de curînd o surpriză deosebit de plăcută, 
într-un colț, lingă ușa cu geamuri de 
cristal, a apărut un grup de studenți 
cubanezi de curînd veniți. Abia s-au 
așezat și s-au și pomenit înconjurați de 
colegi. Gîndlți-vă cîte lucruri minunate 
pot fl auzite de la acești tineri repre
zentanți ai curajosului popor cuban! 
Am intrat în vorbă cu el.

„Bună ziua, ce faci, Pedro? (Pedro 
Gonzales, student cuban; înălțimea 
1,80 metri, greutatea 85 kg; umerii 
foarte lațl).

„Bună ziua! Totul e bine! Dar mal 
întîi, prezentările! Colegii mei, toți 
cubani: Rafael cel vesel, Oreste „dl- 
plomatul“, Sebastian timidul... La 
18 februarie, o dată cu venirea noastră 
în Romînia, am descoperit cerul albas
tru al Bucureștiulul șl elegantul său 
aeroport. Primirea călduroasă pe, care 
ne-au făcut-o tovarășii de la Institutul 
de petrol șl gaze ne-a reconfortat. A fost 
făcut totul pentru a ne simți cît mai bine. 
Veniți pentru prima oară în această 
îndepărtată țară latină, gîndeam că ne 
vom adapta mai greu. Limba romînă 
nu nl se pare grea, deoarece noi înțele
gem tot, sau aproape totul, cînd colegii 
de institut ne copleșesc cu întrebări 
despre Cuba. Cîteva dificultăți foarte 
mici avem doar In legătură cu alimen
tația, foarte bună de altfel: sosurile 

sint prea picante. Șl noi, cubanii, care 
credeam că deținem monopolul mîncă- 
rurllor picante...

Condițiile de locuit de la căminul 
„Ștefan Furtună" sînt fără cusur. (Noi 
sperăm că revoluția cubană va crea și 
colegilor noștri din Cuba condiții ase
mănătoare). Beneficiind de o asemenea 
grijă din partea statului, studentul din 
Romînia, muncitor și conștiincios, este 
dator să ia examenele cu note maxime. 
Bursa pe care o primim ne îngăduie să 
nu ducem lipsă de nimic".

Rafael cel vesel: „Bucureștlul ne-a 
surprins plăcut. Pentru că, de dimineața 
pînă seara, pe bulevardele Bălcescu, 
Magheru, 6 Martie, domnește o anima
ție specific latină. Prezența în maga
zine a produselor cubane (sucuri de 
fructe, țigări, havane) e o surpriză 
agreabilă! Vlzitînd „Muzeul Simu“ am 
remarcat bustul lui Fidel Castro. E 
lesne de imaginat emoția noastră, vă- 
zînd în acest gest toată simpatia poporu
lui romîn pentru revoluționarii noștri 
cubani, pentru poporul nostru".

Oreste Garda precizează: „Dragostea 
pe care ne-o arată colegii noștri stu
denți, oamenii de pe stradă, munci
torii, ne-a mișcat și ne-a emoționat. 
Din păcate, insuficienta cunoaștere a 
limbii romlne ne împiedică deocamdată 
să stăm de vorbă mai pe larg cu colegii 
noștri despre Impresiile șl gîndurile pe 
care le încercăm cînd vedem realită
țile din Romînia. De exemplu, gratuita

tea manualelor școlare pentru2.000.000 
de copii din Romînia mă face să mă 
gîndesc la campania de alfabetizare 
din Cuba. La noi anul 1961 a tost 
denumit „Anul învățămîntului". Din
tre colegi n-am reținut încă multe 
nume, căci prietenii noștri romînl 
sînt numeroși. Am reținut însă simpa
tia și prietenia de care se bucură 
poporul nostru și, deci, și noi.. Toată 
lumea vrea să ne învețe limba romînă 
și să-1 „concureze" pe profesor. Studenții 
romîni sînt serioși și simpatici. Este o 
adevărată plăcere să studiezi aci. Prie
tenia studențească cubano-romînă s-a 
născut de curînd, dar ea va fi durabilă".

Cuvîntul de încheiere îi revine iui 
Sebastian Alfonso, cel timid , care 
conchide: „Sînt bucuros de simpatia de 
care se bucură în Romînia lupta dreap
tă a poporului nostru. Cu astfel de prie
teni sînt sigur că țara noastră va putea 
să-și apere libertatea cucerită".

Edmond FREDERIC
student din America Latină

Cantina celui mal nou grup social 
al Universității „C.l, Parhon": co
loane îmbrăcate în lemn lustruit, 
scaune de metal și fibră plastică 

colorată, lămpi fluorescente.



Dl LAHMUA Nr! A RIKHULU) 
L LA WINTERSCHILD II

de Horia LIMAN

Există în istorie un personaj care, 
timp de secole, a constituit exem
plul major al despotismului de
generat în demență: Nerone. Vrînd 
să compună un poem al urgiei 
distructive, și-a incendiat pro
pria-! capitală, pentru a se „in
spira1 .

Dacă vizitezi Roma, nu e greu să-ți 
imaginezi că, în ciuda intențiilor îm
păratului ei, capitala construită din 
piatră n-a avut prea mult de suferit. 
Hitler a rămas și va rămîne însă cel 
mai odios dintre tiranii cunoscuti de-a 
lungul veacurilor. Cenușă și moloz au 
rămas în urma lui pe tot întinsul Euro
pei. Iar statistica înregistrează 57 de 
milioane de victime: morți, schilozi, 
pierduți fără urmă pe drumurile de 
urgie ale celui de-al doilea război 
mondial.

UN FILM ACUZĂ
Am văzut un film halucinant: „Mein 

Kampf“. Titlul are rezonanțe tenebroase 
— și nu mai puțin întunecate sînt per
sonajele care-I populează. Dar eroul 
principal nu e — cum s-ar crede — 
autorul acelei cărți a urii și asasinatului 
care a fost biblia ciumei fasciste, ci 
militarismul german. Regizorul Erwin 
Leiser nu se limitează ia „Fuhrerur* 
celui de-al treilea Reich și la hoarda 
lui de cămăși brune, ci ne poartă pe 
firul istoriei, arătînd cu o forță impre
sionantă că tumoarea nazistă nu a fost 
o ciupercă izolată, răsărită peste noapte 
în hățișurile unui codru neumblat. 
Iată-1 pe Wilhelm al Il-lea, impertinen
tă întruchipare a visurilor de mărire 
urzite de Bismarck. Iată și prăbușirea 
monstruoasei mașini de război a prusa- 
cismului orgolios, în anul 1918. Iată 
revolta marinarilor germani și a solda- 
ților, pe care i-au înecat în sînge nu 

numai magnații din Ruhr și junkerii, ci 
și „dușmanii“ acestora din Londra, Pa
ris și New York. De asasinarea lui Karl 
Liebknecht și a Rozei Luxemburg nu 
au fost străini nici copoii de la Intelli
gence Service și nici aceia de la Biroul 
II francez. „Inamicii4 și-au întins în
totdeauna mîinile peste mormanele de 
cadavre, cînd primejdia mulțimilor 
minate de furtuna revoltei le amenința 
huzurul.

Adolf Hitler a fost un simplu caporal, 
agent informator al serviciului de spio
naj militar. Colaboratorii Iui nu erau 
decît o bandă de asasini sadici și fără 
orizont politic. Dar iată o secvență 
edificatoare: denunțătorul se întreține 
cu șeful său, care e însuși comandantul 
de oști Ludendorff. Ei pregătesc o lovi
tură de stat. Și Ludendorff nu e decît 
un interpus; adevărații stăpîni sînt 
magnații din Ruhr. Aceiași magnați 
care au aruncat Europa în viitoarea 
celui dintîi război mondial, aceiași 
magnați care au făcut din banda lui 
Hitler un partid, iar din partidul 
național-socialist o hoardă de călăi 
dezlănțuiți. Sub oblăduirea caldă a 
„inamicilor 44 din Londra, din Paris, 
din New York, care aveau să bi necu- 
vînteze cizma teutonă mînjită de sîngele 
Austriei și Cehoslovaciei, Poloniei și 
Greciei. Credeau că tumoarea poate fi 
dirijată, că propriul lor trup este imun...

„WINTERSCHILD 11“ - CEAȚĂ 
ȘI NOROI

Istoria urgiei fasciste este exclusiv o 
istorie a Germaniei? Milioanele de do
cumente ale ultimelor decenii răspund 
cu hotărîre: NU! Mai lunile trecute mă 
aflam în nord-vestul Cehoslovaciei. 
O lungă călătorie pe meleagurile Boe- 
miei, de la Usti nad Labem pînă către 
Vyssi Brod. Am auzit uruitul macarale

lor pe șantierele de construcții, vuietul 
mașinilor în marile întreprinderi. Dar 
din depărtare a răzbătut și bubuitul 
surd al unor explozii repetate.

— Despre ce e vorba, Franța? — 
l-am întrebat pe prietenul care mă-nso- 
țeâ.

—- Despre Winterschild—mi-a răspuns 
liniștit.

Dincolo de pădurea bavareză, infan
teriștii și tunarii, tanchiștii și aviatorii 
își exersau cu înfrigurare armele. Erau 
tunuri „Bofors“ și rachete „Corporal1, 
ostași francezi, dar mai ales vest-ger- 
mani și americani.

— Pe unde se află?
— Prin întreaga Bavarie. Manevre 

de iarnă în condițiuni de viscol și teren 
muntos.

