
Cele 50 de procente cu cît își depășesc zilnic norma tinerii Dumitru lacob și Radu Constantini- 
dis de la uzinele ..Bolesiaw Bierut“ din Capitală li situează printre fruntașii Întreprinderii.
In foto: cei doi tineri în timpul lucrului.

Foto: E. CSIKOS

Pentru un larg schimb de experienjă între

organizațiile U.T.M. de ia sate
in vederea atragerii tineretului pe

Proletari din toate țările, uniți-văl

Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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DEZVOLTAREA 
mișcării de masă 
a femeilor

Am citit în ziarul „Scînteia 
tineretului1', cu mult interes, 
scrisoarea tinerilor din comuna 
Călieni, regiunea Galați, precum 
și răspunsul tinerilor din To
praisar care au la bază o idee 
inimoasă, interesantă. Ar fi de 
mare folos dacă acest schimb de 
păreri — prin intermediul ziaru
lui — s-ar extinde și .ar participa 
la el toate organizațiile U.T.M. 
de la sate.

De aceea ne adresăm tuturor, 
cu rugămintea de a ne împărtăși 
din experiența lor, de a veni cu 
propuneri, din care să tragem 
cele mai bune învățăminte pen
tru munca noastră de atragere 
a tineretului pe calea socialismu
lui.

In comuna noastră, în prezent, 
se duce lupta pentru cooperativi
zarea complectă. Mai avem puține 
familii neînscrise. Noi, tineretul 
am muncit cot la cot cu ceilalți 
agitatori trimiși de partid în a- 
ceastă acțiune. Am foi mat echipe 
de agitatori dintre tinerii cei mai 
buni, care au mers din casă în 
casă, în munca'de lămurire. Desi
gur, nouă ne-a fost mai greu să-i 
lămurim în discuții pe cej în 
vîrstă, dar asupra tinerilor de sea
ma noastră am avut o influență 
deosebită și ei s-au înscris cu 
toții. Ca exemplu de tineri agita
tori fruntași îi putem da pe Bă- 
raru Iulian, Geană lcn, Blagu 
Marin, Chiriță Marieta, ing. Rusu 
Maria și mulți alții. Pe cine au 
lămurit ei ? Pe Pîrvu Gheorghe, 
Mitroi Nicolae, Cercel Marin, Mi- 
troi Marin, Bălășoiu Dănuț, Bu- 
nea Chiriță și alții. Care au fost 
argumentele noastre? Cel mai 
bun a fost, bineînțeles, gospodăria 
colectivă care deși n-are decît 97 
de familii a obținut succese fru
moase. Recoltele colectiviștilor 
(3.000 kg. porumb și 1.850 kg. 
grîu la hectar) sînt cu mult su
perioare țăranilor cu gospodării 
individuale. Colectiviștii cîștigă 
bine, casele lor sînt îmbelșugate.

După părerea noastră scrisoa-

rea tinerilor din Tapraisar are 
cîteva idei interesante. Una din
tre acestea este în legătură cu 
vizitele și posibilitatea de a. vedea 
și cunoaște direct realizările și 
viața colectiviștilor, acestea fiind 
argumente dintre cele maț con
vingătoare. De asemenea ni se 
pare demnă de urmat pilda tine
rilor din Topraisar legată de ex
periența lor în folosirea unor fer
me cît mai tinerești și atractive 
pentru atragerea tinerilor în for
mele socialiste.

Am căutat și noi să folosim 
asemenea forme și mai ales, bri
gada noastră de agitație, care 
are din săptămînă în săptămînă 
tot mai multă eficacitate și in
fluență asupra oamenilor din sat. 
Programele brigăzii au fost a- 
xate în ultima vreme tocmai pe 
problema cooperativizării, adică 
îi evidențiam pe cei care s-au în
scris de curînd, pe agitatori, ară
tam succesele muncii în comun, 
îi dojeneam pe cei care se codeau 
și amînau înscrierea, deși în 
principiu erau de acord. Tinerii 
puneau mult suflet în brigada de 
agitație, munceau împreună la 
compunerea textelor 
deauna oamenii din 
neau cu plăcere la 
noastre.

Desigur că asta nu
că mai sînt și alte forme pe care 
noi nu le cunoaștem și despre 
care am vrea să aflăm.

Așa cum am spus mai înainte, 
în comuna noastră cooperativiza
rea este pe terminate. Acum însă, 
începînd din toamnă și apoi în 
iarnă, noi vrem să începem o 
muncă de lămurire temeinică în 
vederea colectivizării. Desigur că 
în această muncă vom avea greu
tăți. La noi oamenii spun că țin 
foarte mult la pămînturile lor. 
De fapt, această „despărțire" de 
pămînt nu e decît o închipuire. 
Parcă în colectivă pămîntul nu 
rămîne tot al lor ? Legată de a-

ceasta este și chestiunea zestrei 
fetelor și a băieților, dar mai ales 
a fetelor. Obiceiul 
ritișul unei fete nu 
rios dacă nu i se 
pămînt și vite.

Iată cîteva din greutățile prin
cipale pe care le înfîmpinăm noi 
în munca de lămurire.

Subliniem încă odată, în înche
iere, că pentru noi ar fi foarte 
folositoare experiența altor orga
nizații U.T.M. în ce privește gă
sirea unor metode tinerești atrac
tive și eficace în 
gere a tineretului 
lismului.

spune că mă- 
e un lucru se
da ca zestre

munca de atra- 
pe calea socia-

BLAGU
în numele tinerilor din comuna
Goicea, raionul Segarcea, regiu

nea Craiova

MARIN

și întot- 
comună ve- 
spectacolele

e de ajuns,

Pramatia își izgo
nește mama din casă 
sub pretext că sezo
niera sa nevastă are 
nevoie de mai mult 
spațiu. Mai grav, 
sau în orice caz 
la fel de grav ca și 
barbaria pramatiei mi 
se pare comentariul 
cu care omul cu ini
mă de aur însoțește, 
evenimentul.

— E o lipsă de 
tact...

Un tînăr se dove
dește huligan, se îm
bată, face scapdal, 
sparge geamurile, n- 
costează femeile și 
omul cu inimă de aur 
se grăbește să-i 
apărarea.

— Dacă ai ști 
fond hun are...

...face scandal, ocos-. 
tează femeile, dar, ce 
caracter minunat are.
r.fi sparge geamu-^ 

se-mbată piuă 
masă

ia

ce

rile, 
adoarme sub 
dar, nu vă neliniș
tiți, din fericire pen
tru toată lumea, are 
un fond bun.

Sîmbătă dimineața 
Capitală la invitația 
de Miniștri al R.P. 
delegație guvernamentală a Uni
unii Birmane.

Din delegație fac parte U 
Kyaw Nyein, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Birmane, . conducătorul delega
ției, împreună cu soția sa Daw 
We Nwe Yi, U Hla Maung, am
basadorul Uniunii Birmane în R.P. 
Chineză, U Kyin, ambasadorul 
Uniunii Birmane la Moscova, 
împreună cu soția sa Daw Mya 
May, U Soe Tin, secretar execu
tiv la Ministerul Afacerilor Ex
terne, U Tha Tun, secretar par
lamentar la Ministerul Afacerilor 
Interne, U Maung Maung, secre
tar parlamentar la Ministerul In
formațiilor, U Aung Khin, ingi
ner mecanic șef și președinte la 
întreprinderea metalurgică din 
Rangoon, U Kyaw Sein, mem
bru al Camerei deputaților, U Ba 
Swe, secretar adjunct la Minis
terul Prevederilor Sociale, U 
Aye Hlaing, profesor de econo
mie la Universitatea din Ran
goon, dr. U E profesor la Fa
cultatea de medicină din Ran
goon ; împreună cu delegația 
guvernamentală a Uniunii Bir
mane au sosit U Nyun Thein, 
U Hpon Myint, U Naing Win, U 
Kyaw Sein Aung, reprezentanți 
aj organizației de tineret a Par
tidului socialist.

afaceri externe a Marii Adunări 
Naționale, Al. Buican, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, T. Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț, 
Elena Livezeanu, secretară a 
Comitetului Organizatoric Cen-

P. 
se- 
M., 
în

secretară
Organizatoric ( 

Femeilor din R. 
Petre Gheorghe, 
C. C. al U. T.

trai al 
Romînă, 
cretar al 
I. Moruzi, director ad-interim 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Virginia Velcescu, vicepreședintă 
a Uniunii Asociațiilor Studen
țești și alții.

La sosire <au fost de față șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri 
ai' corpului diplomatic din țările 
vizitate sau care urmează a fi 
vizitate de delegația guverna
mentală a Uniunii Birmane.

Adresînd oaspeților un 
de salut, 
Jiului de 
a spus :

Stimate 
dinte,

cierea de care se bucură la noi 
politica de coexistență pașnică pe 
care o înfăptuiește guvernul bir- 
man condus de premierul U. Nu.

Popoarele noastre — deși si
tuate la depărtare de mii de kilo
metri unul de altul — se simt a- 
proape prin interesul pe care-1 
poartă cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Ne exprimăm încrederea că vi
zita dv. în țara noastră, contac
tele personale ce se vor stabili, 
schimburile de vederi care vor 
avea loc, vor aduce o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea și întă
rirea legăturilor de colaborare 
multilaterală între Romînia și 
Birmania, în folosul ambelor 
noastre

Fiți 
stră.

Răspunzînd U 
vicepreședinte al 
Miniștri al 
spus :

Domnule vicepreședinte, exce
lență, prieteni,

în numele meu, al soției mele 
și al delegației exprim mulțu
miri

popoare, 
bineveniți în tara noa-

cuvînt
vicepreședintele Consi- 
Miniștri Petre Borilă

domnule vicepreșe-

Kyaw Nyein,
Consiliului de 

Uniunii Birmane, a

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, împodobit cu drapelele de 
stat ale R.P. Romîne și Uniunii 
Birmane, delegația guvernamen
tală a Uniunii Birmane a fost în- 
tîmpinată de Petre Borilă, vice
președinte -al Consiliului de Mi- 
niștri al R.P. Romîne, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
Al. Lăzăreanu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului, Tiberiu Abrihan, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, Nicolae Ionescu. adjunct 
al ministrului Industriei Pe
trolului și Chimiei, Pavel Si
lard, ministrul R.P. Romîne în 
Uniunea Birmană, de deputății 
lacob Coțoveanu și Nicolae De- 
leanu, membri ai comisiei pentru

Dragi oaspeți.

Permiteti-mi ca, în numele gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, a poporului romîn, să vă 
salut și să exprim bucuria de a 
vă avea in mijlocul nostru pe dv., 
distinși reprezentanți ai Uniu
nii Birmane.

Noi vedem în vizita delegației 
guvernamentale condusă de vice
președintele Consiliului de Mi
niștri U Kyaw Nyein expresia 
intențiilor comune de apropiere 
cît mai strînsă între țările noa
stre, fiind animați de dorința de 
a realiza această apropiere cu 
toată sinceritatea și căldura.

Cu ocazia șederii dv. în țara 
noastră, veți avea prilejul să cu
noașteți unele din realizările ob
ținute de poporul romîn în munca 
sa constructivă, năzuința sa pro
fundă de pace, simpatia și apre-

Vizita la C.C. al U.T.M. a reprezentanților organizației 
de tineret a Partidului Socialist din Uniunea Birmană

pepentru furmoasele cuvinte

Mișcarea de masă a femeilor 
din țara noastră Înregistrează o 
intensă activitate politică. In în
treaga țară se fac pregătiri in 
intimpinarea Conferinței națio
nale a femeilor din R. P. Romi- 
nă, care se va desfășura în mar
tie 1958.

Zilele trecute adunarea repre- 
zentante'or mișcării feminine a 
ales Comitetul organizatoric cen
tral.

Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la dez
voltarea mișcării de masă a 
femeilor urmărește să îmbunătă
țească formele de organizare a 
muncii în rîndurile femeilor, să 
asigure pentru mișcarea femeilor 
din țara noastră o mai largă 
bază de masă, să creeze condiții 
și mai bune pentru ca acestea 
să-și poată închina toate cunoș
tințele, tot talentul, întreaga ca
pacitate cauzei socialismului și a 
păcii.

Puterea populară din țara 
noastră a dat femeilor o totală 
egalitate în drepturi, eliberin- 
du-ie de povara umilințelor și a 
prejudecăților, incredințînd unui 
număr mare dintre ele posturi de 
conducere și funcții de răspunde
re, ca o recunoaștere deplină a 
priceperii și capacității lor.

Despre cele 35.C09 de femei 
deputate in sfaturile populare lo
cale, despre zecile de mii de

Delegația guvernamentala a Uniunii Birmane 
a fost primită la Consiliu! de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne Chivu 
Stoica, a primit sîmbătă la amia
ză pe U Kyaw Nyein, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Birmane și membrii 
delegației guvernamentale a U- 
niunii Birmane care fac o vizită 
în țara noastră.

Sub conducerea instructoarei de dans Maria Cărăuș, Ansam
blul sirb de Stat din Timișoara desfășoară o vie activitate. în 
prezent colectivul se pregătește temeinic în vederea unui tur
neu în țară. Iată un grup de dansatori executînd un dans 
ucrainian.

In ajutorul
slabi de îngercelor

Omul cu inima de 
aur se grăbește să n- 
copere o porcărie 
prezenta invitînd su
fletele noastre împie
trite la duioase nos
talgii :

— E huligan... Dar 
ce cap de serie era 
el în ’49 /

Omul cu inimă de 
aur vede trecutul, ve
de viitorul, numai cu 
prezentul stă foarte 
prost.

Cumsecădeniei exa
gerată a omului cu 
inimă de aur nu e 
decît expresia lașității . 
și indiferenței. Cînd 
dulcea limbă româ
nească are atîtea cu
vinte frumoase nu « 
o barbarie să umblăm

cu tristele și palidela 
„greșeală de tact'*, „o 
mică scăpare de aten
ție ?'* Cuvîntul „ești 
un derbedeu" are a-

cu inimă de aur, 
celor feciorelnici, 
celor slabi de 
vom da cîteva 
ple, un mic♦

calași drept la viață 
ca și cuvântul „te iu
besc/'. Pentru ticăloșii 
mari limba romi ițea
scă are cuvintele care 
se potrivesc de mi
nune. In ajutorul 
celor pudici, a. celor.

a 
a 

înger, 
exem- 
îndru-

mar pentru munca de 
fiecare zi:

— Porc de cîine.
— Prost de dă în

gropi...
— Terchea

cheg^
ber-

«— Taler cu două 
fețe...

— Umblă cu pe
riuța...

— Linge blide...
— Papă lapte... -
— Derbedeu... 
‘— Fluieră vînt...
Încerc un sentiment 

de nemărginită triste
țe cînd mi se întîm- 
plă să văd că în fața 
unor fapte strigătoare 
la cer nu se folosesc 
aceste admirabile, a- 
ceste dumnezeiești, 
aceste inegalabile cu
vinte de mînie și oca
ră ci slăbănoagele, 
scofîlcitele, nenoroci
tele, lașele „lipsă de 
tact", „o greșeală re
gretabilă" t „fond

Cineva povestea de
spre un domn care, 
cu chiu cu vai, după 
mari greutăți, după o 
viață întreagă de 
muncă cinstită, a reu
șit, numai el săracul 
știe cum, să fure o 
amărîtă sumă de o 
sută de mii de lei din 
banii statului. Unei 
doamne mai să-i dea 
lacrimile.

— Poate are și el 
o mamă...

— Cel care a furat 
procedat corect...

cu părerea 
inima de

n-a pro„. 
își dădu 
omul cu
aur.

Dacă 
doamnei m-a lăsat re
ce, intervenția omu
lui cu inimă de aur 
m-a paralizat.

— Ești sigur că n-a 
procedat corect?

— Foarte sigur...
...Era ferm convins 

că hoțul nu proce
dase corect.
Idiotul l

intervenția

Sîmbătă după-amiază U Nyun 
Thein, U Hpon Myint, U Naing 
Win și U Kyaw Sein Aung, repre
zentanți ai organizației de tineret 
a Partidului Socialist din Uniunea 
Birmană au făcut o vizită la sediul 
C.C. al U.T.M.

Membrii delegației au fost pri
miți de Cornelia Mateescu și Petre 
Gheorghe, secretari ai C. C. al 
U.T.M., Miron Olteanu, membru al 
Biroului C.C. al U. T. M., Alecu 
Costică, membru al C.C. al U.T.M., 
Virginia Velcescu, vice președintă 
al Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P. Romînă.

Oaspeții s-au interesat de forma 
organizatorică și activitatea pe care 
o desfășoară Uniunea Tineretului

Muncitor în atragerea tineretului 
la opera de construire a socialis
mului în țara noastră, la activita
tea culturală și educativă, la strîn- 
gerea colaborării prietenești cu ti
neretul din alte țări.

La rîndul lor, reprezentanții ti
neretului socialist din Uniunea Bir- 
mană au împărtășit aspecte din ac
tivitatea tineretului din țara lor, a 
organizației de tineret a Partidului 
socialist și a altor organizații de 
tineret din Uniunea Birmană. Ei 
și-au manifestat dorința de a în
tări continuu colaborarea priete
nească și schimburile culturale cu 
tineretul din țara noastră.

Intîlnirca s-a desfășurat 
atmosferă prietenească.

Au fost de față Petre Borilă și 
Alexandru Bîr’ădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
lcn Cozma, ministrul Agriculturii 
și Silviculturii, Mihai Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, G. Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al pla
nificării, Al. Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Mihai Petri, adjunct al ministru
lui Comerțului și Pavel Silard, 
ministrul R. P. Romîne în Uniu
nea Birmană.

întrevederea 
tr-o atmosferă

s-a desfășurat in- 
cordială.

(Agerpres).

femei președinte de gospodării a- 
gricole colective, membre în con
siliile de conducere, brigadiere, 
șefe de echipe, aflăm zilnic vești 
prin intermediul ziarelor și ra
dioului. In industrie se simte 
demult aportul prețios al femeilor 
muncitoare. Printre fruntașii în
treprinderilor noastre socialiste, 
numeroase femei constituie min- 
dria colectivelor lor de muncă. 
Experiența a dovedit-o cu priso
sință : femeile știu să-și valori
fice priceperea și îndemînarea 
gospodărească și pe plan mai 
mare, nu numai în propria lor 
casă. Zeci și zeci de acțiuni cu 
caracter edilitaro-gospcdăresc 
s-au născut în urma inițiativei 
entuziaste a femeilor. Parcuri, 
grădinițe de copii, solare, crcșe 
și cămine de copii, iată unul 
dintre fronturile unde munca mi
găloasă, dar atît de perseverentă 
a femeilor a făcut adevărate mi
nuni.

Nicicînd femeile noastre nu 
s-au bucurat de atita grijă și 
sprijin din partea statului, ca sub 
puterea populară. Problema ocro
tirii mamei și a copilului a fost 
ridicată la nivelul unei probleme 
majore, de stat.

Poporul nostru se mîndrește cu 
sale, muncitoare in fa

brici, țărănci muncitoare, inte'ec- 
tuale. Femeile ocupă un loc im
portant pe frontul intelectual lu- 
crînd ca academicieni, cercetători 
științifici, medici, ingineri, jude
cători, profesori, scriitori, artiști 
etc.

Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. ^al. P.M.R. pentru dezveliarea 
mișcării de masă a femeilor des
chide noi perspective pentru in
tensificarea atragerii pe o scară 
mai largă o maselor de femei la 
opera de construire a socialismu
lui, ia gospodărirea obștească, la 
întărirea economiei naționale, la 
educarea in spirit comunist a ti
nerei generații. Organizațiilor 
U.T.M. le revin multiple sarcini 
în urina recentei Hotăriri a par
tidului. Va trebui astfel promovat 
în organele de conducere ale or
ganizațiilor U.T.M. un număr mai 
mare de tinere. Promovarea cu

Peregrinările
■lui mister Wilson
★
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Visurile de acasă * Primul „contact*' cu realitatea 
Un ofițer „influențat" de comuniști * In loc 

de (lori—bătaie * Concluziile pățitului

C. Wilson era 
35-a țigară în 
Tot persona- 
secretari par- 

dactilografe.

Domnul Elmo 
nervos. Fuma a 
acea dimineață. 
Iul direct — 4 
ticulari, două a .
două cameriste, plus șoferul li
muzinei nu izbuteau să se a- 
propie de el. Chiar și 'cel mai 
mic cuvînt producea mînia 
excelenței sale, directorul „An
chetei mondiale", cu sediul în 
New 
unul

York. Wilson vorbea de 
singur :
Minciuni... Eroare... Sena- 
sînt comuniști... Majori

tatea... Soldații yankei sînt 
urîți în lume?! Bah, prostii... 
Evident, nu se știe : senatorii 
care au vizitat lumea au fost 
plătiți cu tone de aur... Comu
niștii !

Deodată îl străfulgeră o 
idee. Apăsă pe un buton de 
pe birou. Apăru capul speriat 
al secretarei.

— Yes, mister Wilson... 
Directorul, fără nici o intro

ducere, tună :
— Spuneoni Lory, ce crezi, 

soldații americani sînt urîți în 
străinătate ? Lory rămase per
plexă.

—• Mister Wilson, dumnea-

lorii

TEODOR MAZILU ,

voastră cunoașteți mai bine... 
Aici ajunsă, zîmbi stingheră. 
Nu conduceți oare celebra so
cietate „Ancheta mondială" ? 
Ce rost ar mai avea răspunsul 
meu... Fulgerător dispărură cu
tele de pe fața lui Wilson. 
Sări în sus, cît colo. Începu 
să rîdă. „Voi vedea cu ochii... 
li voi demasca pe senatori". 
Se freca bucuros pe mîini, ca 
după o afacere izbutită. Lory 
rămase încremenită. 11 mai 
văzu pe director vorbind ceva 
la telefon, după care acesta 
chemă mașina, o salută din 
mers și îi strigă :

— Plec prin lume... 
torc în trei săptămîni. 
tează cine mă caută... 
bye... Și dispăru

★
Vasul acostai 

son se afla pe , r
nez. Jubila. îi va înfunda pe 
toți colportorii de zvonuri. Ii 
tresăltă inima de bucurie cînd

Mă în- 
.. No- 

Good- 
ca o furtună.

OF U.S. TROOPS IN YOUR COUNTRY?

BELGIUM

BRITAIN

FRANCE

GERMANY

ITALY

JAPAN

APPROVE OPPOSE

NETHERLANDS

la chei. Wil- 
pcmînt japo-

CAROL ROMAN

Aprobați in general sau vă opuneți 
staționării trupelor S.U.A. in această țară?

Aprcbă Se opun N-au părere
Belgia 27% .52% 2/%Anglia 53V. 22% 15%Franța 22V, 45% 33%
R.F. Germană 4<>Vi> 25Vo 29 V,
Italia 33Vo 33Vo 34%
Japonia l8Vt 6H% 22%
Țările de jos 52Va 28% 20% I
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N-am găsit... adeziunile
mai multe... 
tovarășa Ște- 
probabil să

munca ce o veți 
urma și un curs

pe cițiva 
orășenesc 

apărut ca

Aceste tinere gimnaste de la „Ti nărui Dinamovist“ se antrenează cu perseverență. Ele se numără 
printre cele mai bune sportive.

ION ALEXA - Roman, CON
STANTIN ISACESCU — Co
muna Nehoiu, raionul Cislău. 
V. DUMITRESCU — Pitești, 
I. VLADIMIR - lași și C. IO
SIF, termocentrala Paroșpni

treaga ta putere de muncă este 
întotdeauna cea mai frumoasă.

*

e
e
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După cum am mai anunțat, 
in concursul corespondenților 
voluntari — inițiat de ziarul 
nostru vor intrq materiale apar- 
ținînd genului scurt (informații, 
note critice, însoțite de fotogra
fii sau caricaturi) și reportaje. 
La concurs poate participa orice 
tînăr care dorește acest lucru.

La selecționarea celor mai 
bune corespondențe se vor lua 
în seamă participanții cărora 
le-au fost publicate în perioada 
1 octombrie—29 decembrie a. c. 
cei puțin trei materiale din ge
nurile de mai sus (trei in to
tal, indiferent de gen), trimise 
in cadrul concursului. Ciștigă- 
torii concursului vor primi im
portante premii.

PUIU C. ALEXANDRU, Cu- 
muna Petrești, raionul Bacău

Iubesc nespus de mult tinerii 
cutezători, îndrăzneți, 
cunosc obstacole de netrecuț, 
atunci cînd își propun atingerea 
unui țel în viață. încă din școa
la elementară te-au atras mate- 
maticile, iar mai tîrziu ai deve
nit chiar pasionat. Acum după 
ce ai absolvit școala medie, do
rința dumitale. de a urma Facul
tatea de fizico-matematici 
deci pe deplin realizabilă.

Ca profesor suplinitor de ma
tematici la școala elementară ai 
posibilitatea îmbogățirii cunoștin
țelor respective.

în vederea unei temeinice pre
gătiri pentru examenul de admi
tere, cred că este necesar să fo
losești culegerile de probleme de 
matematici, de școală medie.

Nu mă îndoiesc că dacă vei 
studia cu aceeași pasiune, visul 
dumitale va fi cu siguranță îm
plinit, devenind un fizician de 
valoare. îți doresc succes!

care nu

este

CONSTANTIN AUREL, Arad.

De cînd ai terminat școala ele
mentară sînt aproape trei ani. 
De atunci tot încerci. diferite 
meserii fără să te stabilești la 
una. Ai vrut mai întîi să fii trac
torist, apoi croitor, tîmplar. Ai 
lucrat și pe un șantier, și totuși...

Acum ne scrii că te pasionea
ză cursurile upei școli de sani
tari la care te-ai și înscris;

Ai grijă însă ca entuziasmul 
dumitale să nu fie și de data a- 
ceasta un foc de pa,ie. Este 
timpul să te hotărăști și 
umbli din floare în floare 
fluturaș. Anii trec și riști 
mii fără nici o calificare,
răște-te 1 Profesia care îți este 
dragă și pentru care depui in-

••• •••••••

să nu 
ca un 
să ră- 
Hotă-

P. DINESCU — Galați, R • 
SANDU - Botoșani și 1. NES- : 
TORESCU — Constanța. ?

Ne scrieți că vă atrage munca ■ 
de miner și că sînteți hotărîți 
să îmbrățișați această meserie.

Ne bucură dorința voastră și 
nu ne îndoim că veți depune 
toate străduințele pentru a vă 
însuși mineritul.

Adresați-vă Oficiului de re
partizare a brațelor de muncă 
al raionului de care aparțineți 
care vă va repartiza conform ne
cesităților întreprinderilor 
niere.

Tot la Oficiu veți afla și 
dițiile de salarizare, cazare 
Paralel cu 
pune veți 
calificare.

Meseria 
moașă și

de miner este
____ _ f. de mare importanță 
pentru economul națională, Ea 
se însușește perseverînd în afla
rea tainelor ei, învățînd. Depin
de numai de voi. *

Ajunși în mină, vă rugăm să ț 
ne relatați primele impresii, pri- • 
mele bucurii. ț

• 
GHEORGHE CONDA—Con- • 

stanța. ?

e 
?

Redacția ziarului a solicitat ț 
Direcției pensiilor din cadrul • 
Ministerului Sănătății și a Pre- • 
vederilor Sociale să rezolve ce- • 
rerea dumitale pentru pensiona- ' 
re din cauză de boală.

Direcția ne face cunoscut că a 
dat indicații Oficiului de preve
deri sociale al regiunii Constanța 
să fii înscris pentru pensie de 
invaliditate în condițiunile Dec. 
446/956 art. 1 al. b.

e
e

ELENA PENEȘ — București.

Ne-ai informat că te-ai hotă- 
rît să te înscrii în clasa VIII-a 
la Școala medie nr. 15 și că nu 
ți se creează posibilitatea de a 
urma cursurile serale. în ciuda 
cererii dumitale nu ți s-a apro
bat să lucrezi doar în tura de 
dimineață. Te arătai desnădăj- 
duită și în ultima instanța te 
gîndeai să renunți chiar la în
vățătură. Redacția a cercetat 
cele relatate de dumneata. S-a 
stabilit să urmezi cursurile la 
școala medie ce funcționează 
pe lîngă fabrica voastră, lată 
că-ți vei putea urma și cursu
rile și nu se va stingheri 
munca în producție.

îți urăm succes !

9

9
9

9
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Foto: GR. PREPELIȚA

spre care porți a inimii făclie
discutat înființarea unei societăți 
literpre în școală, multora li s-a 
părut acest lucru destul de curios. 
Nimeni nu-și manifestase pînă a- 
tunci talentele literare, nimeni nu 
era cunoscut ca „poet sau scrii
tor'". Dacă totuși existau aceste 
preocupări, ele se păstrau în cea 
mai mare tainp, drept cel mai 
mare secret Totuși societatea a 
luat ființă. La începui sub. forma' 
unui cerc de literatură romînă, în 
pare se făcea lectură din operele 
mai însemnate, recenzii sau refe
rate. In felul acesta s-a trezit și 
s-a stimulat lectura particulară a 
elevilor, gțțstul pențru citit. Apoi,

...Sînt clipe cînd trăiești cu atîta 
intensitate un fapt, cînd o intim, 
plare, un lucru său o ființă îți pro- 
duce atîta emoție, atîtea senti
mente, incit dacă ai încerca să 
redai prin cuvinte ceea ce simți 
ți-ăr fi peste putință. Și atunci, ca 
să potolești tumultul gîndwilor și 
al trăirțlor, ca să conturezi și să 
exprimi toate aceste clipe, te tre
zești așternînd pe hîrtie, înfrigu
rat, rînduri întregi, unul după al- 
tul.