Ultimele cuvinte au fost rostite cu o 
nuanță de ironie justificată. Prevederile 
comandanților N.A.T.O. se contraziceau 
cu realitatea: iarna 1960-61 înlocuise 
zăpada cii ploaia, viscolul cu ceața, 
terenurile bătătorite cu bălțile. Numai 
năravurile nu le-a putut schimba: 
complicii de ieri se aflau din nou îm
preună-—generali vest-germani, yankei, 
francezi.

Întîmplarea m-a purtat, după puține 
zile, pe valea Dunării și a Salzachului, 
dincolo de Linz, înspre Miinchen. Aici, 
aceleași răbufniri ca de cutremur, 
aceleași stihii pornite.

— Ce se-ntîmplă dincolo>-am întrebat 
un bătrîn tirolez.

— Winterschild. Ziarele noastre îl 
numesc „N.A.T.O.-Kriegsspiel!‘. Ce să 
spun, frumos „joc de-a războiul44! Am 
auzit că numai pînă acum au numărat 
trei morți, peste cincizeci de răniți și 
nu știu cite tancuri distruse.

— Dar cine a distrus tancurile?
— Inamicul.
Se. pare că uimirea mea l-a amuzat 

foarte, căci bătrînul cetățean al Austriei 
neutre a izbucnit într-un asemenea 
hohot de rîs, îflcît era mai-mai să-și 

înghită luleaua din care pufăise pînă 
atunci tacticos.

— Da, inamicul—a precizat el în 
sfîrșit. S-au războit cu pădurile, cu 
negura, cu apele, cu satele. Au forțat 
Dunărea în 26 de locuri, peste podurile 
construite de geniști sau cu ambarca
țiuni amfibii. Dar s-au împotmolit în 
băltoacele din luncă sau... au jucat 
carambol.

— Cum adică ?
— S-au ciocnit între ei, ca bilele la 

biliard. în unele locuri au intrat în 
casele oamenilor, ca orbeții. Sătenii 
i-au pus pe fugă cu furcile. Poate de 
aceea i se și spune Winterschildului lor 
„N.A.T.O.-KriegsspieT4. Adică... se joacă 
cu focul.

La Kelheim, dincolo de Regensburg, 
patru tancuri americane „M 48“ n-au 
mai putut fi scoase din noroi. Și nici o 
parte din echipajul strivit sub șenile. 
La Pittersberg, prin preajma Nurn- 
bergului, tancurile au dărîmat cîteva 
case și au stricat drumurile comunale. 
Furia populației a fost atît de mare, 
încît generalul Davidson, comandantul 
armatei a VH-a americane, a trebuit 
să-și ia tălpășița. Winterschildul n-a 
avut parte nici de viscol, nici de mun
te, dar mai cu seamă nici de simpatia 
poporului german. Numai generalul Da
vidson și generalii Heusinger și Speidel 
își făceau bezele. Cel dintîi, din no
roi ; cei din urmă, din helicopter. La 
lumina zilei. O lumină înecată-n ceață, 
cum li se potrivește răufăcătorilor.

DIN 200.000 METRI DE 
PELICULĂ...

Mi-am amintit de toate acestea cînd 
l-am întîlnit pe ziaristul și regizorul 
Erwin Leiser. Ii văzusem filmul la 
Viena, unde făcea serie de luni de zile.

— Am vorbit cu numeroși spectatori— 
i-am spus. Cei mai vîrstnici retrăiesc 
drama Austriei cotropite, anii războiu
lui, mizeria fascismului. Filmul dv. 
nu le răscolește numai amintirile, ci 
îi și înarmează împotriva renașterii 
fascismului. Am auzit spunîndu-se: 
„Ei încep și reîncep mereu, ca un robot 
în continuă acțiune. Și acum, domnii 
americani nici măcar nu se mai ascund. 
Morganii și Thyssenii cred că nu am 
învățat nimic din lecția trecutului1. 
Filmul dv. este o carte deschisă, un act 
de acuzare. Cum l-ați realizat?

— Am vizionat 200.000 metri de 
peliculă descoperită în Franța, Polonia, 
Uniunea Sovietică și Anglia. De ase
menea, filme găsite în fosta arhivă a 
lui Goebbels, din Berlin. Filme de 
propagandă ale naziștilor. Materialul 
era atît de revelator, încît merita să fie 
folosit aproape în întregime. Am făcut 
însă o triere severă..Am ales 3.300 me
tri de peliculă, în care am intercalat, 
după necesități, 80 de fotografii de epocă.

— Filmul prezintă scene pur și 
simplu abominabile. Crime, crime, 
crime. Cum se explică faptul că hitleriștii 
le-au filmat? Fiecare secvență îi acuză.

Erwin Leiser a surîs ușor, un surîs 
încărcat de tristețe.

— Mi-am pus și eu, adeseori, aceasta 
întrebare. Nu sînt decît două explicații. 
Prima: naziștii credeau că vor cuceri 
lumea și că nu vor răspunde niciodată 
pentru crimele lor; a doua explicație... 
■și aici este cauza principală: erau niște 
criminali sadici, pe care vederea pro
priilor lor crime îi îmbăta de plăcere. 
Tocmai de aceea m-am și hotărît să fac 
filmul „Mein Kampf“. Tineretul de azi, 
care n-a cunoscut fascismul, nu este 
capabil să înțeleagă cum a fost posibil 
ca oamenii să se transforme în fiare. 
Mi-am spus că nimic nu poate fi mai 
convingător decît să-î lăsam pe naziști 
să vorbească ei înșiși, direct, prin pro
priile lor documente. Filmele făcute de 
ci în scopuri propagandistice au devenit 
astfel un bumerang care se întoarce îm
potriva celor’care le-au realizat. Am 
vrut’ să desfac, mașina hitleristă piesă 
cu piesă, șurub cu șurub — de la călăii



GÎND FASCISMUL SE 
AUTODEMASCU FAVO
RITA LUI HITLER CERE 
DREPTURI DE AUTOR 
PENTRU SÎHOE • 
CUM S-AU ÎNECAT 
ARMELE ILA.T.O. IU 
DAUARIA • 41 CE A 
PĂȚIT COMANDANTUL 
ARMATEI A VII-3 AME* 

RIGAHE

lagărelor de concentrare pînă Ia condu
cători, vizibili sau invizibili. Am vrut 
să arăt că suferința nu este individuală 
atunci cînd este provocată de o forță 
inumană, că ea are un caracter colectiv. 
Se spune: au fost asasinați atîția oameni, 
au fost torturați atîția oameni, au fost 
umiliți atîția oameni. Dar statistica nu 
sîngerează. Filmul, filmul care prezintă 
tabloul viu al suferinței, trebuie să 
împiedice rănile trecutului să se cicatri
zeze, el trebuie să avertizeze împotriva 
criminalilor care se mai află printre noi, 
care mai uneltesc. Trebuie să luăm ati
tudine pentru a putea scăpa de acest 
coșmar, pentru a se putea păși mai de
parte într-o lume a păcii’și a înțelegerii 
reciproce.

FEMEIA CU PISTOL LA BRÎU 
CERE DREPTURI DE AUTOR

Erwin Leiser s-a născut în Germania, 
în anul 1923. Copil fiind încă, s-a salvat 
din baia de sînge a faimoasei „nopți 
de cristal" din Reichul anului 1938, 
refugiindu-se în Suedia.

In anii exilului său, într-o vilă ele
gantă din Berlin, de pe Heydenstrasse nr. 
30, Leni Riefenstahl se oferea eu genero
zitate „Fiihrerului" ei, iar acesta — 
nu mai puțin generos — îi punea Ia 
dispoziție zeci de milioane pentru a 
turna filme de exaltare a „virtuților 
rasei superioare". „Femeia nr. 1 a Rei- 
chului" purta uniformă nazistă și pistol 
Ia brîu. Filmele realizate de ea aveau 
aceeași înfățișare. Dintr-un asemenea 
film, Erwin Leiser a scos cîteva secvențe 
lămuritoare. Dar Leni Riefenstahl — 
care locuiește și azi în vila elegantă 
din cartierul Dahlem — l-a dat în 
judecată. Pasămite, cere drepturi de 
autor: 100.000 de mărci și 10% din veni
turile filmului „Mein Kampf".

— A cîștigat bani făcînd propagandă 
pentru fascism — spune Erwin Leiser — 
șl acum crede că poate cîștiga și de pe 
urma unui film antifascist.

La Munchen, firește, fosta favorită 
a lui Hitler a cîștigat. Cel puțin pentru 
Germania lui Adenauer și Austria. 
Dar filmul „Mein Kampf" este vizionat 
de zeci de mii de oameni, fără ca noii 
prieteni ai propagandistei „rasei supe
rioare" să-I poată interzice. în Berlinul 
occidental, la Hamburg, spectatorii văd 
și judecă: secvențele pentru care Leni 
Riefenstahl cere drepturi de autor 
reprezintă oameni gazați Ia Auschwitz; 
iar aceasta nu este operă de creație 
artistică, ci glorificare scelerată a cri
mei.

Episodul ar fi, poate, izolat, dacă în 
același timp n-ar fi avut loc... mane
vrele „Winterschild II“. S-au tras, în 
cursul lor, 31 de lovituri atomice și 
s-au lansat 31.463 obuze de artilerie. 
Toate acestea, firește, teoretice. Au 
murit totuși — nu teoretic, ci efectiv — 
opt soldați, numărul răniților se ridică 
la cîteva zeci, iar pagubele provocate 
populației se cifrează la peste 6 milioane 
mărci vest-germane. Asta, așa, într-o 
joacă. Leni Riefenstahl n-a filmat 
scenele debandadei tancurilor scufun
date în noroi, pentru că ea e speciali
zată în bălți de sînge. De aceea i se 
și plătesc drepturi de autor pentru 
trecut, ca o trată eventuală asupra 
viitorului.