Iar cînd ai topit în rîndurile aș- 
temute pe hîrtie tot ce ai simțit, 
ești parcă ușurat, liniștit. Citești 
ce-ai scris și nu-ți vine a crede ----- r-- Jr -r ---- -r&--
cțnd regăsești în cele cîteva ver- s~a organizat o secție dramatica, 
suri sau pagini de proză, imagi
nea gîndurilor tale. Privești mirat, 
nedumerit, aproape cu sfială și 
respect la propriul tău scris și te 
încearcă uri sentiment de mîndrie, o 
mîndrie pudică,< pe care-o ascunzi.

Chiar dacă versul mai șchiqapătă 
pe ici, colo, sau frazele pe ălocuri 
sînt încîlcite, nu le bagi în sea- 
mă. în gîndurile tale te vezi poet, 
scriitor și anonimatul nu te su
pără Nu te supără ăici faptul că 
eștț abifl. în clasa a VIII-a sau a 
X-a, vîrsta adolescentului, cînd se 
spune că oricine face versuri și 
scrie Scrii ori de cîte ori simți, ne
voia, scrii și ștergi, apoi o iei iar 
de la început...

Aceste modeste mărturisiri lite
rare, mi le-a făcut, după destule 
ocolișuri, un elev. Nu-i voi spune 
numele, pentru că am înțeles diri 
rezerva lui că ține să fie... deocam
dată, anonim. Nu i-l ipun, și pen
tru faptul că mărturisirile lui. cu 
destul de puține modificări, sînt 
cele ale tuturor elevilor societății 
literare Gh. Lazăr de la școala 
medie nr. 12 din București.

Cînd cu doi ani în urmă, s-a

La redeschiderea
societății literare

GH. LAZAR

(l

pențru fiecare elev din școală. 
Sala mare de sport, aranjată cu 
covoare și flpri, a avut pred puține 
locuri pentru toți cei cîți veniseră. 
A fost o seară în care elevii au 
avut în mijlocul lor pe poetul Eu
gen Frunză. O seurq. în care poe
tul a împărtășit tuturpr din măr
turisirile sate literqre, din tainele 
poeziei. După ce s-au recitat citeva 
poezii de-ale poetului, în fața ze
cilor de elevi'și pionieri din sală, 
au ieșit pe rînd să-și citească pro
ducțiile. cei mai buni'membri ai 
societății.. Patricia Filip, Petre 
Popescu, Marcela Mpnteanu, Mir
cea Mazilescu. Șerban Gavrileșcu. 
Corttelia Chircprîan și alții (pe 
care-i rog. să mă ierte de data 
asta că nu le-am pomenit numele). 
Fie că au citit versuri sau proză, 
au fost ascultați cu aceeași atenție 
și emoție de colegii (or de șpoală. 
în ochți fiecăruia citeai o înbprbă- 
tare, p admirație, o strîngere de 
mină...

Și sînt sigură că în seara aceea 
societatea literară' s-a înmtțlflt cu 
încă o serie de elevi iubitori de li
teratură, de frumos.., Poate că i-a 
îndemnat și ultiipcle versuri ros
tite de Eugen Frunză la sfîrșitul 
serii:

Cînd i-am cunoscut 
activiști ai comitetului 
U.T.M. Reșița mi-au 
mari pasionați ai sportului. Co
mentau cu atîta însuflețire ultima 
întîlnire a reprezentativei noastre 
de fotbal incit nu se putea să nu-i 
admiri pentru cunoștințele lor 
sportive. Ba, suflet de piatră să 
fi avut și nu puteai fi rece la 
bucuria lor că echipa locală de 
fotbal, după un șir de insuccese, 
cucerise o victorie la scor.

Am călcat cu dreptul, socoteam 
eu, căci de unde vine pasiunea 
pentru sport dacă nu dintr-o oa
recare preocupare. De aceea n-am 
așteptat să se „răcească** atmos
fera sportivă și am ales din noia
nul problemelor sportive una mai 
de actualitate : reînscrierea mem
brilor colectivelor sportive în 
U.C.FS.

Liniștea care 
entuziasmul părea penibilă.

— A, vă interesează problema 
reînscrierii în U.C.F.S. ? — se 
simți obligată să intervină tova
rășa Ștefan, șefa secției propagan
dă. In orașul nostru, continuă 
dinsa amabilă, au și început în
scrierile. Un exemplu, nu-i așa ? 
mă întrebă interlocutoarea mea 
cu aerul omului care-i cunoaște 
bine pe gazetari.

— Unul sau chiar
— Să zicem... aici 

fan se opri puțin, 
cîntărească în gînd meritele celor 
ce vor fi popularizați și hotărî : 
Combinatul metalurgic. Acolo au

Pe cînd reiDscrierile 
în U.C.F.S. la Combinatul 

metalurgic din Reșița?

sportive

înlocuise brusc

Echipa de baschet 
a R. P. Romîne 
întîlnește azi 

echipa Turciei
Echipa selecționată de baschet 
Turciei susține astăzi în sala

Dezvoltarea mișcării de masă
a f e m e i Lo r

(Urmare din pag. l-a) 

curaj în munci de răspundere în 
conducerea organizațiilor de 
U.T.M., trebuie privită cu toată 
seriozitatea, ținînd seama că în 
prezent au loc în întreaga țară 
alegeri în organizațiile U. T. M. 
Acele organe și organizații U.T.M. 
care au subapreciat această sar
cină au datoria să ia măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor ce le-au 
manifestat.

Organele și organizațiile U.T.M. 
au datoria să sprijine îndeaproape 
alegerea comitetelor de femei, re
gionale, raionale, orășenești și 
comunale, să sprijine acțiunile cu 
caracter gospodăresc-edilitar, ini-

țîate de către comitetele de fe
mei. Utemistele vor trebui să fie 
în primele rînduri în acțiunea de 
atragere a maselor largi de femei 
la activitatea de gospodărire a 
regiunilor și raioanelor, la opera 
de construire a socialismului.

în săptămîniie care urmează 
va avea loc pe tot cuprinsul 
țării alegerea comitetelor femeilor. 
Alegerile se vor desfășura de jos 
în sus. Femeile din țara noastră 
vor trebui să-și aleagă reprezen
tantele din rîndurile celor mai 
bune fiice ale poporului, din rîn- 
dul acelora care prin fapte și-au 
dovedit atașamentul față de re
gimul democrat-popular, munci
toare de frunte, ț^rănci munci-

toare, funcționare și luptătoare 
pe tărîmul științei și al artei.

Milioane de femei vor avea ast
fel posibilitatea să participe mai 
temeinic la dezbaterea și rezolva
rea problemelor centrale ale mișcă
rii noastre feminine. Mai inițlt de 
jumătate din populația țării noa- 
sțre o formează femeile; ne pu
tem închipui lesne cîte noi re
surse de energie creatoare entu
ziastă vor putea fi valorificate în 
lupta pentru construirea socialis
mului, pentru pace, prin întărirea 
organizatorică q mișcării femeilor 
din țara noastră, mișcare care 
^i-a dovedit însemnătatea ei în 
lupta pentru socialism.

undp elevii împreună cu profesoa
rele de rpmînă au pregătit un 
spectacol original „Folclorul și in
fluența lui în literatură și artă".' 
Succesul obținut a încurajat pe 
elevi. Caietele ascunse cu grijă în 
ultimul rțifț al biblțpțecii, ‘neștiute 
de nimeni, unde cu litere mari ca
ligrafice au fast sprise primple 
rime, primele fraze sau... primeler 
încercări literare ', n-au mai consti
tuit un secret. Rînd pe rînd, mai 
timid, său mai cu îndrăzneală, ele 
au fost citite. Autorii lor s-au obiș
nuit să suporte criticile, să le fo- 
așcultăiorilor. 
micul cenaclu 
Gh. Lazăr se 
nou condeier.
tea aceasta, elevii au aranjat cî
teva săli, în care societatea să-și 
desfășoare ședințele. Ai impresia 
cînd intri într-utip din aceste săli, 
că. ești într-o lume nutnai a lite
raturii. întîlnpști pe orice scriitor 
dorești, de la Neculce, cu slova 
înțeleaptă, bățrîrtgascu, la poeții 
Văcărești, Cîrlova squ Grigore Ale- 
xandrescu și pînă la Emineșcu și 
Sadovețmu. II găsești și pe Crean
gă îtțtr-un album în care sînt ilus
trate toate „năzbitiile țîncului\ 
din Humulești", pe Caragiale și pe 
Alecsandri. Fiecare tablou, fiecare 
text dm sălile de lectură este lu- 
craț de elevi în timpy.1 celor doi 
ani de cînd a 
tea. O. nț unea 
în fața cpreia 
presionat.

Zilele trecute
Gh. Lazăr și-a reînceput activi
tatea. A fost un eveniment festiv

...,,Cpasta-i (eg$a frumuseții vie 
Un pisc de-ai cucerit, te.așteaptă 

altul 
Căci niciodată nu-i sfirșit asaltul 
Spre care porți a inimii fqclie-...

MONICA VERDEȘ

o
Floreasca primul meci din cadrul 
turneului pe carp-l întreprinde în 
țara noastră. Baschetb aii știi turci 
înțîlnesc cu începere de la ora 19 
echipa R.P. Romine.

Acest meci constituie o revanșă 
a întîlr.irii desfășurată în vară 
la Istanbul și cîștigată de echipa 
turcă.

în deschidere, la ora 17,30 va 
avea loc întîlnirea feminină din
tre echipele Progresul M.I.C. și 
Flamura Roșie Tg. Mureș, contind 
pentru campionatul repyblicfțn, 
categoria A.

în continuarea turneului, echipa 
de baschet a Turciei va juca marți 
26 noiembrie la Tg. Mureș cu se
lecționata Tineretului din R.P. 
Romînă. Ultimul joc al oaspeților 
va avea loc miercuri 27 noiembrie 
tot la Tg. Mureș cu selecționata 
orașului București

( 4gerpres)

ceară chiar părerile 
Cu fiecare ședință 

al societății literare 
înmulțea cu cite un 
Paralel cu activita-

luat ființă spcfata- 
făcută cu (țragosțe 
rătnîi profund im.

societatea literară

Un rodnic schimb
de experiență

Sîmbătă, s-au încheiat lucră
rile consfătuirii pe țară a activu
lui caselor raionale de cultură. 
La această consfătuire au parti
cipat și șefi ai secțiunilor de în- 
vățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare, inspectori culturali, di
rectori ai caselor regionale ale 
creației populare etc.

Au fost prezentate referate 
din partea caselor raionale de 
cultură din Tulcea, Făget și Si- 
ghet și Casei centrale a 
populare apoi două lecții 
susținută de Institutul de 
iar alta de Institutul de 
pedagogice și un referat
r.ecției căminelor culturale 
Ministerul Invățămîntului 
Culturii.

Participanții la consfătuire

Cei 
dis
pro
of

creației
— una 
folclor, 
științe 
al Di-

asistat la unele lucrări practice 
privind munca cultural-artistiqă, 
precum și la variate acțiuni în
treprinse de Casa de cultură a 
sindicatelor din Capitală, 
peste 40 de participant la 
cuții au dezbătut o serie de 
bleme legate de experiența
în domeniul muncii culturale și 
artistice.

In cuvîntul său, la încheierea 
lucrărilor acestei consfătuiri, tov. 
C. Prisnea, adjunct al ministrului 
Invățămîntului. și Culturii, a vor
bit despre necesitatea folosirii ex
perienței căpătate în scopul dez
voltării activității culturale de 
masă, a mișcării artistice de a- 
matori din țara noastră.

au I. M.

început de mult reînscrierile. O 
să aveți ce scrie vă asigur.

Cit de inspirat am fost ațirmind 
că am călcat cu dreptpl m-am 
convins de-abia a doua zi

— Se spune că în rîndurile 
membrilor colectivului sportiv 
C.M.R. acțiunea de reînscriere în 
U.C.F.S. se bucură de mult suc
ces — m-am adresat tovarășului 
Ștefan Petre, președintele acestui, 
colectiv sportiv.

Acesta mă privi cîteva momente 
apoi catadicsi :

— Da, deocamdată însă lămu
rim numai...

Lapidarul său răspuns avu da
rul să-mi spulbere speranțele. Se- 
zisînd nedumerirea mea interveni:

— în locurile, cele mai vizibile 
ani afișat extrase din hotărirea 
partidului și guvernului cu pri
vire la reorganizarea mișcării 
sportive — și un apel către mun
citori pentru reinscrierea în 
U.C.F.S. într-o ședință de lucru 
consiliul colectivului sportiv a sta
bilit ziua începerii înscrierilor, 
22 octombrie — și...

— Perfect, sînt de atunci destu
le zile (discuția noastră a avut 
loc in urmă cu. 10 zile). îu ce 
proporție s-qu reinserts membrii 
poleptivului ?

— în proporție de... O°/o.
La început credeam că tovară

șa Ștefan glumește, dar peste cî
teva momente explică cauza :

— Comitetul orășenesc C.F.S. 
nu ne-a repartizat nici nouă (ca 
și celorlalte colective sportive din 
oraș) adeziunile necesare. De cite
va zile îi caut mereu pe activiștii 
comitetului orășenesc, dar nu-i 
chip să le dau de urmă.

Concluziile ? Oricine le poate 
desprinde...

VASILE RANGA

Penultima etapă a campionatului 
categoriei A de fotbal

După o pauză de două săptă- 
mîni, campionatul categoriei A de 
fotbal se reia astăzi cu desfășura
rea unei etape deosebit de intere
sante.

în Capitală se vor disputa două 
partide care sînt programate pe 
stadioane diferite cu începere de 
la ora -14,15. Stadionul din Giu- 
lești va găzdui întîlnirea dintre 
echipele Locomotiva și Flamura

Roșie Arad, iar pe stadionul Re
publicii va avea loc meciul Pro
gresul București— Energia Ploești. 

în țară au loc următoarele me
ciuri : Oradea : Progresul—Dina
mo București; Timișoara: Știința- 
Energia Steagul Roșu Orașul Sta
lin ; Cluj : Dinamo—Energia Pe- 
troșapi.