Numai că generalul Davidson a fost 
pus pe goană de țăranii din raionul 
Amberg, iar Ia Essen, la Kiel, la Ham
burg, la Dusseldorf, în aceleași zile, 
muncitori și intelectuali au cerut să 
se pună capăt „jocului de-a războiul". 
Totuși, statistica sîngerează. Și sîngele 
nu se poate uita, chiar dacă Leni 
Riefenstahl mai încasează deocamdată 
drepturi de autor de pe urma Iui. 

O Scenă zguduitoare din filmul .Mein 
Kampf*.

Livezi și grădini făcute una cu pămînful 
sub șenilele tancurilor, case grav ava
riate sau chiar complet distruse... A- 
ceasfa este în limbajul militarlșfilor de 

la Bonn .Winterschild 11*...

Tineretul vest-german, pe care mllifa- 
rijtii de la Bonn caută să-1 transforme 
din nou în carne de tun, nu vrea să 
uite învățămintele Istoriei. Fotografia în
fățișează o demonstrație antirăzboinică 
pe străzile Luneburgului. Citatul (din 
Bertolt Brecht) înscris pe pancarta pur
tată de manifestant! constituie un sem
nificativ avertisment: „Marea Cartagină 
a purtat trei războaie; era încă puter
nică după primul; încă locuibilă după 
cei de-al doilea; a dispărut cu desăvîr- 

jire după al treilea*...



viața în mijlocul țăranilor, în. satele Patisar și 
Shilaidah. Suferința poporului devine Suferința 
lui, năzuințele acestuia — propriile-i năzuințe. 
Rabindranath Tagore scrie în această perioadă 
o serie de articole politice, în care acuză cu 
vehemență colonialismul, iar apoi creează 
celebra suită de peste 100 de povestiri prin care 
introduce în literatura Indiei genul povestirii 
scurte, afirmînd totodată cu putere curentul 
realismului critic. Din paginile sale se desprinde 
tabloul tragic al vieții țăranului indian, acel 
om mărunt, desconsiderat, pe care toți îl batjo
coresc, îl umilesc, îl calcă în picioare. în ciuda 
concepțiilor utopice și reformiste care-1 făceau 
să creadă că transformările sociale nu pot 
surveni decît în urma culturalizării poporului, 
scriitorul a notat într-o scrisoare, vorbind de
spre țărănimea indiană exploatată și asuprită, 
că „această masă ie oameni care luptă pentru 
viață este o forță nemărginită în stare latentă".

Poezia sa lirică cuprinde de asemenea, pe 
lîngă paginile idealiste, devoționale, mistice 
— influențate de învățătura Upanișadeior — 
strigăte de revoltă socială și chiar chemări 
înflăcărate la luptă. Dar abia după vizita pe 
care o face în 1930 în Uniunea Sovietică, 
Rabindranath Tagore capătă o înțelegere mai 
limpede și mai adîncă a fenomenelor sociale. 
Realitățile pe care le vede în U.R.S.S. îl impre
sionează profund și el publică acele „Scrisori 
din Rusia" în care prezintă, cu emoție și admi
rație, marile realizări ale constructorilor socia
lismului. întors acasă, el se afirmă ca un ne
obosit militant social, semnînd „Apelul Confe
rinței mondiale pentru apărarea păcii" și „Pro
clamația împotriva războiului" și pronunțîn- 
du-se tot mai energic împotriva colonialismu

Rabindranath
TfiGORE

de conf. unlv. Vlad BĂNÂȚEAHU

lui britanic, a imperialismului, a fascismului. 
„India a fost dominată în trecut de brahmani.

Cu doar douăzeci de ani în urmă, Rabindranath Tagore se 
mai uita încă la semenii săi cu privirile acestea grele de 
gînduri, căutînd să pătrundă sensul viefii, adîncile ei rosturi.

Avea 80 de ani atunci, în 7 august 1941, 
cînd s-a stins din viață (i-am sărbătorit la 6 
mai centenarul nașterii) și dăruise omenirii 
— cu o prolificitate creatoare uimitoare — 
o vastă operă beletristică și filozofică: 4.000 
de poezii (înmănuncheate în 50 de volu
me), 40 de lucrări dramatice, 12 romane, 
200 de articole publicistice, sute de povestiri 
scurte, numeroase scrieri filozofice. Și prin toată 
această operă a sa — în ciuda contradicțiilor 
care o străbat și care au fost generate de condi
țiile în care a trăit — marele scriitor indian a 
fost un contemporan al secolului nostru, ajun- 
gînd pînă la înțelegerea faptului că „acolo unde 
se menține proprietatea privată și sistemul ei de 
repartiție, exploatarea este corolarul ei inevitabil" 
(din „Scrisori din Rusia"). Poetul prin exce
lență liric și meditativ s-a transformat, atunci 
cînd viața i-a cerut-o, într-un activ militant 
social, care a luptat pentru organizarea unui 
comitet indian al „Ligii împotriva fascismului", 
fiind ales chiar președintele comitetului. Aceasta 
s-a întîmplat în 1937. Pînă a ajunge aici însă, 
evoluția gîndirii sale filozofice, a concepțiilor

și a atitudinii sale social-po’tice a cunoscut un 
drum ascendent, sub imp sul evenimentelor 
petrecute în India și a cun așterii tot mai pro
funde a condiției dramatice de existență a po
porului său robit colonialismului britanic. 

Fiu și nepot al unor cunoscuți oameni de 
cultură din Calcutta — care au luptat împotriva 
intoleranței religioase, pentru abolirea dife
rențelor de castă și pentru scoaterea din igno
ranță a poporului — Rabindranath Tagore a 
crescut în spiritul acestor concepții progresiste 
și, din primele sale versuri — scrise la vîrsta 
de 16 ani — atitudinea lui socială începe să se 
precizeze. întreaga sa activitate se încadrează 
de altfel în așa-numita „Renaștere" indiană, 
survenită în urma răscoalei Sipailor (primul 
semnal dat de poporul indian în vederea 
eliberării naționale) și a înființării primelor 
trei universități din India. Evenimentele poli
tice, dar mai ales mișcările sociale „svadesi" 
și cea de „non-cooperare“, inițiată de Mahatma 
Gandhi, au avut o puternică înrîurire asupra 
tînărului scriitor. Și iată că timp de aproape 
zece ani — între 1891-1900 — poetul își petrece

apoi de militari, iar în prezent de burghezia in
diană — scria atunci Tagore — dar va veni 
momentul cînd ea va fi stăpînită de casta cea mai 
de jos, care este cea mai numeroasă și cea mai 
exploatată". în literatura sa se simte influența 
acestei poziții politice ferm progresiste. Și 
chiar dacă unele din romanele sale s-au mărgi
nit mai mult la speculații filozofice și analize 
psihologice, iar parte din dramele sale aveau 
un conținut alegoric, opera sa a influențat 
puternic tînăra generație de scriitori ai Indiei. 
Pentru că „Gora", cel mai bun roman al său, 
sau piesele „Achalayatan" (Casa care se clatină), 
„Kaler Yatra" (Drumul timpului), „Rakta 
Karabi" (Oleandri roșii), „Muktadhara" (To
rentul eliberat), ca să nu mai vorbim de artico
lele sau povestirile sale, conțineau — după 
propria mărturisire a lui Tagore — ideea luptei 
pentru libertate și condamnarea exploatării 
inumane a poporului.

Aceste trăsături pot fi remarcate și în unele 
din lucrările traduse la noi în ultimii ani, 
cum ar fi povestirile „Pietrele flămînde", 
„Stăpînul meu, pruncul", „învoială", poemul 
dramatic „Jertfa", drama lirică „Chitra" etc.

... A trecut un secol de cînd la Calcutta se 
năștea cel ce avea să domine — de-a lungul a 
peste șaizeci de ani — viața culturală a Indiei, 
cel ce avea să adauge tezaurului culturii mon
diale o amplă și valoroasă operă. Poporul 
Indiei l-a venerat și îl venerează. întreaga ome
nire progresistă îi cinstește, cu caldă recunoș
tință, memoria...



JLHCHUH "vă sfătuiește.

Educație pentru 
toate vîrste I e SCRISORI

„IUI 0 0 A
POLSKA"

„Educînd copiii, părinții 
de astăzi educă istoria vi
itoare a țării noastre și prin 
urmare istoria lumli“.

Scriind aceste cuvinte în 
anii primelor cincinale, A.S. 
Makarenko a avut desigur 
viziunea lumii de mîine, 
în care prietenia dintre 
oameni va fi tot atît de 
firească precum este zborul 
păsării în adierea vîntului.

Sădind de timpuriu în 
inimile copiilor sentimentul 
prieteniei, pedagogii lumii 
socialiste, care în țările 
lor au văzut crescînd noua 
morală a patriotismului so
cialist, pregătesc păcii o 
temelie trainică.

Sașa Ostrovski din Gorlov
ka are opt ani șl învață în 
clasa a IlI-a. Strînge mărci, 
monede și insigne. Are șl 
capace de cutii de chibrituri 
și ar vrea să dăruiască din 
bogățiile lui tuturor priete
nilor săi de departe.

Miliai Ladoș din București 
este elev în clasa a V-a. Și 
el colecționează mărci, mo
nede și insigne. Capacele 
de cutii de chibrituri îl 
interesează mal puțin, dar 
din celelalte are destule. 
Ar vrea să dăruiască din 
ele unui prieten.

Și atunci? Nimic mai 
simplu. Patru file desprinse 
din caiet, puțină cerneală, 
două plicuri, nume de străzi

și orașe care evocă peisaje 
pline de farmecul necunos
cutului se dovedesc a fi 
o „materie primă“ îndestu
lătoare pentru a uni cu 
un trainic pod al prieteniei 
apartamentul nou din bule
vardul Lenin nr. 35 — 
Goriovka, cu cel din cartierul 
Giulești unde, într-o zi de 
iarnă, poștașul a adus o 
scrisoare de departe. „Bună 
ziua, prieten de departe — 
scria Sașa. Eu am opt ani 
și învăț în clasa a IlI-a. 
Eu string mărci poștale din 
țara voastră, de asemenea 
monede și Insigne. Iți tri
mit, prieten de departe, 
mărci de-ale noastre. Iți 
voi trimite monede și in
signe. Poate că cineva de 
la voi strînge capace de 
cutii de chibrituri. Eu pot 
să-i trimit. Iarna la noi e 
aproape caldă în acest an. 
Fără zăpadă. Dar cum e 
la dumneavoastră? Transmite 
salutări tovarășilor. Cu salu
tări prietenești — Sașa".

„Dragă Sașa, îți mulțu
mesc pentru mărcile trimise 
— a răspuns Mihai. M-am • 
bucurat foarte mult cînd 
am primit o scrisoare din 
Uniunea Sovietică, de la 
tine. Eu sînt elev în clasa 
a V-a, la școala nr. 162. 
Școala în care învăț este 
frumoasă, de curînd a fost 
mărită. Avem o curte spa

țioasă și o seră. Colegii mei 
învață bine. Am primit de 
curînd o distincție pionie
rească. I-am desenat mode
lul și țl-1 trimit. De aseme
nea îți trimit ilustrate din 
țara noastră și 12 mărci, 
printre care și una din Cuba. 
Cartierul noștru se face din 
ce în ce mai frumos.Acum 
se construiesc multe blocuri 
noi. Cu salutări prietenești 
— Mihai".

Așa a început, în cuvinte 
simple și clare, dialogul 
celor doi prieteni. Pionierii 
noștri au adoptat în rela
țiile lor „internaționale" sti
lul părinților lor: sincer, 
deschis. îșl scriu despre ei, 
despre viața lor, dar în 
primul rînd își dăruiesc 
unul celuilalt cele ce cred 
că le-ar fi de folos și le-ar 
face plăcere. O dată cu 
vîrsta, dialogul lor se va 
maturiza, le va ajuta să-și 
adîncească simțămintele și-i 
va lega din ce în ce mal 
mult în lupta pentru o 
lume socialistă.

Colectivul pedagogic al 
Palatului pionierilor a avut 
intr-adevăr o bună iniția
tivă, sprijinind corespon
denta copiilor din țara noas
tră cu pionierii sovietici.

Părinții au șl ei un cuvînt 
de spus.

Sen ALEXANDRU

prezintă:

De vorbă cu medicul

HIPERTENSIUNEA ARTERIALA (II) 
TRATAMENT

Mulți cititori ne întreabă dacă hi
pertensiunea arterială este o boală 
vindecabilă. Răspunsul este următorul: 
boala se vindecă dacă este diagnosticată 
foarte de timpuriu și dacă se instituie 
un. tratament corespunzător înainte de 
a se produce fenomene ireversibile. 
Tratamentul este însă de lungă durată 
și cere din partea bolnavului răbdare 
și respectarea tuturor recomandărilor 
medicale.

Ținînd seama de rolul primordial al 
activității nervoase superioare în pro
ducerea hipertensiunii, o atenție deose
bită se ya acorda reglementării activi
tății psihice sub diversele sale aspecte 
și influenței pe care o au condițiile 
de viață și de muncă ale bolnavilor.

La apariția hipertensiunii trebuie 
raționalizată munca și, eventual, dacă 
este cazul, schimbat locul de muncă. 
Se vor face de timpuriu băi de acid car
bonic la Vatra Domei, Buziaș sau 
Borsec, care pot duce uneori la scăderea 
definitivă a hipertensiunii. Se vor face 
exerciții fizice, gimnastică ușoară, ne
obositoare.

Bolnavii cu o hipertensiune viscera- 
lizată, adică acele cazuri în care organe 
ca inima și rinichii participă la mala
die, trebuie să evite eforturile fizice 
neobișnuite, care pot contribui la insta
larea insuficienței cardiace. Condițiile 
de muncă trebuie să fie de asemenea 
natură, încît să evite agitația. înaintea 
merelor principale este indicată o 
scurtă plimbare și după masă se re
comandă odihnă. Somnul va trebui să 
fie de 8-9 ore din 24. Familia trebuie 
să creeze în jurul bolnavului o atmo
sferă de calm și destindere. Tratamen
tele balneare trebuie făcute cel puțin 
o dată pe an. Se interzice cu desăvîrșire 
fumatul. Regimul alimentar joacă de 
asemenea un rol deosebit de important 
în tratarea bolii hipertensive. Dacă 
nu s-a declarat o insuficiență din partea 
inimii sau rinichiului, bolnavului îi 
este permisă o alimentație completă,

atît cantitativ cît și calitativ. Se inter
zic însă excesele alimentare, care duc la 
obezitate. Cantitatea de alimente tre
buie să fie aceea care să mențină o greu
tate normală a corpului. Carnea va fi 
consumată moderat (de trei ori pe săp- 
tămină) și asociată cu cantități suficien
te de legume și fructe, care furnizează 
organismului sărurile minerale și vita
minele necesare. Trebuie redus la mini
mum consumul de grăsimi animale, 
bogate în colesterină, care favorizează 
apariția aterosclerozei. Se vor evita 
carnea grasă, creierul, rinichiul și 
ficatul. Este permis consumul de lapte 
și, în cantități limitate, de unt și smîn- 
tînă. La hipertensivii grași se vor reduce 
și cantitățile de dulciuri. în general, 
regimul vegetarian are o acțiune favo
rabilă asupra hipertensiunii. Sarea se 
va consuma pînă la 4 gr pe zi. Lichi
dele în general nu trebuie să depășească 
cantitatea de un kilogram, un,kilogram 
și un sfert pe zi. Cafeaua, ceaiul, alcoolul 
trebuie înlăturate. O acțiune favora
bilă o au sucurile de legume și fructe. 
Este bine ca o dată sau de două ori pe 
săptămînă să se intercaleze regimul 
exclusiv de fructe și crudități. Masa de 
seară se va lua cu două ore înainte de 
culcare și nu trebuie să conțină lichide. 
Regimul dietetic devine mai sever o dată 
cu apariția fenomenelor de insuficiență 
cardiacă sau renală. Și acestea se vor 
stabili de la caz la caz de către medic.

în destule cazuri, mai ales la bolnavii 
tineri, singură aplicarea măsurilor enu
merate mai sus face ca tensiunea să 
revină la normal, fără a mai fi folosite 
medicamente speciale. Tratamentul me
dicamentos variază de la caz la caz și el 
va fi recomandat bolnavilor de medicul 
curant. E bine ca bolnavii hipertensivi 
să fie dispensarizați la policlinicile 
unde se consultă și e siriei necesar să 
se prezinte în mod periodic la controlul 
medical.

Dr. Silviu GHEREA

...Ocolecție care 
ilustrează noile 
tendințe ale verii 
1901.

Silueta e suplă, 
degajată, alungind 
statura, cu talia 
ușor coborîtă și 
fusta unduitoare.

Mantourile de 
vară sînt de două 
tipuri: unul ușor 
cambrat pe corp și 
evazat în jos (stilul 
redingotă) și celă
lalt mai larg, cu 
amploarea pornind 
din umeri.

La taloare, carac
teristica cea mai Iz
bitoare este fusta, 
care nu mai e ajus
tată pe coapse, ci 
suplă, cu lărgimea 
dată de pliscuri. 
Jachetele au lun
gimi diverse, dar 
croiala e simplă, 
necambrată, iar de 
multe ori nu au gu
lere. Se poartă u- 
neori cu bluze din 
material impri
mat, cu același ma
terial căptușindu- 
șe și taiorul.

Rochiile au o 
linie ușor bluzantă 
și au adesea cor
doane înnodate le
jer, mai jos de 
talie. Decolteul, 
rotund sau oval, se 
adîncește uneori la 
spate. Multe gar
nituri de pliseurlși 
foarte multe rochii 
fără mîneci.

Țesăturile pre
zintă o mare varie
tate, de la țesătu
rile clasice ale se
zonului de vară, 
poplinuri, șantun- 
guri, țesături de 
bumbac, mătăsuri 
și voaluri impri
mate. pînă Ia noile 
țesături din fire 
sintetice.

Ca desene predo
mină dungile, bu
linele mari (pasti
le) și imprimeurile 
mărunte, adesea 
cu motive geome
trice.

în fotografiile 
alăturate, înfăți
șăm cîteva modele 
de vară din colec
ția prezentată re
cent la Casa de 
mode .Moda Pol. 
ska" din Varșovia.

@ Linia simpla, 
chemisier, dă o notă 
neașteptată acestei 
rochii de mătase 
naturală, impri
mată in tonuri de 
albastru, și con
trastează cu pălă
ria „romantică", 
din organdi alb, 
cu borul mare, gar
nisit cu volane.

țȘ Din clasicul și 
mult îndrăgitul po
plin în dungi (alb 
cu roz sau alb cu 
bleu), iată două 
rochii tinerești, pe 
cît de simple, pe 
atît de grațioase 
datorită liniei lor 
tot „clasice", dar 
înnoite prin jocuri 
inedite de dungi.