(Agerprds)

PE SCURT
• Halterofilul sovietic de categoria semigrea, Piotr Matîuha, 

a stabilit un nou record mondial la stilul împins cu perfor
manța de 148 kg. Vechiul record aparținea campionului mon
dial Arkadij Vorobiev și.era de 147,500 kg.

• Sîmbătă' la Belgrad, în meci retur pentru optimile de fi
nala ale Clipei campionilor Europei la fotbal, echipa iugoslavă 
Steaua Roșie a învins formația suedeză Noerkopping cu sco
rul de 2-J (0-1). Ambele puncte ale învingătorilor au fost în- 

. scrise de mijlocașul centru Spaici. In primul meci, disputat la 
Stockholm, scorul a fost de 2-2 astfel că echipa Steaua Roșie 
s-? calificat pentru sferturile de finala ale competiției.

• După cum anunță ziarul „jKathimerini", campionatele bal- 
participa sportivi din Gre- 
vor fi organizate pe rînd

câni,ce de tenis de masă la care vor 
cia, Iugoslavia, Bulgaria și Romînia 
de fiecare din aceste țări.

Atena, scrie în continuare ziarul, 
campionatelor balcanice de tenis de

va găzdui prima ediție a 
masă, în noiembrie 1958.

• In cadrul unui concurs de tir, recent desfășurat la Pekin, 
trăgătorul chinez Han Huo Pin a stabilit un nou record al R.P. 
Chineze în proba de pistol viteză, realizînd 565 puncte. Perfor
manța sa este inferioară cu 1 punct recordului, mondial deținut 
de finlandezul Penți Linnosvuo și Cumarov (V.R.S.S.).

• Sîmbătă seara, în sala sporturilor Floreasca, s-a disputat unul 
din cele mai importante meciuri ale campionatului de volei, în
tre echipele Locomotiva și C.C.A. După o partidă pasionantă, 
formația ceferistă a repurtat victoria cu scorul de 3—1 (15—6; 
15—13; 13—15; 15—13).

Alte rezultate: Dinamo București — Flamura Roșie M.I.B.C. 
3—1; Energia Tr. 3 — Progresul I.T.B. 3—1.

• Jucătorii fruntași de tenis de masă din țara noastră se 
pregătesc în prezent în vederea campionatelor internaționale 
ale Șcandinaviei, care se vor disputa la Stockholm între 27 
noiembrie și 1 decembrie. La startul acestei tradiționale com
petiții vor fi prezenți unii dintre cei mai buni jucători din 
Franța, U.R.S.S., Iugoslavia, Suedia, R. P. Romînă, Finlanda. 

. R, P. Pojonă, R. D. Germană, Anglia, Suedia, R. P. Ungară, 
Danemarca și alte țări.

Țara noastră va fi reprezentată de Angelica Rozeanu, Ella 
Zeller, Maria Golopența, Toma Reiter, Tiberiu Harasztoși și 
Mâței Gatner.

După jocurile de la Stockholm, jucătorii romîni vor participa 
Ja alte concursuri internaționale, apoi se vor deplasa la Co
penhaga și Berlin.

RACHETA PRIMULUI SATELIT

după

din edi-

se exelu- 
poemele

80 de ani de Ia nașterea lui Cînd ne vom stringe laolaltă 
Maghiari și nemaghiari, dar 

frați ?
Cînd răsuiia-vq glasul nostru» 
Al celor frînți și împilați?

în aceste zile sărbătorim 
de ani de la nașterea marelui 
poet revoluționar maghiar Ady 
Endre. Născut la 22 noiembrie 
1877, într-un mic sat sălăjan Er- 
mindszent, azi numit Adyfalva, 
locuit din timpuri vechi de țărani 
romîni și maghiari lipsiți * de pă- 
mînt, Ady a devenit după cîteva 
decenii unul din cei mai mari li
rici ai poeziei mondiale.

în trecut despre opera sa s-a 
scris și s-a vorbit foarte mult. Dar 
în majoritatea cazurilor opera 
poetului a fost falsificată. Și nu 
întîmplător. Ideile mărețe ale de
mocrației și progresului care îi 
călăuzeau pana nu erau pe placul 
fcxegeților ce stăteau în slujba cla-

selor dominante 
maghiare. Fal
sificatorii re
curgeau la toa
te mijloacele 
posibile. Cu ani 
în urmă, 
moartea poetu
lui, ” 
țiile versurilor 
sale 
deau 
revoluționare gă
site prea „ba
nale" și „străi
ne" de creația 
poetului. Pe de 
altă parte poetul 
fusese prezentat 
ca un decadent, 
simbolist, adept 
al concepției 

artă". Conținutul so-artă pentru
cial, ideile revoluționare ale poe
ziilor sale se țineau în întuneric. 
La acest proces de falsificare ce 
a durat citeva decenii, au luat, 
parte într-o înțelegere frățească, 
admirabilă, cărturarii, presa, școa
la, clerul.

Dar militanții ideilor progre
siste, scriitori și artiști democrați 
au făcut foarte mult pentru 
moștenirea lui Ady să ajungă 
masele largi, la cei oropsiți,

ca 
la 
la 

care de fapt s-a adresat și poe
tul j

„Inima-mi cu voi aleargă, iat-o: 
Frați ai mei, o proletari 

maghiari 1“

Forțele progresiste, radicalii, li
deri ai fțușcărfi socialiste și ti
neretul maghiar au salutat cu 
bpcurie apari pa lui Ady pe arena 
de luptă a literaturii maghiare. 
Primele două dppenji ale veacu
lui nostru în care s-a desfășurat 
activitatea poetului erau pline de 
eveninjepte epocale. în luRțina a" 
cesțor evenimente Ady vorbea răs
picat și clar despre necesitatea 
Tpyoluțjei democratice și în Un
garia senți-fcudală capitalisță. Cu 
tqț sufletul săq aștepta această rp- 
volqție și prin scrierile sale pro
fetice a dpvpnit „pasărea furtu
nii" q revoluției maghiare ocupî|i(ț 
up țqc de frunte în mișcarea spț- 
rițpală democratică din Ungaria-

Poe?ia lui Ady Endre deschide 
pn ștrălupit capitol în istoria li
teraturii maghiare. El dezvolta 
ipai departe tradițiile revoluțio
nare ale lui Ppțofi, făurind și o 
limbă literară ipaghiară modernă, 
pe-baza unui conținut nou, care a 
dat poeziei sale up caractpr mili
tant, combativ. în cele mai în
semnate dintre volumele sale, 
„Versuri noi". „Sînge și aur", „Aș 
vrea să fiu iubit", „în fruntea 
morților" .și altele, au fost pu
blicate adevărațe perle nu numai 
ale poeziei maghiare dar chiar și 
ale literaturii mondiale. Citind a- 
ceste versuri putem înțelege de 
pe ele nu erau pe placul scriito
rilor și criticilor care urmăreau 
alte idealuri. Este destul să cităm 
numai cîteva din titlurile poemelor 
ca să ne dăm seama ce tematică

au și despre cc cîntă poetul : 
„Cîntecul iacobinului n)aglvar<’ 
„Soarele roșu", „Cîntecul străzii", 
„Nepotul lui GReorghe Doja", 
„Ne-avîntăui în revoluție".

Ba?îpdu-se pe yersurile în care 
Ady ataca onnduirea sociala din 
Ungaria feudală, numind-o „cimi- 
țjr maghiar", apologeții literatu
rii clqșelor susppșe s-au străduit 
să-l înfățișeze pe Ady ca pe un 
popț antipqtrjpțic. Ideile interna- 
țiopaljsțe. sepțipientele sale prie
tenești față de pațiopalilățilc con- 
iocpilqaye, slujeau drept pretext 
peptru ațapuHlc naționaliștilor, 
îjnpqțriya lpi. Ațly je răspupde 
prin vprsuri înllăcărate afirmîn- 
(lu-sp partizan al prieteniei dintre 

eli- 
Un 

este
ma-

Cqpoare, al luptei lor pentru 
erare și o viață fericiță. 
exemplu grăițor în acest sens 

yersul „Cîntecul iacobinului 
ghiar"' în care Ady scrie :

„De ce din mii de frînte 
doruri*) 

vrere? 
sau valahă, 
o durere.

Qcprfi, chipul

Nu crește-o uriașă 
Când slavă-un gară 
Durercd-i, vai, toț 
ț)e-Q mie de-pni,
La toți ni-s nufe-apropiqte.
De ce nu ne-ntilnim c-un vuiet 
Pe-p cugetului bpricqde?
Dunăre, Olt — la fel au graiul, 
Un grai domol și mortuar.
E vai de-acela care-n țara
Lui Arpadi nu-i domn sau 

tîlhar.

Ideile înfrățirii între popoare 
sînt prezente în numeroasele .tale 
articole publicistice scrise de el 
de-a lungul activității sale de zia
rist. Ca și mulți alți poeți Ady 
a activat și în domeniul jurna
listicii, începînd activitatea sa 
de gazetar în 1898 la Debrețin 
la ziarul „Debreceni Hirlap". In 
1900 se mută la Oradea 
desfășoară o muncă rodnică
ziarist, ajungînd chiar și la în- 
chisoqre îp urma țțpui articol scris 
împotriva cțpnilui. Apoi devine 
colaborator al unoj publicații din 
Budapesța. Tiițip îndelungat co
respondează (lin Țranța. In vesti
tele sale „Sprisori din Paris" A<Jy 
comentează evenimentele impor
tanțe \din viața pariziană și in- 
teynațiqnală. El a șalutat cu mult 
entuziasm și speranță revoluția 
Țușă din 1905. în articolele și co
respondențele șale (în 1905 sîqt 
spț-ise de el ^9, iar în anul urmă
tor 16 articole consacrate revolu
ției rpșp), Ady Endre nu dă nu
mai simple comentarii, ci cu mul
tă erudiție și pasiune dovedește 
necesitatea pnor schimbări revo
luționare și în Ungaria.

Acțivițatea publicistică a
Ady este iqipQrtanță și din punct 
de vedere a țpțelegerii caracteru
lui profund revoluționar al poe
ziei sale. Munca de zi cu zi în 
redacție, ciocpiri dese cu realita
tea crudă a societății maghiare 
— călesc sufletul poetului, nasc 
în el ura împotriva orînduirii 
nejuste și-i determină modul de 
a vedea și de a înțelege procesele 
sociale. Ady — liaristul a pregă-

lui

tit la luptă pe celălalt Ady — 
poetul.

De asemenea, nu prea s-a vor
bit în trecut despre Ady — nu
velistul. în 1939 au fost editate 

q 
cunoscută 

Intere- 
dip 
de
SO- 
li

nuvelele sale. Această latură 
talentului său a fost < 
mai mult de specialiști. 
sânt de remarcat că în ediția 
1939 n-au fost incluse o serie 
nyyeje valoroase cu caracter 
cial-pojitjc, care redapțprilor 
s-a părut „exagerat de tendenți
oase". Din nuvelele sale apărute 
în presa cotidiană între anii 1900 
și 1910 și care n-au fost publi
cate în colecția sus menționată, 
în anul 1952, la noi în țară, în 
seria „Tradițiile noastre progre
siste" (E.S.p.L.4.), redactată 
neuitatul acad. Gaql Găbor, 
titlul „înainte de cutremur" 
fost editate 26 de nuvele.
ceste scrieri Ady biciucște și de
mască clasele dominante, modul 
de viață imoral și corupția aces
tora.

Au trecut anii. Visurile și ide
ile lui Ady pentru care el a lup
tat cu multă înverșunare și-au 
găsit o întruchipare în viața noas
tră liberă, în regimul nostru în 
care trăiesc umăr la umăr în bu
nă înțelegere „maghiari și ne
maghiari". Tineretul, pentru care 
el a dorit o viață demnă și li
beră, îl iubește și îl cinstește pe 
poet. Ady trăiește în inimile noas
tre așa cum a prevăzut ;

„Da, (voi trăi, vă

Cu dreptul vieții

Ocara voastră nu

VĂZUTĂ LA BUCUREȘTI
Racheta primului satelit artifi

cial a fost observată în seara de 
22 noiembrie, Ia Observatorul As
tronomic djn București al Acade
miei R. P. Rqnpne, între orele 18 
și 17 minute — și 18 și 19 minute, 
adică cu 3 minute-înainte de ora 
prevăzută, ca o stea de mărimea 
3-a. Racheta s-a mișcat din direc
ția nord, din constelația Carul 
Mare, între stelele Delta și Epsi
lon, spre est, pînă în constelația

Andromeda (aproape de steaua 
Gama). După informațiile primite 
la observator, racheta primului sa
telit a pătruns în straturi mai den
se ale atmosferei, mișcarea ei este 
deviată și e posibil ca în următoa
rele zile să se incendieze ca un 
meteor.

Observația făcută a fost comuni
cată telegrafic la Consiliul astro
nomic sovietic din Moscova.

(Agerpres).

spun, și voi 
îîivinge 

mari și 
dureroase, 

mă mai 
atinge :

Mă apără a tinerilor inimii
BALOGH JOZSEF

*) Traducerea versurilor apar
ține lui E. Jebeleanu.

în secția de cercetări chimice de pe lingă Institutul de cer
cetări textile din Capitală, cercetătorii se preocupă îndeaproape 
de elaborara unor noi procese tehnologice, de îmbunătățirea 
calității produselor, de studiul materiilor prime etc.

In fotografie; Laboranta Angela Blîndu pregătind o nouă 
șarjă pentru apretarea permanentă a unei țesături de bumbac,



PENTRU TRIUMFUL PĂCII Vizita delegației parlamentare romîne 
în Polonia

Tineretul »• împotrivește oroarei bombei cu hidrogen

ȘI SOCIALISMULUI
Ecouri la consfătuiri le reprezentanților partidelor comuniste 

și muncitorești
R. P. CHINEZA

de la Moscova și la
GRECIA

PEKIN. — Opinia publică din 
Republica Populară Chineză a 
primit cu mare însuflețire publi
carea declamației consfătuirii re
prezentanților partidelor comunis
te și muncitorești din țările socia
liste precum și Manifestul păcii 
adresat de reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești mun
citorilor și țăranilor din toate ță
rile, bărbaților și femeilor din lu
me, tuturor oamenilor de bună 
voință.

In întreprinderi, instituții și in
stituții de învățămînt din Pekin, 
Șanhai, Tianțzin și alte orașe din 
China, în gospodăriile de stat și 
cooperativele agricole, muncitorii, 
funcționarii, studenții și țăranii dis
cută aceste importante documente 
ale epocii noastre.