Florinul despre care e vorba aici a fost falsificat în Soraksâr. Era unul 
din exemplarele în curs de dispariție, falsificat de altfel destul de bine, 
puțin cam unsuros la pipăit, totuși un florin de o rotunjime reglemen
tară, cum scrie la carte. Falsificatorul a pătruns cu el în Budapesta în 
zorii unei zile de primăvară timpurie. Sosise prin Gara de Est, unde 
descinsese agale și cu luare aminte, dar abia ajuns pe calea JRăkoczi 
zori pasul ca unul care are treburi multe și importante de aranjat. Intră 
repede într-o băcănie ticsită, ceru slănină de cinci creițari, trecu la casă, 
plăti, primi restul și se făcu nevăzut.

Florinul rămase în băcănie, la casă, în sertar, pe un taler mic de 
lemn. Cînd se mai domoli întrucîtva forfota din zori, Lbvy, băcanul, 
cercetă conținutul talerului. Privirea lui mioapă se poticni de florin; 
întinse bănuitor mîna spre el; îl scoase dintre ceilalți bani de argint; îi 
simți, cuprins de înfiorare, luciul unsuros; îl zăngăni de placa de mar
mură și în sinea lui scrîșni o sudalmă:

— Arde-I-ar pe mațe! Care o fi fost ticălosul ăla?
Se gîndi pe rînd la cumpărătorii din zori; dar recunoscu că e în 

zadar să-și bată capul. își scărpină scăfîrlia printre firele rare de păr și 
azvîrli cu ciudă florinul fals în fundul întunecat al sertarului. Banul 
zăcea în adîncul sertarului, dar nu-i lăsa o clipă de liniște noului stă- 
pîn. Gîndul lui se întorcea într-una la florinul fals și de fiecare dată 
îl încerca o ușoară amărăciune. Pînâ la urmă — chiar și în dîrdora trebu
rilor tot mai sporite — scociorî iar florinul din fundul sertarului și îi 
aruncă o privire de mînie neputincioasă. între timp în dugheană se por
nise forfota de dimineață; și cînd i se strecură dinainte o bucătăreasă 
nurlie, trîntindu-i un sutar, dar aruncînd între timp priviri vrăjite spre 
unul din vînzătorii care și de data asta îi făcea curte cu glas tare, Lovy, 
cu inima cît un purice, întinse mîna lîngă tăviță, înhăță florinul fals și 
îl numără cu restul, pe masă.

coroane din banii care zăceau pe noptieră, așeză florinul cu grijă în loci 
lor și ieși repede din încăpere, liniștită și răsuflînd ușurată.

Jovânovics Jânos, onorat antreprenor, proprietar și părinte al or; 
șului, după ce se spălă, reveni în dormitor, își puse una după alta cl 
mașa, vesta și haina, apoi împinse cu mîna dreaptă în stînga făcut 
căuș, banii de argint de pe noptieră. Abia atunci băgă de seamă florine 
fals și-l ridică în dreptul ochilor. Clătină din cap.

— Fir-ar al naibii — mormăi el — ăsta de la cine l-oi fi primit?.
Nu se dumiri de la cine îl primase; îl vîrî deci în buzunar împreun 

cu ceilalți bani, dejuna, își luă rămas bun de la soție și porni dup 
treburi. Abia făcu vreo cîțiva pași cînd, ajuns în dreptul oficiului poșta 
își aminti că n-ar strica să cumpere niște timbre. Ceru douăzeci de măre 
poștale de cîte zece fileri, băgă mîna liniștit printre banii de argint, scoas 
un florin, îl dădu și porni încet, demn și cu prestanță, spre ieșire.

Florinul fals trecu în acest fel în mîna oficiantei și din mîna oficiau 
tei alunecă în sertar, printre ceilalți bani de argint. Oficianta simțis 
încă de la început, iar acum văzu fără urmă de îndoială că florinul 
fals; ar fi putut striga după Jovânovics, care se depărta plin de demni 
tate, dar îi fu lehamite s-o facă.

-— Găinarul! — gîndi ea toropită.
La ghișeu se opri un cetățean grăbit; cumpără o mulțime de timbre 

plăti cu o hîrtie de zece; oficianta luă hîrtia, o vîrî între celelalte banc 
note și numără în monede de argint restul cuvenit. Zoritul cetățear 
domnul Bauernfeld Artur, avocat și deputat, goni spre ieșire cu florini, 
fals cuibărit în portmoneu.

Avocatul-deputat alergă ceasuri de-a rîndul încoace și încolo pri 
oraș; dădu consultații juridice, trecu pe la bănci, se învîrti prin minis 
tere și, pe Ia prînz, sosi la parlament. Aci, trecu pe la bufet, luă o gustare 
dar cînd voi să plătească, descoperi florinul fals. îl privi indignat.

— Treizeci cu douăzeci sînt cincizeci, cu cincizeci sînt o sută, cu trei 
fac cinci, cu cinci fac zece... Dar mătăluță ce plătești?

Și pe dată se și întoarse, palid și repede, spre alt cumpărător, iar 
florinul fals se făcu nevăzut din prăvălie. Acasă, Kovâcs Eszter, bucătă
reasa, scoase banii ca să-i poată da stăpînei sale socoteala și atunci 
băgă de seamă florinul fals. îl pipăi, îl zăngăni și izbucni într-un potop 
de sudălmi:

— Lua-l-ar mama dracului să-1 ia pe ăla care m-a tras pe sfoară 
— drăcui ea cu năduf.

Nn fu în stare să stabilească cine a păcălit-o, pentru că, de dragul 
distracției, tîrguis'e în vreo zece prăvălii ceea ce ar fi găsit într-una 
singură. Pînă la urmă, dădu din umeri și, după o șovăială de 
cîteva clipe, hotărî să-i dea banii, fără altă bătaie de cap, stăpînei. Drept 
care făcu o mutră mînioasă și se apucă, să trîntească de mama focului 
în dreapta și stînga. La opt și un sfert, se arătă în bucătărie stăpîna — 
soția domnului Jovânovics Jânos, născută Haberer Paula — ca să se 
socotească cu Eszter. Atunci Eszter făcu o mutră și mai mînioasă 
și, din senin, trînti pe masă carnețelul de socoteli și lîngă el pumnul 
de bani cu .care se întorsese acasă; era tot ce rămăsese dintr-o hîrtie de 
o sută de coroane. Cucoana își aruncă repede o privire pe carnețel, numără 
în fugă banii și ieși din bucătărie.

— Jupîneasa asta devine tot mai insuportabilă — cugetă ea în casă, 
numărînd din nou banii, pe îndelete.

Atunci dădu peste moneda falsă.
— Tii, nemernica! — izbucni ea supărată.
Contrariată, holbă ochii la florinul fals, ba chiar îi trecu prin 

minte o clipă, să se întoarcă în bucătărie și să-l zvîrle îndărăt. Eszterei. 
Dar își aminti cu înfiorare mutra furioasă a acesteia și renunță cu totul 
la un asemenea plan. Florinul fals îi pricinuia însă griji, o sîcîia. Ce să 
facă cu el? Cum să se descurce acum? E cu putință oare să aibă ea de 
coșniță cu un florin mai puțin? Să-i spună soțului? O să aibă parte de 
mustrări! își frămîntă capul cu fel și fel de gînduri. în sfîrșit, se ridică, 
trecu cu pași zoriți în dormitor, auzi răzbătînd din baie zgomotul făcut 
de soțul ei care se spăla, se apropie grabnic de noptiera lui, luă două

— De necrezut — cugetă el scos din fire — ce stricată... ce viciat 
e lumea! Cine o fi fost netrebnicul care m-a prăjit cu moneda asta?

Rănit în cele mai nobile simțăminte, pătrunse în sală, unde vorbe 
un ministru; se așeză la locul lui, moțăi, la răstimpuri încuviință cu gla 
tare împreună cu ceilalți, apoi se cufundă iarăși în somnolență. Cinev 
îi puse mîna pe umăr. Era Kovasoczy Farkas, un distins și tînăr deputai

— Te rog — tresări Bauernfeld.
— Fii drăguț, o colectă pentru cei sinistrați în urma inundațiile 

de pe valea Tisei. Dacă socoți cu cale...
— O, firește, firește...
Bauernfeld luă coala, semnă pentru sumă, vîrî mîna în buzunar 

scoase o bancnotă și completă suma cu monede de argint. Florinul fal 
se strecură modest la Kovasoczy.

Kovasoczy colectă o sumă serioasă, apoi ieși pe coridor și număr 
banii. Atunci băgă de seamă florinul fals. îl cuprinse furia.

— Care găinar mi l-o fi dat? — bombăni în sinea lui.
îi fu cu neputință să-l descopere; de-aceea, de mînie părăsi parlameu 

tul și plecă să se plimbe. Pe strada Kossuth Lajos se întîlni cu barone 
sele Pyker. Le însoți. Cea mai tînără, Felicie, îl primi radioasă:

— Bine că vii, Kovasoczy, acum cel puțin vei lua un bilet la spec 
tacolul de revistă al Asociației Porumbelul Alb. Și eu joc.

Kovasoczy luă, fericit, biletul. Baroneasa Felicie îi ținu dinainte pc 
șeta brodată cu fir și Kovasoczy lăsă să cadă în «ea zece coroane, costu 
biletului... Ochii Feliciei, ca două violete, seînteiară spre el. Kovasocz 
se. tulbură.