R. P. POLONĂ

articol
Ludu" 

la con-

VARȘOVIA. — Intr-un 
de fond ziarul „Trybuna 
scrie : „Toți participanții 
sfătuire au fost unanimi în ceea 
ce privește necesitatea întăririi și 
dezvoltării unității partidelor noa
stre și a țărilor noastre. Această 
unitate constituie baza dezvoltării 
lor și condiția rezolvării cu suc
ces a sarcinilor pe care le pune 
astăzi viața. Consfătuirea a acor
dat atenția maximă problemei 
cheie — întărirea acestei unități, 
în acest scop consfătuirea a dis
cutat și a confirmat principiile co
laborării și solidarității partidelor 
care construiesc socialismul și a 
țărilor socialiste.

ATENA. — Ziarul „Avghi“ a 
relatat conținutul declarației 
consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
care a .avut loc la Moscova. De 
asemenea ziarul a publicat o te
legramă a lui Manolis Glezos. 
„Declarația, scrie Glezos, dove
dește intenția fermă a comuniș
tilor de a lupta pentru pace și 
prietenie între popoare. Ei consi
deră aceasta ca datoria și obli
gația lor primordială față de 
omenire. Declarația este unita
tea țărilor socialiste, este politi
ca coexistenței și nu războiul".

FRANȚA
PARIS. — Declarația Consfă

tuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste se află în centrul 
atenției presei pariziene. In ace
lași timp în ziarele din 23 noiem
brie au apărut știri cu privire la 
Manifestul păcii, adoptat la Con
sfătuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești.

Apreciind Declarația drept o 
noua dovadă a întăririi solidari
tății partidelor comuniste și mun
citorești frățești, ziarele 
evidență în legătură cu 
Criza serioasă a blocului 
cului de nord. Ziarele de dreapta 
încearcă prin toate mijloacele să 
diminueze importanța Declarației, 
afirmînd că nu ar conține „nimic 
nou".

Presa democrată a publicat ex
puneri amănunțite ale Declarației 
și Manifestului Păcii.

scot în 
aceasta 
Atlanti-

Manifestul pârii
ITALIA

ROMA. — La 22 noiembrie _ „ 
întors la Roma delegația Parti
dului -comunist italian care a par
ticipat la sărbătiyrir^a celej de-a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Palmiro 
Togliatti, secretar general al C.C. 
al P.C. Italian și conducătorul 
delegației, a făcut următoarea de
clarație ziarului „Unita":

„Sărbătorirea celei de-a 40-a 
aniversări a Revoluției din Oc
tombrie a fost o demonstrație 
strălucită a forței, unității și coe
ziunii lagărului socialist".

JAPONIA
TOKIO. Declarația consfătuirii 

reprezentanților partidelor comuni
ste și muncitorești din țările socia
liste se află în centrul atenției pre
sei japoneze.

Declarația, scrie ziarul „Asahi“, 
merită o mare atenție fiind un 
program comun al țărilor comuni
ste, care ilustrează atitudinea con
ducătorilor acestor țări față de ac
tuala situație internațională, di
recția în care vor acționa.

Un alt mare ziar conservator, 
„Mainiți", subliniază că Declarația 
cheamă la promovarea politicii de 
coexistență pașnică între țările 
comuniste și cele necomuniste. In 
această ordine de idei ziarul arată 
că țările occidentale nu trebuie să 
respingă principiile coexistenței 
pașnice. Aceste țări n-ar trebui 
oare să se gîndcască să.-și schim
be politica față de Uniunea Sovie
tică și China ? Aceasta, scrie zia
rul, este un moment important al 
epocii noastre.

KOTOV IC E. Capitala Sileziei 
Superioare, marele centru carboni
fer polonez, a salutat în mod căl
duros delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, care a so
sit aici sîmbătă dimineața. Depu
tății silezian/ în Seimul R. P. Pq~. 
lone, Riszard Neszporek, prim pre
ședinte al Sfatului popular al voie
vodatului Katowice, J. Lamusza, 
secretar al Comitetului voievodal

P.M.U.P., L. Ponedialen, preșe-al

dinte al Comitetului voievodal al 
Partidului Unit Țărănesc și K. Za- 
wadski, președinte al Comitetului 
Voievodal al Partidului Democrat, 
precum și alți deputați, ziariști 
și oameni de cultură, au întîmpi- 
nat delegația romînă.

Pretutindeni delegația Marii A- 
dunări Naționale s-a bucurat de o 
primire călduroasă și plină de 
prietenie.

„Nu este loc alături pe aceeași planetă 
pentru copilul meu 

și pentru bomba cu hidrogen!"
spune tînărul englez John Goss

s-a

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® &

JJ Declarațiile lui Dulles îți dau fiori"
Un articol publicat în ziarul american 

„National Guardian*4 —
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarul „Națio
nal Guardian" a publicat la 22 
noiembrie un articol redacțional 
în care critică cu asprime cercu
rile guvernante din S.U.A. care 
au reacționat în mod isteric la 
lansarea de către Uniunea So
vietică a sateliților artificiali ai 
pămîntului și cere începerea tra
tativelor cu U.R.S.S. pentru slă
birea încordării internaționale.

Uniunea Sovietică, se spune 
în articol, a început cu o viteză 
ce-ți laie răsuflarea experiențe 
în spațiul cosmic care lărgesc 
în mod incontestabil cunoștințele 
omului asupra universului. A- 
ceste experiențe au impresionat 
lumea civilizată mai mult decît 
orice alt eveniment din cîte ne 
aducem aminte... în pofida aces
tei provocări la înirecere, guver
nul Statelor Unite, care pînă în 
prezent erau considerate țara cea 
mai puternică de pe glob, a 
reacționat în modul cel mai ne
așteptat. El a transformat che
marea la întrecere jntr-o amenin. 
țâre și a avertizat poporul său 
să întoarcă privirile de |a o pace 
potențială și glpria întregii ome
niri și s-o îndrepte spre război 
și lipsuri.

LIPSIT DE IMAGINAȚIE 
SAU DE DORINȚA DE A PÂR- 
TICIPA LA FĂURIREA NOII 
ERE A OMENIRII, EL A RE
CURS LA PROPAGANDA 
HITLERISȚA și A PROPUS 
LOZINCA SINGEROASA „TU
NURI IN LOC DE UNT'*. Ge
neralii americani, care sînt

bucuroși să pună mîna pe arme, 
colindă lumea în avion pentru 
„a -arăta care le este stindardul". 
Secretarul nostru de stat, care 
face echilibristică pe marginea 
războiului și ale cărui declarații 
îți dau fiorj, ne avertizează că 
poate va trebui să renunțăm la 
unele libertăți ciuntite...

Printr-o coincidență întîmplă- 
toare și acest lucru nu trebuie 
să ne pară straniu, în timp ce 
președintele renunță la bugetul 
său echilibrat, la care ținea cu 
atîta sfințenie, pentru a obține 
mai multe fonduri pentru înar
mare, iar Harry Truman spune 
că poporul va trebui să plăteas
că mai multe impozite pentru 
a-i învinge pe ruși, direcția fe
derală a rezervelor dă să se în
țeleagă că se apropie depresiu
nea. despre care se zvonea de 
mult.

Așa dar, chemarea la întrecere 
lansată de satelit servește țelu
rilor Washingtonului — de a ne 
băga mîna în buzunar pentru a 
procura banii necesari sporirii 
înarmării... Este limpede pentru 
orice american cu bun simț și 
care-și iubește țara, că Wa
shingtonul a ajuns în impas.

întreaga lume vrea 
PACE ȘI COMERȚ, IAR NOI 
PROPUNEM ÎNARMARE ATO
MICĂ. La Washington faptele 
reale sînt prost interpretate. A- 
celași lucru s-a întîmplat la Ber
lin și în alte capitale în 1941, 
cînd forța și potențialul Uniunii 
Sovietice au fosi mult subapre
ciate. Incăpățînarea în această

interpretare greșită a faptelor, 
în pofida succeselor Uniunii So
vietice și a creșterii lumii socia
liste, este un fel de boală perio
dică a capitalismului, care poate 
avea consecințe nefaste. Acest 
lucru îl recunosc industriașul 
Cyrus Eaton și alții, care vor 
să rămîpă în viață capitalismul. 
Ei propun să se facă o jumătate 

J---- în întîmpinarea ruși-de drum 
lor...

■ Ziarul -
„țara trebuie trezită din confor
mismul și apatia ei“ și face apel 
la organizarea unei mișcări po
litice independente care să lup
te pentru pace.

scrie în încheiere că

Cercetarea știmtificâ a qpelor Dunării
VIENA 23 (Agerpres). — Co

respondență specială : îptre 19 și 
22 noiembrie a avut loc la Vie- 
na consfătuirea colectivului inter
național de cercetări limpologice 
ale Dunării, Ia care au participat 
specialiști din toate țările rivera
ne. Din partea Republicii Popu
lare Romjne a participat prof. 
Theodor Bușniță. membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

Consfătuirea a elaborat planul 
de lucru comun și a examinat pro
bleme privind metodele și apara
tura necesară cercetărilor hidrobio-

logice și hidrochimice, probleme 
de irigații, piscicultura și naviga
ție. Consfătuirea a stabilit ca pe 

. lîngă efectuarea stadiilor hidrobio- 
logice să se urmărească cercetarea 
stării actuale a igienei apelor 
Dunării.

Specialiștii prezenți la consfătui
re și-au exprimat dorința de a or
ganiza o cercetare comună a ape
lor Dunării, în luna septembrie 
1958, printr-o deplasare cu un vas 
de cercetări, de la Viepa pînă Ia 
gurile Dunării.

La 31 mai 1957, ora 3 fără 
10 minute, s-a născut un copil 
— copilul meu, al meu și al 
Jartelei.
Jennifer, (nujne de floare 
N.N.).

La 31 
a explodat 
bomba lor, a d-lui MacMillan 
și a altora care țin mult s-o 
aibă.

Oamenii care au făcut-o i-au 
dat numele de „Bestia". Eu 
sint mîndru de copilul meu. 
Cei ce sint mîndri de „Bestia" 
trebuie întrebați de ce ? După 
cum ar putea spune Jennifer, 
dacă ar vorbi, „Nu există loc 
alături pe aceeași planetă pen
tru mine și pentru ea".

Ați aflat cu toții despre

l-am, dat numele de

mai, 1957, ora 10,41 
q bombă —

U.R.S.S. se pronunță pentru o rezolvare reală 
a problemei dezarmării

„Bestie", 
despre ea. 
vedetă de 
cat dimensiunile, 
toate celelalte.

Ziarele au vorbit 
Au tratat-o ca pe o 
film, i-au comuni- 

culoarea și

BUDAPESTA. - După cum 
transmite agenția Tânjug la 23 
noiembrie au început la Budapesta 
tratative comerciale între Iugosla
via și Ungaria

PEKIN. — Comitetul Central ql 
Partidului Comunist Chinez a tra- 

. sat lucrătorilor de la sate un pro
gram măreț de dezvoltare a pro- 
ducției agricole. Acest program 
este expus în proiectul revizuit „al 
principiilor fundamentale de dez
voltare a agriculturii R. P. Chi. 
neze pe anii 1956—1967“.

PRAGA. — Lucrurile Conferinței 
internaționale a institutelor și co. 
misiilor de istorie a partidelor co
muniste și muncitorești care s-a 
deschis marți ia Praga, au luat 
sfîrșit sîmbăfa seară.

NEW YORK. - Din orașul Bad. 
ford (statul Massachusets) se a- 
nunțâ că centrul local de cerce
tări al forțelor militare aeriene ale 
S.U.A. a anunțat că se presupune 
că S. U. A. au lansat „meteoriți 
artificiali''.

PRAGA. — Orchestra de muzică 
ușoară ,,Electrecord“ și-a început

; TIRANA. La Tirana a avut 
. loc cea de-a doua adunare na-
• țională a tineretului muncitor. 
’ Todi Liubenja ,prim-secretar

al C.C. al Uniunii Tineretului
• Muncitor din Albania, a pre-

► zentat un raport despre sarci-
► pile tinerilor muncitori și mun-
► citoare în îndeplinirea celui 
J de-al doilea plan cincinal.
► #
► WASHINGTON. După cum 
J anunță agenția France Presse
► Francis Walter, membru al Ca-
► inerei reprezentanților din par- 
J tea statului Pennsylvania, a
► declarat la 21 noiembrie că doi 
k studenți americani care s-au

înapoiat diptr-o călătorie fă-
► cuta în Republica Populară 
; Chineză — Marris Block și
► Marry Blocksberg, au refuzat
• să facă declarații in fața Co- 
’ misiei Camerei reprezentanți- 
. lor pentru cercetarea activită- 
’ ții antiamericane.

★
WASHINGTON. După cum 

’ transmite agenția United Press, 
; Departamentul de Stat al
• S.U.A. a anunțat la 22 noiem- 
; brie că va retrage pașapoartele 
; unui număr de 31 tineri ame-
• ricani care in vara acestui an 

au vizitat R. P. Chineză.

de caldă prietenie.

Sosirea în Capitală a delegației 
guvernamentale a Uniunii Birmane

(Urmare din pag. l-a) 

care le-ațj rosiit. Aceasta nu e 
prima delegație care a fost invi
tată de guvernul dv. La amabila 
dv. invitație o delegație de mem
bri ai -parlamentului nostru, con
dusă de vicepreședintele parla
mentului a vizitat țara dv. întorși 
în patrie ei ne-au transmis salu
tul cald al guvernului și poporu
lui dv, și au povestit despre os
pitalitatea poporului dv.

Aceasta a trezit un mare inte
res în țara noastră pentțR po
porul romîn, pentru guvernul ro- 
mîn, cu toate că ne despart mii 
de kilometri.

Vă mulțumesc încă odată pen
tru prilejul pe care ni l-ați ofe
rit. Sîntem de .acord cu excelența 
voastră că aceste schimburi vor

contribui la întărirea prieteniei 
între țările noastre și că această 
prietenie va aduce o contribuie la 
întărirea păcii mondiale. Vă asi
gurăm încă odată excelentă, că 
vă sîntem foarte recunoscători.

★
U Kyaw Nyein, vicepreședinte 

al Consiliului de 'Miniștri al U- 
niunii Birmane împreună cu soția 
Daw We Nwe Yi și membrii de
legației guvernamentale a U- 
niunii Birmane au asis
tat sîmbătă seara la spectacolul 
„Călărețul de aramă“ de R. 
Glier, prezentat la Teatrul de O- 
peră și Balet.

La spectacol, împreună cu oas
peții. au asistat Petre Borilă, Ion 
Cozma, Constanța Crăciun, Al. 
Lăzăreanu, Mihai Petri și Pavel 
Silard, ministrul R. P. Romîne 
in Uniunea Birmană.

mineața următoare, și sora îți 
răspunde : „Ai o fetiță fru
moasă. Cintărește 6 funzi, 15 
uncii și s-a năfeut la ora 2,50. 
Nevasta, fetița, amîndouă sînt 
sănătoase". Iar tu spui : Oooh, 
vaai biinee... sau altceva la 
fel de inspirat.