— Suprapreț, se poate? — întrebă el.
— O, bineînțeles.
Felicie, cu rochia ei de culoare deschisă, cu părul blond și cu ochi 

ca violetele, îi părea o arătare fermecătoare; Kovasâczy băgă mîna îi 
buzunar, înșfăcă moneda falsă și o lăsă să cadă în poșetă. Surîzînd 
Felicie își înclină capul.

Baronesele Pyker se plimbară multă vreme, apoi făcură două-tre 
vizite mai intime, vîndură o sumedenie de bilete și ajunseră acasă pe 1. 
ora două. Acasă, Felicie numără banii și dădu peste florinul fals. î 
învîrti bănuitoare între degete, apoi i-1 arătă bătrînei domnișoare p
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Ilustrație de Valentina DINU

Prozator, dramaturg și publicist progresist, Biro Lajos, unul dintre cei mai de seamă 
scriitori maghiari, a trăit între anii 1880-1948. In opera lui Biro Lajos, care oglindește 
oamenii și evenimentele epocii sale, se găsesc puternice accente de satirizare și demascare 
a tarelor aristocrației, moșierimii și burgheziei austro-ungare.

In 1919 el devine membru al guvernului revoluționar maghiar. Mai tîrziu, din pricina 
terorii regimului dictatorial al lui Horthy, scriitorul emigrează la Viena, apoi în Italia, Ger
mania, America, Franja și, în sfîrșit, în Anglia.

care o aveau în casă de șaisprezece ani. împreună cu domnișoara stabi
liră că florinul este fals. Felicie fu gata să izbucnească în plîns.

— Cine-o fi fost — izbucni ea cu aprindere — escrocul care mi l-a 
dat?

Felicie era de neconsolat, dar n-avea ce face; trebui să separe flori
nul fals de ceilalți bani. Depuse banii în sertarul destinat Porumbelului 
Alb, iar florinul fals în poșeta cu broderie de fir. începu prînzul întris
tată. în timpul mesei îi reveni însă buna dispoziție și cu aceeași bună 
dispoziție porni și după masă la nenumăratele ei treburi, cumpărături, 
vizite, organizări a reuniunilor de binefacere. în cursul după-amiezei 
însă, trecu pe dinaintea unei biserici; atunci o năpădi iar tristețea. Intră 
hotărîtă în biserica întunecoasă, îngenunche și se rugă fierbinte. Asta 
îi mai ușura inima; se ridică în picioare oftînd adînc și porni spre ieșire. 
Atunci, privirea îi căzu pe cutia milelor. Băgă mîna în poșetă și dădu 
de florinul fals. N-avea alți bani la ea. Stătu o vreme cu florinul fals în 
mînă, șovăind. Apoi aruncă o privire plină de pocăință spre icoana cea 
mare a prea fericitei fecioare, care strălucea deasupra altarului, și cugetă:

— lartă-mă; vouă vă este totuna; de vreți, puteți obține oricum folos 
de pe urma lui.

Așa cugetă și strecură florinul fals în pușculiță.
Pe la ora șase, florinul fals fu scos din pușculiță, împreună cu cei

lalți bani, de părintele Kărpâti. Văzu dintr-o ochire că e fals. Clătină 
din cap.

— Ăștia îi înșală pînă și pe sfinți — reflectă el amărît.
Despărți florinul fals de ceilalți și, cam pe la șase și jumătate, îl 

luă cu sine la clubul pe care îl înființase el pentru stimularea și înflori
rea unei vieți pline de credință. Aici, în interesul cauzei drepte, îngă
duise jocul cumpătat de cărți. Ba, mai mult, uneori se așeza chiar și 
el să joace. Juca și azi, și pierdu un florin. Florinul i-1 plăti cîștigăto-

— Ei, așa boieri mai zic și eu — cugetă el scîrbit. Nu le crapă obra
zul de rușine să înșele oamenii săraci!

îi disprețuise întotdeauna pe toți clienții mesei de bacara și în
deosebi acuma simțea față de ei un dispreț arzător și plin de mînie. Coborî 
din clădirea clubului, se aruncă înciudat într-o birjă, ajunse acasă, îndesă 
un florin în mîna birjarului, urcă în locuința lui și se culcă.

Cu florinul fals în buzunar, birjarul mînă înapoi în stație. Dar cum 
mijea de ziuă, se pregăti să plece spre casă și își numără banii. Găsi flo
rinul fals. Nedumerit, cercetă în gînd, unul cîte unul, toți clienții din 
noaptea aceea.

— Cine m-o fi legat la gard în halul ăsta?—își spuse el. Sări-i-ar ochii 
să-i sară !

Strînse pătura de pe cal, îi arse un bici și mînă spre o cîrciumioară. 
Pătrunse în circiumă, bău oleacă liniștit, pe îndelete, apoi, cu inima cît 
un purice, plăti. Jupînul, somnoros, luă florinul, dădu restul, birjarul 
se urcă pe capră și dădu bici calului.

După o jumătate de ceas, cîrciumarul voi să-i schimbe cuiva o hîrtie 
de zece coroane și atunci observă florinul fals. îl ridică.

— Nemernicii ăștia! — scrîșni el spumegînd.
Învîrtea florinul între degete și nu știa ce să facă cu el. Dar intră 

atunci un vînzător de ziare bătrîn, aproape orb, care voia să schimbe 
niște bănuți de aramă. îi schimbă de patru coroane bani de aramă 
și îi dădu două coroane și florinul. Bătrînul vînzător de ziare mulțumi 
pentru bunăvoință, apoi porni, șontîc-șontîc, spre administrația ziaru
lui, ca să ajungă din timp la distribuirea gazetei. Sosi la timp, ba mai 
trebuie să și aștepte. își pipăi atunci unul din florini și simți că e fals. 
Nu cuteză să se înapoieze cu el la cîrciumă. Se opri, cu genunchii tre-

rului, lui Păldy Tamâs, un tînăr necredincios care se străduia însă să-și 
dureze carieră prin mijlocirea vieții credincioase. Pâldy Tamâs prinse 
de veste după un ceas ori două, la cină, că a primit de undeva un florin 
fals. Clătină din cap, dar cină fără grijă. După cinci intră la un club 
distins, așteptă pînă cînd, pe la miezul nopții, se porni jocul de 
bacara, trecu în sala respectivă, miză florinul fals împreună cu ceilalți 
bani ai săi și, în cele din urmă, îl pierdu.

Florinul fals migră la cel care ținea banca. Acesta, baronul Joel 
Jeno — stăpîn pe multe milioane —• se retrase curînd. Trecu la o masă 
mică, ducînd cu el o tavă mare de bancnote, monede de aur și argint și 
acolo numără banii. îi ajunse în mînă și florinul fals. îl cuprinse o 
mînie fără margini.

— Zău că nu mai e chip să joci — își zise el. Aici poate intra orice 
pușlama.

Se uită disprețuitor dintr-un capăt la altul al mesei de bacara pe ai 
cărei jucători îi jecmănise, apoi se îndreptă spre ieșire. în drum se 
întîlni cu contele Pălhăzy, un jucător faimos. își strînseră mîinile:

— Nu intra — îl avertiză baronul. Nu merită să te așezi la- joc cu 
ăștia. E o gașcă scîrboasă!

— O clipă doar — răspunse contele — mă-ntorc numaidecît.
Contele se opri la masa de bacara; făcu cîteva jocuri, cîștigă un 

pumn de bani, apoi trecu în altă sală, unde se așeză să joace în doi cu 
baronul. Jucară ore de-a rîndul; pe la trei dimineața, puseră în sfîrșit 
capăt jocului.

Baronul pierduse peste o mie de coroane. își plăti pierderea. îi dădu 
cîteva hîrtii de o sută, cîteva jetoane mari și niște monede de argint, 
apoi strînse mîna contelui și plecă. Contele se înapoie în sala de bacara, 
jucă nițel, cîștigă nițel, mîncă nițel, apoi își schimbă jetoanele. Atunci 
observă florinul fals.

— Canalia! — cugetă el și privi cu dispreț împrejur.
Apoi porni somnoros către casă și dădu florinul drept bacșiș amplo

iatului care făcea treaba de crupier la masa de bacara. Jocurile erau 
terminate. Amploiatul se ridică, plecă spre casă și își numără banii. 
Dădu peste florinul fals

murind, în dreptul casei și, palid ca moartea, îi împinse casierului banii. 
Casierul abia aruncă o privire banilor și-i mătură cu palma între ceilalți ; 
bătrînul își putea vedea de drum; apucă ziarele și pe stradă începu să 
se închine de bucurie.

O jumătate de ceas mai tîrziu, casierul băgă de seanță florinul fals, 
înjură furios.

— Toți sînt buni de pușcărie — spuse el înciudat. Pușlamale, tică
loși, pînă la unul!

Atunci se înfățișă înaintea lui un tînăr funcționar al tipografiei 
și îi întinse, umil, un ordin de plată. La ăsta se răsti:

— Iar te-ai milogit?
îi trînti în față șase coroane: patru hîrtii de o coroană și florinul 

fals. Tînărul înhăță banii și se depărtă în grabă. Era tuberculos; în 
el pîlpîia»o arșiță lacomă, veșnic înfometată de femei. Strînse acum banii 
în pumn și dădu buzna în străzile înguste ale cartierelor Erzsebet și 
Terez. Deodată prinse de veste că florinul e fals. Se opri locului.

— Plezni-i-ar ochii! — rosti el amărît.$
Stătu în cumpănă-, apoi înălță capul și își văzu de drum. Se crăpase 

de ziuă. Străbătu în goană zece străzi, pînă dădu la un colț de o fată 
întîrziată și frîntă de oboseală, care se arătă dispusă să petreacă o oră 
cu el. Intră cu ea în camera ei cu aer stătut. După o jumătate de ceas 
puse florinul pe masă și plecă.