Am telefonat noutățile afla
te, „bunicului" și „bunicii". 
„Bunicul" era atîi de emoțio
nat îneît i-a telefonat < 
tului meu și i-a spus că 
fer cînlărește 15 funzi 
uncii!

Asta s-a întîmplat 
Sîmbătă dimineața am 
despre „Bestia". Cum a 
naștere ea, ca un soare mînios, 
ca purpuriul înegrit, cenușiul 
murdar, albul plin de noroi, 
terminîndu-se la cap ca o co- 
nopidă hidoasă pe un cotor de 
ciupercă, cum zgomotul ei pu
tea fi auzit la zeci de mile de
părtare, ca cel mai înfricoșă
tor tunet ce s-a auzit vreodată.

Ce se mai poate spune? Cu
noașteți urmările la fel ca șt 
mine. Și oamenii de știință le 
cunosc, și politicienii. Chiar și 
cei care pălăvrăgesc bucuroși 
despre bombe „curate" și ...nu 
fac decît să ne arunce nisip in 
ochi, ca să ne amăgească.

Ei nu pot să ne asigure că 
nici un copil născut la 31 mai 
1957 nu va muri de 
sau leucemie, ca rezultat 
exploziei, sau că va trăi, 
că nu vor da naștere la copii 
morți 
ceste 
m-am hotărît 
pentru a ajuta la încetarea ex
periențelor cu bomba cu hi
drogen, pretutindeni, și apoi 
la înlăturarea lor.

Și poate că și dv. ați putea 
face ceva. „Multe mîini, ușurea
ză munca". Jennifer esțe copi
lul meu, Dar socotesc că în
cetarea experiențelor cu bom
ba cu hidrogen este în intere
sul copiilor tuturor.

cișmna- 
i Jenni- 

și ă

vifteri.
citit 

i luat

Eu însă vreau sil va i 
despre Jennifer. Dece? fiindcă 
pol paria o sută contra unu. 
că veți fi și dv. părinți odată 
— este doar un lucru natural.

Se spune că să fii tată nu e 
mare lucru. Pentru mine însă 
e mare lucru, deoarece n-am 
mai fost pînă acum. Era cit 
p-aci să fiu acum doi ani. Dar 
copilul s-a născut fără viață. 
Janet a fost serios bolnavă 
după aceea.

A fost o lovitură. Dar aceste 
lucruri se îutîmplă și treci 
peste ele. într-un fel sau altul. 
Așa s-a întîmplat și cu noi. Și 
cînd am trecut peste cefe in
tim plate, ne-am hotărît să fa
cem un alt copil.

...Și în sfîrșit, a venit 
ziua mult dorită. Numai
era toiul nopții, pe la 3 a.m., 
cînd am trimis după ambu
lanță.

Apoi a început din nou aș
teptarea. Jennifer nu se prea 
grăbea. Uneori copiii fac ase
menea pozne. Țelefonezi dimi
neața. telefonezi seara, nimic.

Și apoj suni din nou, în di'

Declarația delegației sovietice
..că puierile occidentale îniențio- 
nează să continue această linie. 
Acest fapt esîe dovedit și de a- 
doptarea, sub presiunea S.U.A., 
a rezoluției cu privire la compo
nența comisiei de dezarmare, po
trivit căreia majoritatea covîrși- 
toare a comisiei va fi alcătuită 
din statele participante la blocu
rile militare ale puterilor occi
dentale, ceea ce face imposibilă 
prin sine însăși ducerea unor 
tratative cît de cît rodnice în 
problemele dezarmării.

Delegația sovietică 
necesar să declare că 
cestea se fac pentru a 
atenția popoarelor

a

altele, se

dezarmă- 
sesiune a 
O.N.U. a

NEW YORK. 23 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 22 noiem
brie delegația Uniunii Sovietice 
a difuzat în rîndurile delegațiilor 
la cea de-a 12-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. și pentru 
a fi publicată în presă o decla
rație în care printre 
spune :

Discutarea problemei 
rii la cea de-a 12-a 
Adunării Generale
arătat că puterile occidentale, în 
primul rînd S.U.A., nu vor să 
realizeze un acord în problemele 
dezarmării și încearcă să impu
nă Organizației Națiunilor Uni
te hotărîri care nu pot constitui 
o bază pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înlăturarea 
primejdiei unui război atomic și 
care condamnă la eșec și pe vî- 
'tor tratativele cu privire la de
zarmare. Rezoluția adoptată de 
majoritatea Adunării Generale 
sub presiunea S.U.A. dovedește

consideră 
to-ate a- 
se abate 

de la linia
adoptată de puterile occidentale, 
mai ales de cercurile conducă
toare ale S.U.A., îndreptată spre 
neadmiterea unui acord de de
zarmare, spre continuarea ob
strucțiilor în ce privește tratati
vele referitor la această proble
mă. Guvernul sovietic a declarat 
în repetate rînduri că condamnă

Simptome alarmante
în economia S.U.A.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum reiese din relatările 
agențiilor americane de presă, 
urțul din simptcsiele alarmante 
în situația economică din Statele 
Unite îl constituie NUMĂRUL 
TOT MAI MARE DE CONCE
DIERI IN INDUSTRIE.

Uzina „Forstmann Womens" 
din Garfield, New Jersey, una din 
cele mai vechi și mai mari în
treprinderi textile din țară, a a- 
nunțat că își va închide porțile 
din cauza „condițiunilor nefavora
bile". Reducerea producției în 
industria siderurgică, datorită șcă- 
derii comenzilor primite c}in 
partea industriei de automobile, 
provoacă de asemenea concedieri 
masive de muncitori. Sîpt în spe
cial afectate districtele Pittsburgh, 
Youngstown și Chicago, unde se 
produce jumătate din 
națională de oțel.

producția

într-un articol publicat în „Afl 
Cio News", organul marii cen
trale sindicale Afl-Cio, George 
Meany, președintele centralei, 
scrie că „există semne economice 
amenințătoare care nu pot fi 
ignorate în ciuda discursurilor li
niștitoare ale lui Eisenhower".

Meany avertizează că „în cazul 
cînd guvernul nu va acționa, fa
miliile muncitorilor vor avea de 
suferit și se vor produce tulburări 
grave în întreaga economie".

Experții Ministerului Muncii din 
S.U.A. prezic o nouă creștere a 
șomajului în lunile ce vor veni. 
ÎN PREZENT NUMĂRUL OFI
CIAL AL ȘOMERILOR ESTE 
DE 2.500.000. „Vom fi plăcut 
surprinși, a declarat un expert gu
vernamental, dacă pînă în februa
rie numărul șomerilor va crește 
numai pînă la 3.500.000".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Partidului RadicalCongresul
Socialist, s-a pronunțat pentru 

încetarea războiului din Algeria
PARIS 23 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția France Pres- 
se, Congresul Partidului Radical 
Socialist care își desfășoară lu
crările la ~ ’
cu 648 de 
subliniază 
lor pentru

Strassbourg a adoptat 
voturi o rezoluție care 
necesitatea negocieri- 
a se pune capăt răz-

boiului din Algeria și care cri
tică politica economică și finan
ciară a guvernului.

Rezolufia prezentată de adepții 
lui Felix Gaillard, care aprobă 
politica guvernamentală, nu a 
obținut decit 472 de voturi.

Io O N U
cu hotărîre o asemenea politică 
și aceste acțiuni ale puterilor oc
cidentale. Delegația sovietică este 
împuternicită să declare că Uni
unea Sovietică nu va participa 
la lucrările comisiei a cărei ma
joritate este formată totodată 
din particip-anți ai blocurilor mi
litare agresive.

Ministrul Apărării 
al U.R.S.S. l-a primit 
pe W. R. Hearst-junior 
MOSCOVA. La 23 noiembrie 

mareșalul Uniunii Sovietice R. I. 
Malinoyski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a primit pe W. R. Hearst- 
junior, proprietarul concernului de 
ziare „Hearst" și pe ziariștii ame
ricani F. Connif și R. Consi-dine, 
care l-au însoțit și a avut cu ei o 
convorbire.

cancer 
al 

ori

sau monștri. Din a- 
motive sentimentale 

să fac ce pol
F 
că

Peregrinările lui mister Wilson
(Urmare din pag. l-a)

distinse o navă, acostată nu 
departe, purtind steagul înste
lat. Peste cîteva minute se afla 
pe bordul vasului american. 
Aici palpa pulsul chiar de la 
„băieții" lui. Wilson, ziarist 
rutinat se întreținea despre 
cîte-n lună și-n stele. Voia să 
abordeze 
Fără să 
rect.

discret chestiunea, 
vrea insă nimeri di-

De 
Pe

Nu face...

ce nu sînteți prin o- 
un timp așa de fru-

Și zimbi

<

în toate marile orașe ale Republicii Federale 
Germane, șoferii de taxi metre au intrat intr-o 
grevă de 15 minute, ca semn de protest împo
triva uciderii șoferului Heinrich Gothe din Ham
burg, ucis în taximetrul pe care-1 conducea, pen
tru a i se " 
de taxiuri 
țiunea lor 
Germanie 
Numeroși

fura portofelul cu 70 de mărci. Șoferii 
din Hamburg au fost sprijiniți in ac- 

de protest de colegii lor din întreaga 
occidentală și din Berlinul de apus, 
șoferi au pus pe mașinile lor panglici

de doliu (vezi fotografi a). Greviștii cer luarea 
de masuri inai energice pentru prevenirea unor 
asemenea atacuri, care se ridică la peste 1.000 
de cazuri în Republica Federala Germană, în- 
cepînd din 1951. O mare parte dintre aceste crime 
au fost făptuite de ocup anții anglo-americani. 
Germania occidentală d eține un groaznic record 
în statistica acestor crim e : în numai 6 ani au 
fost uciși 150 de șoferi de taxiuri 1 „

raș ?
mos... 
ștrengar.

— Sîntem consemnați, 
avem voie să părăsim 
Populația a tvșganizat o 
nifestație antiamerjeană. 
p-aci ca Bill și Strackey 
fie bătuți măr... Spurcații 
japonezi... Lasă, lasă... le 
tim noi cu vîrf și îndesat., 

Aceasta a fost prima lovi
tură pe care a primit-o. Nu-și 
luă nici măcar ziua bună. Ple
că înfuriat. ,,Se vede treaba că 
o fi organizată o bandă co
munistă care vrea să mă ine- 
bunească ! Da, da, să știi...".

Nu credea...
Cutreieră Tokio, în lung și-n 

lat. Nu-l cunoștea nimeni. Era 
flămînd ca un lup. Se orien
ta după tăblițele scrise in en
glezește, spre centrul orașului. 
Aici știa că se afli marile. res
taurante, lingă clădirea parla
mentului. Distins?. nu depar
te silueta impunătoare a par
lamentului. Dădu buzna spre 
prima stradă, dar citi pe o 
pancartă scris cu litere mari, 
chiar în limba de baștină : 
„Atenție 1 Zonă interzisă". 
Domnul Wilson nimerise chiar 
în fața lagărului militar ame
rican ce se aflu în plin cen
trul Tokio-ului. Cu greu reuși 
să afle intrarea în lugărul mi
litar. Se legitimă. Peste puțin 
termina de povestit cele întîm- 
plate. Ofițerul de serviciu, un 
tip amabil, îl liniști.

— Fiți sigur că știm să luăm 
măsuri severe de precauție. 
Ori de cite ori populația ma
nifestează și încearcă să se a- 
propie de noi, dăm drumul 
curentului electric prin gar
dul de sîrmă din față. Inter
vine apoi poliția... Ofițerul 
stătu o secundă pe gindpri, 
după care continuă : E drept... 
situația devine tot mai încăr
cată. Drept să vă spun nu știu 
cit va mai merge... mă tem — 
Dar asta, știți, între noi. Wil
son îl privi cu scîrbă- Ceru 
de urgență să vorbească cu co
mandantul. Peste cîteva minu
te, pe fișa personală a ofițeru
lui de serviciu apăreau urmă
toarele adaosuri : „in ultima 
vreme pare a fi corupt de co
munism. Manifestă atitudini 
anticțmericane. 4 fost pus sub 
observație".

Peste o oră dl. Wilson se 
afla într-un cartier mărginaș, 
sondind diferiți trecători. Voia 
să știe astfel ce gîndește „vul
gul" — după propria-i expre
sie. Pe toți îi întreba, impla
cabil :

— „Aprobați, în general sau 
vă opuneți staționării trupelor 
S.U.A. în această țară ?“ Ceea 
ce află îl distruse. îi venea să 
urle. Nu credea însă o iotă. 
„Ce dracu ?! Un complot gi
gantic este organizat împotri
va mea. Ceva diavolesc... Dar 
totuși, nu cumva... ? !"

★
De data aceasta se afla pe

nava „Director" cu destinația 
Saigon. Vasul avea să descarce 
în port 800 tone de material 
de război. Wilson stătea retras 
într-o cabină. N-avea chef de 
vorbă. Curind constată o ano
malie. Deși se uflau 
portului sudvietnamez 
orele 3 după-amiază. 
noaptea și nici un 
debarcare, 
păși glonț 
sului.

— Stai 
son, — îl

în rada 
de la 

i, se făcuse 
semn de 

Se ridică înfuriat și 
la comandantul va-

Nu 
vasul, 

ma- 
Cit 
să 
de 

plă-

liniștit, mister Wil- 
intîmpină acesta ?— 

ce, vrei să zburăm în aer ? 
Aici lumea e furioasă pe noi... 
Uiți că nu sîntem acasă ? 1 
Wilsop nu-i răspunse nimic. 
Acum era convins că în gene
ral moralul trupelor america
ne din străinătate este foarte, 
scăzut. Evident. Va scrie o 
carte, va face cu ouă și oțet 
Pentagonul.