Fata așeză florinul cu ceilalți bani ai ei, apoi, istovită, se trînti pe 
pat să doarmă. Dar patroana „casei" care o adăpostea, venind să-i ia 
banii, făcu tărăboi și-i zvîrli florinul fals, zbierînd:

— Pentru o treabă ca asta omul poate s-ajungă și la pușcărie!
Fata schimbă îngrozită banul fals cu unul bun. Patroana plecă. 

Fata rămase singură, cu florinul fals în mînă.
— Trăzni-i-ar dumnezeu pe toți — oftă ea cu nesfîrșită amărăciune, 
Se duse la culcare și trînti moneda în scrin. Și astfel, florinul fals 

își încheie cariera lui de douăzeci și patru de ore în Budapesta. Banul 
zăcu multă vreme în scrinul ei, încetul cu încetul se înnegri și, îptr-o 
bună zi, fu aruncat la gunoi.



ARTIȘTI AMATORI La întrebările cititoriloi

ORIZONTAL: 1) 
întrecere între forma
țiile de artiști ama
tori, organizată anul 
acesta în cinstea ce
lei de-a 40-a aniver
sări a partidului și 
a zilei de 23 August 
— Etapă în desfă
șurarea acestei între
ceri. 2) Program de 
activitate eșalonat pe 
ore — Interpret! prin
cipali într-un spec
tacol de muzică sau 
balet. 3) Diviziune 
teritorială în care s-a 
desfășurat, între 1 
martie și 10 aprilie 
a.c., a doua fază a 
întrecerii pe țară între 
artiștii amatori — 
Imaculată. 4) Acute! 
— Urzeala care vine 
spre ițele războiului 
de țesut — Și negru, 
și alb. 5) Chemare 
la întrecere, pe care 
o folosesc și brigăzile 
artistice de agitație 
— Monedă asiatică. 
6) Simbolul înțepă
turilor satirice — Or
gan facial care se pretează cel 
mai mult la caricatură —Îmbi
bat cu apă. 7) Diminutiv femi
nin — Partea dinspre sală a 
unei scene de teatru. 8) Paznici 
orășenești de altădată — Acce
soriu pentru instrumente cu 
coarde. 9) Copiere prin mimică 
și glas a unui personaj. 10) A 
vorbi pe limba pisicii — Literă 
grecească. 11) Negație — Mijloc 
de combatere a aspectelor nega
tive, pe care-1 folosesc adesea 
brigăzile artistice din întreprin
deri — Măsură de suprafață. 
12) Poezie, muzică și dans, 
într-un cuvînt (sing.)—Reprezen
tație care are loc la o dată ulte

INTRODUCERE ÎN FILATELIE (V)

INFLUENTELE BUNE ALE FILATELIE!

Ca și naturalistul, filatelis
tul nu se limitează la aran
jarea și examinarea super
ficială a colecției sale. 
Interesul pe care i-1 suscită 

imaginile mărcilor poștale la 
orice luare de contact cu albu
mul îl determină pe filatelist să 
se plece cu multă atenție asupra 
fiecărei piese din colecție, să 
studieze amănunțit această piesă, 
precum și considerentele care 
i-au determinat apariția. Fragi
litatea mărcii poștale îl obligă să 
umble cu multă băgare de seamă 
cu fiecare în parte, iar buna păs
trare a colecției îi cere de ase
menea o atenție deosebită, după 
cum clasificarea diferitelor emi
siuni impune răbdare, metodă 
și disciplină.

în felul său, filatelistul devine 
cu timpul un mic cercetător. 
In jurul lui vom găsi un adevă
rat laborator în miniatură, în
zestrat cu lupe, pensete, fiole 
etichetate, compasuri și alte 
instrumente de precizie pentru 
măsurat, fel de fel de clasoare,

CÎNTAR ELECTRONICStudierea la lupă a unor mărci aranjate în clasor.

■ n Laboratorul central de cercetări științifice pentru I tehnica măsurătorilor, din Budapesta, s-a construit I un cîntar electronic. Denumirea de „cîntar“ este 
însă mai mult convențională, deoarece realizarea 

cercetătorilor budapestani nu are nimic comun cu 
cîntarele obișnuite, pînă și operația de cîntărire făcîn- 
du-se de la distanță. Dar în aceasta rezidă și importanța 
lui, deoarece cîntarul electronic îngăduie determinarea 
greutății oricărui corp aflat la o distanță de 20-100 m 
și a cărui greutate variază între 5 și 20 de tone. De exem
plu, el poate indica greutatea încărcăturii din brațul 
unei macarale sau de pe platforma unui vagon de cale 
ferată.

rioară celei anunțate inițial.
VERTICAL: 1) Formație ar

tistică pentru cîntece pe mai 
multe voci — Intre genunchi 
și gleznă. 2) Cantată pentru 
orchestră, cor și soliști vocali 
— Un fel de bis. 3) Instrument 
muzical popular — Vorbe cu 
tîlc luate din folclor. 4) Con
semnează în articolele lui acti
vitatea culturală — Pentru In
trarea și ieșirea personajelor din 
scenă. 5) Cuvînt adormitor — 
Personaj din basme (fem.). 6) 
Rîs! — Pecete! — Cronică în 
versuri. 7) Cîntăreață cu voce 
înaltă — Cînd plouă peste praf.

foi de celofan, plicuri speciale; 
ba la filateliștii avansați vom 
găsi chiar microscoape, aparate 
de fotografiat și de mărit, lămpi 
de cuarț, biblioteci cu volume_ și 
reviste de specialitate etc. în
tr-un cuvînt: o muncă migă
loasă, la care filatelistul se su
pune din pasiune și după care 
nu iese niciodată obosit. Dimpo
trivă, atunci cînd din cine știe 
ce alte motive devine nervos sau 
abătut, își găsește o minunată 
reconfortare în răsfoirea colecției.

Intr-adevăr, nici cea mai in
teresantă lectură, nici cel mai 
captivant spectacol teatral sau 
cinematografic nu te pot distrage 
de la alte preocupări și nu-ți 
pot oferi o destindere a nervilor 
mai completă ca răsfoirea sau 
aranjarea unui album cu mărci. 
Pentru cei care nu o cunosc, 
această senzație ar părea de ne
crezut și totuși este riguros exact 
ceea ce afirmăm, fenomenul re- 
petîndu-se la fiecare nou om 
cîștigat de pasiunea filatelie!. 

8) A apuca — Membri ai for
mațiilor artistice, care nu fac 
din apariția lor pe scenă o 
profesiune. 9) Desfășurarea con
tinuă a unul subiect (fig.) — 
Voce dură — In cel pe care-1 
trăim acum se desfășoară cel 
de-al VI-lea concurs pe țară al 
formațiilor de artiști amatori. 
10) Un fel de a munci al unora, 
care e combătut de brigăzile 
artistice de agitație — Diviziune 
a unei piese de teatru (pl.). li) 
Zaharia Tomescu — Avantaj — 
Scăpat din memorie. 12) In acest 
loc — Astăzi, la asfințitul soa
relui.

Obligat de propria lui pasiune 
să examineze cu atenție fiecare 
nouă marcă pe care și-o pune în 
colecție, filatelistul își dezvoltă 
răbdarea și istețimea.

Studierea fiecărei vignete în 
parte, sub raportul execuției 
desenului sau al imprimării, 
dezvoltă spiritul critic.

Clasificarea și aranjarea măr
cilor după valori și după datele 
de apariție îl deprind pe colec
ționar cu metoda și cu disciplina. 
Grija de a păstra în condiții 
cît mai bune colecția dezvoltă 
simțul ordinei și al curățeniei.

Plăcerea pe care o simte el în 
fața miniaturilor artistice de 
toate nuanțele și originile îi 
dezvoltă simțul estetic. Studierea 
îndeaproape, cu elemente de 
comparație, a pieselor cu aspecte 
îndoielnice are menirea de a 
ascuți puterea de pătrundere a 
ochiului și simțul preciziei- 
Vedem deci că filatelia este o 
îndeletnicire pe cît de plăcută, 
pe atît de folositoare.

Folosul 
rezervațiilor 
naturale

Toi'. Voicu Stelian din Bu
zău ne tntreabă ce rost au rezer
vațiile naturale de plante și 
animale, cină s-a hotărît orga
nizarea lor și care este cea mai 
mare rezervație din țara noastră. 
Ii răspundem:

Abia către sfîrșitul secolului 
trecut, oamenii au început să-și 
dea seama de neajunsurile pe 
care și le pricinuiesc lor înșile 
prin distrugerea unor specii de 
plante sau de animale sălbatice, 
care aparent erau nefolositoare. 
După ce, spre exemplu, în 
Australia, animalele care se 
hrăneau cu iepuri au fost dis
truse, aceștia din urmă s-au 
înmulțit atît de mult, îneît au 
produs ravagii catastrofale în 
plantații și culturi. După deci
marea la un moment dat a ti
grilor din India, cerbii și porcii 
mistreți au început să devasteze 
recoltele. Distrugîndu-se, pe de 
altă parte, unele plante ce 
păreau inutile, s-a constatat 
de asemenea că se atentează la 
bunele condiții de întreținere a 
solului. Aceasta fără să mai vor
bim de posibilitatea care se 
răpea oamenilor de știință de a 
studia caracteristicile și condi
țiile de viață ale diferitelor specii 
de animale sau de plante.

Așa se face că atunci cînd 
oamenii au sesizat că fenome
nele naturii prezintă un echili
bru în care nu e bine să intervii 
fără o bază științifică, au hotărît 
încetarea multora dintre dis
trugerile comise la întîmplare. 
Ba s-au luat chiar măsuri pen
tru protecția speciilor pe cale de 
dispariție.

O primă conferință interna
țională a avut loc, în acest scop, 
în anul 1933 la Londra, ou 
care prilej s-a hotărît crearea în 
toate țările civilizate a unor mari 
rezervații naturale, pentru pro
tecția speciilor de animale și de 
plante amenințate cu dispariția. 
Aceste măsuri veneau să se 
adauge la hotărîrile deja luate 
în ce privește interzicerea vînă- 
torii în anumite epoci sau pen
tru anumite animale. La noi în 
țară a fost votată legea pentru 
protecția monumentelor naturii 
încă din anul 1930 și în baza 
ei a luat ființă în același an 
Comisia monumentelor naturii, 
care a funcționat în cadrul 
Ministerului Agriculturii pînă 
în anul 1950, cînd a trecut la 
Academia R.P. R.

Cum crearea unor asemenea 
rezervatii cere spații imense, 
cu o faună și o floră cît mal 
variate, aflate în condiții abso
lut naturale de dezvoltare — 
deci nu în grădini zoologice sau 
botanice — cele mai avantajate 
țări din acest punct de vedere 
sînt: Uniunea Sovietică, S.U.A., 
Canada, China, Japonia, Argen
tina, Brazilia și Uniunea Sud- 
Africană. Dar nici alte țări, cu 
întinderi teritoriale mai mici, 
dar cu condiții naturale propice, 

n-au întîrziat să creeze rezer 
vații naturale. La noi în țari 
cea mai însemnată rezervație 
de acest gen se întinde pe c 
suprafață de 10.000 ha îr 
Munții Retezat și îndepiineș 
te toate condițiile unui part 
național. Aici se găsește azi 
nu numai cea mai variată 
floră întîlnită în această regiuni 
a globului, dar și toate speciih 
de animale, dintre care unel< 
probabil că nici n-ar mai fi 
existat pînă acum fără aseme
nea măsuri. Aici pot fi văzute 
orietnd pînă și caprele negre, 
atît de rar întîlnite în alte locuri'

A doua ca întindere din fan 
noastră este rezervația Buceg 
(aproximativ 5.000 ha), unde 
sînt protejate de asemenea dife 
rite specii de plante și animale 
rare.

în total există acum în țara 
noastră 70 de rezervații natu
rale, în comparație cu 36 cîte 
existau în anul 1943. Acestea 
fără a socoti terenurile puse sul 
ocrotire provizorie și rezervațiiI< 
forestiere.

Flora și fauna acestor rezer 
vații au constituit deja obiectu 
unor fructuoase studii din partea 
specialiștilor din țara noastră, 
iar planul de perspectivă a; 
Academiei R.P.R. pe anii 1960 
1965 prevede o și mai intensa 
campanie de cercetări, precum 
și construirea în acest scop a 
unor cabane-laborator înzestrati 
cu tot utilajul necesar.

POȘTA 
REDACȚIEI

STANESCU VIRGIL - 
Giurgiu. Faptul că excursia tu 
munți nu v-a dat satisfacție 
nu trebuie atribuit... muntelui, 
ci lipsei dv. de experiență. Cine 
v-a spus să consumați la drum 
zahăr și alcool cît mai mult nu 
a fost un bun sfătuitor. într-c 
cantitate de 100-200 de grame 
pe zi, zabărul contribuie într-a- 
devăr la menținerea travaliu
lui muscular în timpul unei 
excursii. Dumneavoastră ați exa
gerat însă, consumînd o jumătate 
de kilogram. Așa cum ați exage
rat se pare și cu ingurgitarea 
alcoolului. Senzația de reconfor
tare pe care ți-o dă alcoolul e 
falsă. în realitate acesta provoa
că stări de somnolență și de epui
zare. De asemenea, se pare că 
n-ați știut cum să mergeți. în 
zonele cu o înclinare mai mare, 
mersul nu trebuie să depășească 
2 km pe oră. Vă recomandăm 
ca excursia următoare s-o faceți 
în grup, sub conducerea unui 
ghid priceput, și veți vedea că 
vă veți înapoia eu o altă impresie 
despre turismul în munți.

T.B. — Pleșa-sat, reg. Galați. 
Există o contradicție între autorii 
dicționarelor istorice în legătură 
cu locuțiunea „Aprfts moi le 
deluge" (După mine, potopul). 
„Marea enciclopedie franceză", 
pe de o parte, indică (volumul 
22, pag. 649) că expresia apar
ține lui Ludovic al XV-lea (1710- 
1774), în timp ce „Nouveau 
dictionnaire d’historie, de geo
graphic, de mythologie et de la 
biographic", apărut la Paris în 
anul 1889 (volumul 2, pag. 125) 
și „Meyers Lexikon", apărut la 
Leipzig în anul 1936 (volumul I, 
pag. 472), pe de altă parte, atri
buie aceste cuvinte doamnei de 
Pompadour, care spune nu „Apr5s 
,moi“ ci „Aprts nous le deluge", 
în orice caz, această maximă 
„familiară lui Ludovic al XV- 
lea" — cum scrie în „Larousse" 
— pronunțată în anii premergă
tori Revoluției Franceze, arată 
nepăsarea vîrfurilor feudale față 
de nevoile și suferințele maselor. 
Ea oglindește, în același timp, 
descompunerea morală a vîrfu
rilor aristocratice.



Baza hipică din Calea Plevnei a găzduit la sfirșitul săptămtnii trecute un concurs de că
lărie, dotat cu Cupa 1 Mai. Tată trei dintre protagoniștii întrecerii:

(î) Ștefan Mustafa, pe calul Sept, la trecerea unuia dintre obstacole.

SMihaela Rădulescu, cu calul Rtndunica, pregătindu-se de start.
Maestrul sportului Vasile Pinciu care, conducted calul Văpaia, a obținut și de astă dată 

unul din cele mai bune rezultate ale concursului.
Fotografii de Romulus SCURTU



5 MILIOANE PUIEȚI de plante 
decorative veșnic verzi a livrat anul 
acesta în U.R.S.S. sovhozul specia
lizat din Nalcik. In fotografie: agro
nomul I. Bokov examinează o tufă 
de merișor turcesc (Buxus sempervi- 
rens) în vîrstă de 22 ani. -4

TCALITATEA MICILOR ROȚI DINȚATE, produse la o 
fabrică de ceasornice din Moscova, poate fi verificată în 
bune condiții datorită unei instalații originale, constînd 
din niște proiectoare optice care măresc piesele de cîteva 
sute de ori.

GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN 
PLOCK (R.P. Polonă) se îmbogățește 
permanent cu exemplare de animale 
rare. Recent, vasul „Sienkiewicz", în
tors din Argentina, a adus la bord 
patru șerpi și trei șopîrle uriașe. J

ÎNVĂȚAREA 
LIMBILOR STRĂ
INE la Universita
tea Palacky din 
Olomouc (R.S. Ce
hoslovacă) se face 
prin metoda auditi
ve-vizuală. Iată-1 
pe profesorul Mi
roslav Pavlik : i) 
verificînd pronun
ția corectă a studen
tului bolivian 1-ut- 
gardo Villaba Roso; 
2) pregătind apara
tul de proiecție, în 
vederea unei lecții, 
asistat fiind de stu
dentul columbian 
Alfons Martinez 
(stînga); 3) conver- 
sînd cu studentul 
romîn Tiberiu Mu-
reșan.

„FIFI", pensionară a grădinii zoo
logice din Londra, capătă uneori 
cîte un penny de la vizitatori, cu 
care obține dulciuri de la un auto
mat...

EXPOZIȚIA JUBILIARĂ„BĂR- 
TOK BELA“, deschisă la Buda
pesta în localul Muzeului Național, 
cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea marelui compozitor 
maghiar, stîrnește un viu interes 
printre iubitorii de muzică. în fo
tografie, aspect din expoziție.



Cu entuziasm ți cu im
portante realizări în mun
că a sărbătorit poporul 
cehoslovac cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării pa
triei sale ți împlinirea a 
40 de ani de la înființa
rea Partidului Comunist 

din Cehoslovacia. 

în numai 20 de luni a fost 
terminată cea de-a 9-a bate
rie de cocs de la uzinele 
„Klement Gottwald" din Kun-

cice (R.S. Cehoslovacă).

FLĂCĂRII
Cîntecul ți dansul popular 
sînt totdeauna prezente la ma
rile sărbători ale poporului 

cehoslovac.

■OBr-
Reconstruit în anii puterii 
populare. Berlinul — capitala 
R.D. Germane — continuă să se 
modernizeze, lată macheta vi

itorului centru al orașului.

Noua motonavă -Fritz He
ckert", construită la șantierele 
navale din Rostock (R.D.G.), 
a pornit în prima sa cursă.

La 8 mai s-au împlinit 16 
ani de la eliberarea Ger
maniei de sub Jugul fas
cist. R.D. Germană, pri
mul stat socialist creat pe 
pămînt german, a obți
nut mari succese în con

struirea socialismului.
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îngerul păzitor.

(Din „Ludas Matyi" 
— R. P. Ungară)

Nu vă alarmaji, vă 
rugăm 1

(Din „Eulenspiegel* 
— R. D. Germană)

UMOR

GRAJD

„Grajdul".

întrecere pe țosea.

de N. GHENADIE

Desen de N. CLAUDIU