A doua zi umbla prin Sai
gon. La cîteva prăvălii văzu 
arborate drapele. Află că este 
„sărbătoarea" republicii sud- 
vietnameze. Se bucură. Impo
sibil ca în această zi să nu se 
manifeste agrementul față de 
politica S.U.4. sub forma unor 
manifestații populare pro-a- 
mericane. jn imaginația-i în 
continuare înflăcărată și vedea 
soldați yankei purtați pe bra
țe, plini de flori^ roșii la față, 
beți de fericire. La un colț se 
ciocni de un trecător, jși re
veni pe dată și trăind încă 
sub impresia propriilor gin- 
duri își scohse pieptul în față 
și spuse plin de patos, aștep- 
tind ;

— „Sint american... Prieten..."
Nu avu timp să rostească alte 

cuvinte, deoarece, intr-adevăr, 
primi... cîțiva pumni care îl 
țrîntiră la pămînt. Apoi un 
grup de tineri îl calcă în pi
cioare. Cu chiu cu vai scăpă, 
zbătîndu-se ca un șarpe. A doua 
zi, corespondentul agenției „U- 
nited Press" scria : „Securitatea 
parazit a fost asigurată 
15.Q00 de soldați care s-au ali- 
ițiaț de-a lungul străzilor 
puști și aruncătoare de mine. 
Americanii aflați la Saigon au 
primit recomandare de 4 nu 
frecvența localurile aglomerate. 
Cu toate acestea la Saigon în 
urina manifestațiilor anti-ameri- 
cane au fost răniți 13 ameri
cani". Printre ei, probabil fuse
se numărat și dl. Wilson...

Peste o săptămînă, dl. Wil
son, care se întremase cit de cit, 
părăsea Vietnamul de Sud cu 
destinația : Europa. Era mai 
puțin optimist. Recitea pentru 
a zecea oară relatările ziarului 
„Bombay Chronicle"; ,,Sinl 
demne de atenție însă nu atît 
amănuntele acestor incidente, 
eît cauzele care le-au determi
nat. Pe scurt aceste cauze sînt 
următoarele ; asiaticilor nu le 
place dominația americanilor". 
Wilson, de data aceasta mai 
realist, dădu din cap in semn 
de aprobare.

— „Intr-adevăr... 
văr..." Murmpră 
și-și duse mîna 
dajat.

de

cu

★
Era acrit. Nu 

maț poate așteptu. Ancheta în 
Franța, Belgia dădea rezultate 
catastrofale. în acel moment go
nea cu 100 km pe oră, pe o șo
sea din Germania occidentală. 
Se îndrepta spre Camp Baum
holder, orășelul american. La o 
cotitură apăru ca o nălucă un

motociclist, care se lovi ușor de 
mașină. Frînâ brusc. Motocicli- 
stul se rănise la o mină. Străi
nul îi vorbi in englezește în 
dialectul american.

American ?...
— Nu, nu... localnic... local

nic... Wilson îl privi bănuitor. 
Chiar în acel moment stopa o 
mașină a poliției militare ame
ricane. Motociclistul fu înșfă
cat. Un ofițer purtind o bande
rolă cu „M.P." îl lăpiuri.

— E Tom... Sergent in ur
mata americană... A dezertat, 
canalia... S-a speriat de ostili
tatea populației... Prostul...

W ilson era distrus moralmen
te. „Pînă unde s-a ajuns..." 
Aici, Wilson luă hotăriree 
supremă de a renunța la tur
neul în jurul lumii.

„Vai !.„" Domnul Wilson 
se afla exact pe aceeași poziție 
ca a unor senatori americani bă- 
nuiți de același domn Wilson a 
fi cumpărați cu tone de aur.

★
Trînti ușa cabinetului cu pu

tere.
— Lory, nimeni nu intră la 

mine... Fă-mi legătură telefoni
că cu agenții mei din țările Eu
ropei. Organizăm o anchetă 
mondială.

Discută, 
care agent, 
proprii lui 
purul adevăr. Totuși, 
cifrele, creie 
„n-au părere" căci, de !, sîntem 
în S.U.A. Chiar și așa lucrurile 
apăreau încă destul de gruve. 
iată cum la 20 octombrie 1957, 
sub semnătura sa. în ziarul 
„New York Herald Tribune" 
ediția europeană, apărea o an
chetă, cu graficul pe care-l re
producem și in care se afirmau 
următoarele :

— „Atitudinea pe care o ma
nifestă numeroase gazde față de 
soldatul american este o atitu
dine de frică și resentiment*4.

— „Multi francezi gîndesc : 
„Franța pentru francezi", fiind 
în marea lor majoritate opuși 
prezenței soldaților yankei. în 
Belgia și Japonia, atitudinea 
majorității poate fi exprimată 
prin : „Yankeule, eară-te a- 
casă !‘‘

— 4lp Germania se consideră 
că trupele americane sînt o 
greutate prea mare pentru con
tribuabili și constituie o durere 
de cap. Unii resimt că prezența 
americanilor ar putea grăhi ve
nirea unui nou război".

— „In Germania, tinerii sub 
25 <le ani sînt mai toți ostili 
trupelor americane".

— ,,Chiar și cei ce aprobă 
prezența americanilor mîrîie în
tr-o oarecare măsură*4.

înainte de a trage concluzia 
generală a anchetei sale, dl. 
Wilson primi un telefon de la 
Departamentul de stat. Avu o 
discuție înfierbîntată. Peste 
cinci minute primi un alt tele
fon de la casieria Departamen
tului de stat. Avu o discuție 
plăcută.

Iată de ce, ancheta publicată 
în „New York Herald Tribund* 
se încheie prin hazlia conclu
zie :

— „Dar poporul american ar 
trebui să nu fie prea alarmat de 
rezultatele acestei anchete. E 
foarte posibil ca trupele ameri
cane staționate în străinătate să 
fie mult mai populare la gaz
dele lor decît orice altă garni
zoană din istoria lumii".

Mai citi odată. Zîmbi. 
— Lory, reviu îndată.

pe rind, cu fie- 
Ceea ce văzuse c.u 
ochi — constituia 

rotunji 
rubrica celor ce

știa la ce sa

Intr-ade- 
aceste cuvinte 
la capul ban



Cu „Regina folclorului chilian"
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DESPRE TARA SA 
ȘI DESPRE' ROMÎNIA

► Fac cunoștință cu o femeie încă destul de tîaără, cu trăsături spa
niole, încadrate de un păr de abanos a cărui coafură modești con
trastează excentric, dar plăcut, cu enormii cercei de aur. Est? Mar
got Loyola, cea pe care bardul A meri cii latine, Pablo Neruda, a 

‘numit-o „Regina folclorului chilia i“.
...Chile. Cînd vorbește despre 

țara ei, ochii negri ai cîntăreței 
văd parcă satul Linares, unde s a 
născut și unde a auzit primele 
cîntece criollo1) și aurancane2). 
Le-a auzit mai întîi de la mama 
ei, simplă țărancă, apoi prin sat 
și pe ogoare de la țărani și de la 
indieni. A început și ea să cînte 
așa cum cîntă toți în satul ei. Dar 
vocea copilei Margot i-a uimit pe 
toți.

De tînără a plecat la Santiago, 
capitala țării, unde a devenit stu
dentă a Conservatorului Național 
de Muzică.

1) Folclorul populației spaniole 
din Chili.

2) Folclorul indian.

— Doreați să deveniți artistă 'f
— Nu mă gîndeam la asia, deși 

studiam cu una din cele mai mari 
cîntărețe, Blanca Hauser. Șapte 
ani am studiat cu ea. într-o zi s-a 
ținut un concurs de muzică popu
lară al cărui premiu era cît se 
poate de ademenitor chiar și pen
tru cineva ca mine care nu visa 
la o carieră artistică : un anga
jament la radio. Am concurat și 
am cîștigat. Așa am devenit cîn- 
tăreață. Dar și as
tăzi mă simt mai 
bine cînd cînt pe 
stradă, pe cîmp, de- 
cît în sălile de con
cert.

Se opri gînditoa- 
re apoi continuă ca 
pentru sine :

despre minunata impresie pe care 
i-a lăsat-o studențimea romînă.

— Ce minunat e să fii student 
într-o țară ca Romînia. Să n-ai 
grije unde pui capul la noapte, 
unde mănînci mîine...

— Veniți pentru prima oară în 
Romînia ?

— Da.
— Ați mai dat concerte fi în 

alte țări ?
— Cînt adesea în țările Ameri- 

cii Latine, mai ales în Argentina 
Peru, Brazilia, Uruguay. Am con
certat și pe scenele Franței și Spa
niei. în vara asta am fost în Uni
unea Sovietică iar de acolo am

invitație la o excursie
■în jurul Bucureșfiului

riveliști îneîntătoare și pline de pitoresc înconjoară 
Bucureștiul. Regiunea are un relief blind, străbătut 
doar de citeva spinări de deal. Farmecul ei constă în 
apele și pădurile sale, urme ale bătrînului „Codrul al 

Vlăsiei“. între cele două albii largi ale Ialomiței și 
Dîmboviței se strecoară domol, șerpuitoare, cîteva 
care din loc în loc se opresc și formează leneșe sufire de apă, _ E —

prafețe lucii. încadrate de umbra sălciilor și păpurișului, împodo
bite de strălucirea nuferilor albi.

Pe malurile acestora sînt locuri cunoscute și celebre, legate de 
numele voevozilor Vlad Țepeș, Neagoe, sau Matei Basarab, altele 
din timpul domniei lui Constant iu Brîncoveanu, sau ca locuri de 
plimbare și petrecere în veacurile XVII! și XIX. Pe lingă frumuse
țea și pitorescul lor natural, aceste locuri au o importanță istorică 
sau artistică, datorită monumentelor de arhitectură ridicate aci.

In scurte popasuri mă voi opri asupra caracteristicilor deose
bite a celor mai importante din aceste monumente.

Doi lei
în vizită la... redacție

ărăsind șoseaua ce 
duce la Tîrgoviște, 
la intrarea comunei 
Mogoșoaia, spre stin
gă, străbătînd un 
parc pitoresc ce se 

desfășoară pe malul unuia din lacu
rile Colentinei, bine cunoscut în 
salba lacurilor Herăstrău, Băneasa, 
Floreasca și Tei, care formează o 
podoabă a Bucureștiului, ajungem 
la locuința domnească de la Mo
goșoaia.

Pe sub turnul scund de la in
trare, supraînălțat cu un foișor, 
construcție de dată mai recentă, 
se ajunge în incinta propriu zisă, 
dominată de volumul regulat al 
palatului, situat în mijlocul curții 
dreptunghiulare, foarte bine pro- 
porționate. Curtea este încadrată 
pe trei părți de ziduri și construcții 
auxiliare. Latura a patra, deschisă 
larg spre lac, coboară în terase suc
cesive, amenajate cu plantații în 
stilul grădinilor, italiene, pînă la 
luciul apei.

Această concepție de plan a 
curții domnești este un element 
nou față de modul de concepere a 
curților domnești construite ante
rior palatului de la Mogoșoaia, în- 
trucît pînă atunci casele domnești 
ocupau, așa cum vom vedea și la 
Comana, una din laturile curții. In 
vremea lui Brîncoveanu palatul 
ocupă centru incintei și ia o înfă
țișare cu totul nouă sub influența 
arhitecturii renașterii italiene.

Palatul, a cărui construcție s-a 
terminat în septembrie 1702, zidit 
din temelii de Constantin Brînco
veanu, prezintă spre intrarea în 
incintă fațada principală, marcată 
de un elegant foișor cu scară de 
acces exterioară.

După 1714, cînd întreaga familie 
a voevodului a fost victima crudei 
hotărîri a Sultanului, palatul a 
fost prădat și transformat în lian.

i+inerar
TURISTIC

De la această dată întreg ansamblul 
trece pe rînd în posesia a diferiți 
boeri și voevozi, care fiecare în
treprinde modificări și adăogiri la 
construcția palatului.

fi greu de stabilit aspectul ei ori
ginal.

Intr-un ultim popas trebuie să 
pomenesc mînăstirea Comana, si- 
luată pe un mic promontoriu pe 
malul lacului Cîlniștei, în apropie
re de locul unde acum patru se
cole Mihai Viteazu a învins oștile 
lui Sinan Pașa.

Pitoreștile resturi de construcție 
care formau altă dată ansamblul 
mînăstirii întemeiate în 1462 de 
Vlad Țepeș sînt grupate în jurul 
unei curți nu prea mari.

Partea cea mai de preț din toa
te resturile de clădiri de la Co
mana, dar insuficient îngrijită, este 
latura de nord a incintei, ocupată 
odinioară de o bogată locuință 
domnească.

Vizitînd acest prețios ansamblu 
de arhitectură veche, am fost sur
prins de aspectele și de metodele 
constructive variate folosite aici. 
Ele sînt exprimate pe de o parte 
în vigoarea colonadei cu arcade, ce 
se ridică pe două nivele din zidă
rie de cărămidă în fața fostelor chi
lii monahale, astăzi în stare de rui
nă, și, pe de altă parte, în aspectul 
foișorului paharnicului Șerban Can- 
tacuzino, o delicată construcție de 
arcade care se profilează pe fațada 
de nord, oglindindu-se în apele 
Cîlniștei.ntr-un cadru tot atît 

de frumos, pe o 
insulă a lacului Sna- 
gov, a fost înteme
iată de Neagoe Basa- 

, rab, la începutul se
colului XF1, se pare pe locul unei 
construcții mai vechi, atribuite de 
tradiția populară lui Vlad Țepeș, 
mînăstirea Snagov, din care s-a 
păstrat numai turnul clopotniței.

Mînăstirea Snagov, așa cum re
zultă din relatările istorice, a fost 
încă din cele mai vechi timpuri 
un important centru de cultură, în
zestrat cu o vestită tiparniță, loc 
de adăpost pe vremuri de primej
die, dar și loc de surghiun și de 
ucidere pentru boierii prigoniți.

j^SSlZ) in satul Snagov ple- 
cînd pe un drum de 
țară, trecînd prin cî- 
teva mici comune, a- 
jungem la mînăsti- 

- ----------------- ă rea Căldărușani, în
temeiată de Matei Basarab în 
anul 1638. Datorită refacerii și 
adăugirilor pe care le-a suferit mî
năstirea în decursul veacurilor, ar

Arh. ROMEO RAU

— E cu totul 
altceva cînd cînți 
sub cerul liber...
— Aveți 
cazia s-o

— o, 
Mai tot 
lătoresc x 
De la nord în sud 
și din sud în nord. 
Mă întîlnese cu „ 
mineri, cu țărani, 
cu băștinași. Le 
cînt, îmi cîntă și 
ei. Dealtfel, aceș
tia sînt acei care-mi 
furnizează melodi
ile repertoriului 
meu.

— Melodiile strînse din pepor 
le prelucrați dumneavoastră sau 
vreun compozitor ?

— Nici eu, nici altcineva. Le 
redau pur și simplu așa cum le 
aud. Mă străduiesc chiar să-i imit 
în gesturi și în 
le-au furnizat.

Tot discutînd 
drumul parcurs 
primul concert 
Loyola a plecat în 
țară. A dat zeci de 
provincie și în Capitală.

— Dar să nu crezi că din asta 
pot trăi. Dacă n-așfi profesoară...

— Predați ?
— Da, canto, la Universitatea 

din Santiago. La noi conservato
rul e inclus în universitate.

O rog să-ini vorbească despre 
viața studenților chilieni.

— Cunosc bine viața studenți
lor. Ce aș putea spuhe despre ca ? 
E grea. Bineînțeles pentru cei 
lipsiți de mijloace. Burse sînt 
foarte puține. Cel mult cincizeci, 
la cinci sute de studenți. Ca să 
poată învăța, multi muncesc.

Apoi Margot Loyola mi-a vorbit 
____ __ ___________ •

adesea o- 
faceți ?

desigur, 
timpul ca
prin țară.

am revenit la 
de artistă. După 
în public Margot 

turneu prin 
concerte în

De pretutindeni

plecat în Polonia și apoi în Ro
mînia.

— Unde ați dat recitaluri în 
Romînia ?

— în afară de București, la 
Cluj, Orașul Stalin, Craiova și 
Galați. Aveți o țară minunată, 
despre care am auzit și mai îna
inte multe lucruri frumoase.

Apoi Margot Loyola mi-a vorbit 
cu multă căldură despre impre
siile sale culese în Romînia.

— Aveți un popor minunat, 
harnic, o țară minunată și un fol
clor, o muzică populară cum rar 
pot fi întîlnite în lume. Am învă
țat cîteva dansuri. Unuia îi zice 
„dans din Oaș“. Acuma mă duc la 
Institutul dc folclor ca să studiez 
cîteva cîntece populare romînești.

— O întrebare, ca să zic așa 
„clasică" : ce v-a impresionat mai 
mult în Romînia ?

— Oamenii, mai ales țăranii. 
Eram deunăzi la Cluj. Vizitam o- 
rașul împreună cu interpreta. 
Ne-am oprit într-o piață. Cîțiva 
țărani s-au apropiat de noi, m-au 
întrebat de unde sînt. Le-am spus. 
Apoi a venit o avalanșă de între
bări : Cum trăiesc țăranii în 
Chili ? Au păinînt ? Cîtă dijmă 
plătesc moșierilor ? Cum lucrează 
pămîntul ? Ce seamănă ? și multe 
altele. Apoi a venit rîndul meu 
să întreb : Cum trăiți, sînteți mul
țumiți ? Mi-a răspuns unul din ei: 
„Uită-le la noi“. Le-am spus că 
pare să aibă o stare bună și sînt 
bine îmbrăcați.

Ne oprim aici. Margot Loyola 
își privește ceasul. Peste o jumă
tate de oră trebuia să fie la în

de folclor unde avea o

Un mîrîit nervos ce evocă deșer
tul african (în semn de sălut, pro. 
babil!) și cei doi lei au pășit in... 
lift. Da, în lift. La etajul III s-au 
oprit o clipă lingă măsuța porta, 
rului. care a uitat să le ceară bo
nul de intrare, apoi au pornit-o 
într.o promenadă de scurt metraj 
pe unul, din culoare. I-am invitat 
într.o cameră, să stăm de vorbă. 
Cu leii ? — veți întreba îngroziți.

Liniștiți-vă! Perspectiva unei în
trevederi cu leii — fără să ne des. 
partă gratiile cuștii — nu era prea 
liniștitoare. Dresorul Hanno Rol- 
dam de la circul „Aeros" din R.D. 
Germană ne-a asigurat însă că 
Sultan și Aleks au maniere alese. 
Leii nu l-au contrazis. Numai cînd 
i-ati văzut pe fotoreporteri au de
venit mai agresivi. Pe semne, nu 
le place reclama. Pe urmă au dat 
tîrcoale măsuței cu telefoane. Mă 
gîndeam că vor să dea un telefon 
la circ ca să anunțe că se găsesc 
în vizită prietenească în redacția 
„Scînteii tineretului"... Dar gre- 
șisem. Cătau un loc potrivit pen. 
tru odihnă.

— Sînt tineri... — ne spune 
Hanno Roldam. N-au decît 4 
luni...

— I-ațl adus din Africa >
— Nu. Dar mama lor, leoaica 

„Mauzi" a fost adusă în 1954, din 
nordul Africii dintr.o rezervație 
specială.

— Și... te-ai împrietenit cu ei ?
— Desigur... doar sînt obișnuit. 

De 6 ani am devenit dresor...
— O paranteză : cum poți să 

devii dresor ?
— E nevoie de pasiune, nervi 

și... foarte multă carne.
— Carne ?
— Da. Tmblînzirea leilor începe 

cu trecerea unui băț, în vîrful că
ruia se află o halcă de carne, prin 
fața cuștii. Dealtfel, și mai tîrziu 
bățul cu carne joacă un mare rol 
în dresare...

— Dar cum ai învățat dresura ?
— Mă pasiona. Cînd eram mic 

petreceam mult timp la circul ber- 
linez ..Barlay". Acum cîțiva ani a 
venit în turneu un dresor faimos 
în Europa occidentală: francezul 
Tarzan, l-am devenit ucenic. Am 
colindat cu el continentul euro. 
pean și am ajuns pînă în India. 
Am turnat și un film : „Stele dea
supra Colombo-ului".

— Ai mulți lei în grijă ?
— La București am venit cu 18

lei. Tn Germania am 25 lei mari 
și 6 pui de lei.

— Care este preferatul dumb 
tale?

— Pașa. Are 5 ani șl este o 
leoaică inteligentă. 0 chemi și vine 
spre tine ca un cline...

— Se întîmplă vreodată ca leii 
să nu te asculte ?

— Rareori. La un spectacol tn 
Germania, un leu a sărit pe un 
postament, dar acesta s-a răstur
nat. Leul și-a pierdut echilibrul, 
normal, a căzut cu dinții în pă. 
mint lovindu-se și șocul l-a readus 
în stare de sălbăticie. Totul s-a 
terminat cu bine, după o spaimă 
de citeva clipe a publicului.

— încă ceva: eu ce hrăniți 
leii ?

— Fiecare consumă 10 kilogra
me de carne^ pe zi și doi litri de 
lapte cu apă. O zi pe săptămină 
fac post...

— E vreo tradiție religioasă le 
lei ?

— Nu... o necesitate igienică.
Sultan și Aleks s,e plimbau ner^ 

voși prin cameră. Reporterul nu 
prea se mai simțea în largul său. 
Noroc însă că cei doi lei mai a- 
veau și alte vizite urgente de fă* 
cui...

EUGENIU OBREA

Un nou film romînesc ți un tîndr regizor * 
Versiunea cinematografică a unei schițe 

de Tudor Arghezi * O distribuție 
cu nume „mari"

tate de 
stitutul 
întîlnire cu Maria Lătărețu.

DAN LAZARESCU

Intr-o mahala bucureșteană se 
desprind din șirul caselor topite 
într-un fel de ceață două ferestre 
în cadrul cărora se ivesc simultan: 
avocatul M. Theodorescu-Fălciu, 
aranjîndu-și cravata, și di. lt. de 
stat major I. G. Petrescu, închein. 
du-și nasturii vestonului. Apoi, am
bii își aprind cîte o țigară,. fu. 
mează calm, pînă se zăresc. Brusc 
țigările sînt aruncate, ferestrele 
închise nervos.

„Intre familia d-lul locotenent 
I. G. Petrescu și familia d-lui a. 
vocat N. Theodorescu-Fălciu, exis.

ta un vechi conflict care începuse 
chiar din ziua mutării lor în a. 
ceeași curte. Motivul ? Deosebirea 
profesională**.

...Astfel începe filmul „Doi ve
cini", scenarfzat după schița cu a- 
celași nume a maestrului Tudor 
Arghezi.

Tînărul regizor Geo Saizescu 
șî-a ales ca subiect pentru lucra, 
rea de diplomă această -savuroasă 
schiță cu dorința de a realiza o 
frescă a vieții mahalalelor bucure- 
ștene din anii 1928-30. Subiectul 
arghezian este aproape în între.

UN COPIL
crescut de LUPI

Fotografia alăturată nu repre
zintă, după cum s-ar putea 
crede, un micuț care ride 

drăgălaș la cuvintele dulci ale ma
ntei sale. Nul Micuțul este fericit 
deoarece a revenit printre ai săi 
dintr-o călătorie lungă și cît se 
poate de neobișnuită.

Lucrurile s-au petrecut în înde-

părtata Indie în anul 1956 și cazul 
este ■ considerat pe bună dreptate 
ca unul din cele mai interesante.

lntîmplarea a făcut ca în. 
tr-una din zilele anului care a tre
cut cîțiva cetățeni să observe lingă 
un rîu ce șipotea liniștit prin jun. 
glele Indiei de Nord un tablou 
înfiorător și ciudat: între doi lupi 
fioroși o ființă omenească mică și 
curioasă. Lupii au fost puși pe 
fugă și pînă să se desmeticească, 
ființa cu cap de om a fost prinsă. 
Știrea în care se relatează acest 
fapt ne arată că copilul mușca și 
scotea sunete nearticulate. După 
cercetările făcute s-a constatat că 
puiul de om găsit în pădure era 
de fapt. copilul sălbăticit, acum al 
unor cetățeni din satul Agr a care 
l-au recunoscut după o cicatrice 
pe care acesta o avea la cap. Nu
mele copilului este Parasram și a 
fost răpit de către un lup in urmă 
cu șase ani. Acum, Parasram are 
8 ani, se simte bine și începe încet, 
încet să vorbească.

I. B.

Ați făcut vreodată baie în ma
re în luna lui noiembrie ? 
Nu ? Ei bine, noi am făcut. 

Care noi ? Unde ? Mai încet cu 
întrebările și vă vom răspunde. 
Noi sîritem pasagerii de pe moto
nava „Transilvania** care am fă
cut o mică croazieră pe Marea 
Neagră. Inchipuiți-vă că v-ați suit 
azi pe o vreme noroasă la bordul 
vasului, bine infăsurati în pal
ton și fular pentru a vă apăra 
de frigul pătrunzător de la Con
stanța și că mîine vă treziți din 
somn și, privind pe gemulețul ro
tund al cabinei (noi ca foști „ma
rinari** de cinci zile ne permitem 
de acum să-i spunem profesional 
și tehnic — hublou), vedeți un 
portuleț așezat între mare și mun
te, scăldat în soare. Iar cînd ieșiți 
pe punte și întrebați 
matelot întîlnit în 
numele orașului care 
bitor lumina soarelui 
de căsuțe albe, aflați 
la Yalta. Atunci, pentru a nu vă 
sufoca de căldură, veți da jos 
paltonul și fularul și, coborînd pe 
uscat, veți vizita localitatea și îm
prejurimile văzînd lucruri dintre 
cele mai frumoase și minunate. 
De pildă, vă veți întîlni cu nu

pe primul 
cale despre 
reflectă or- 
cu zecile-i 

că ați ajuns

meroși oameni sovietici aflați la o- 
dihnă și poate că veți zări într-un 
grup de tineri, așa cum l-am vă
zut și noi (dacă nu-și va fi ter
minat între timp concediul), pe 
cunoscutul actor Alexei Batalov 
— interpretul filmelor „Cazul Ru- 
meanțev**, „Mama", „Neamul Jur- 
binilor**. Veți mai întîlni plante ce 
nu se pomenesc pe meleagurile 
noastre cum ar fi de pildă palmie
rii, veți vizita casa lui Cehov, noi
le studiouri cinematografice din 
Crimeea, o clădire în care a lo
cuit marele Lew Nicolaevici 
Tolstoi. Vă sfătuim de asemenea 
să vizitați localitățile: Livadia 
unde se află castelul în care s-a 
ținut conferința de la Yalta și 
Alupka unde se află castelul fos
tului guvernator tarist al Crimeeî, 
Voronțov. Amîndouă aceste super
be castele au fost transformate în 
case de odihnă pentru oamenii 
sovietici. Castelul de la Alupka ne 
care-1 vedeți în fotografia de sus 
adăpostește de asemenea și un 
splendid muzeu de picturi.

BAIE
i n...

Nu trăia rău domnul guverna
tor. Dar într-o bună zi (a cărei a- 
niversare am sărbătorit-o de cu- 
rînd) a rămas fără toate aceste 
giuvaeruri ale artei care au intrat 
în stăpînirea oamenilor din popor. 
Poate că acum se află aici la o- 
dihnă nepoții unora dintre miile 
de sclavi care au trudit la 
rea acestui castel.

încă o noapte petrecută 
gănarea vasului (problema 
de mare din lipsa de spațiu o 
vom trata în alt articol) într-un 
îngust pat cu o balustradei lată ce 
vă va împiedica de a cădea cu 
nasul în podea și vă veți trezi în 
Soci — orașul grădină, orașul lu
minii și al căldurii. La Soci, 
îndată ce veți zări săgeata de foc 
(e de fapt de metal lucios ce re
flectă învăpăiat razele soarelui) 
de pe noul palat al gării mariti
me, va trebui să lepădați din cau
za căldurii și hainele, rămînînd 
în cămașă. Prima surpriză: oa
meni care fac- plaje și băi în mare 
(nimic nu vă împiedică să vă ală
turați lor). A doua surpriză: vege
tația luxuriantă ce împodobește 
orașul: palmieri, cocotieri. măs
lini, dafini, lămîi (la tarabele de 
fructe tronează mîndre mandari
nele timpurii). A treia surpriză : 
sanatoriile gigantice, adevărate

ridica-

in le- 
răului

de

IN MARE
noiembrie

combinate de sănătate în care se 
odihnesc și își refac forțele oa
menii muncii (fotografia de jos). 
A patra surpriză: turnul de 
pe muntele Ahin de unde se 
poate îmbrățișa într-o privire o 
priveliște admirabilă: marea, mun
ții Caucaz, pămînturile Abhaziei 
etc. A cincea surpriză: la un colț 
de drum reflectoare, aparate de 
filmat, tehnicieni și, în mijlocul

lor, popularul artist Nikolai Kriu- 
cikov jucînd o scenă din noul film 
„Cîntecul“. Noi l-am întîlnit, 
poate o să-l întîlniți și dumnea
voastră. Ar mai fi multe de vor
bit despre a șasea, a șaptea și ce
lelalte surprize dar nu vrem să 
vi le povestim pe toate. Veți mer
ge și vă veți bucura voi înșivă de. 
frumusețile care împodobesc din 
plin aceste meleaguri.

B. DUMITRESCU

gime păstrat și bineînțeles create 
și dezvoltate multe episoade care 
ajută comicul cinematografic.

Conflictul scenariului apare la 
prima vedere minor. Două familii 
vecine nu se pot suferi din cauza 
ocupațiilor diferite ale soților : 
unul civil, celălalt militar: antaf 
nismul ține de concepția mk 
burghezii romînești a anilor res. 
pectivi. Tînărul regizor și scena, 
rist reușește să creeze pe baza a. 
cestui conflict minor o comedie de 
caracter, cu multe accente bufe — 
bufa ajutînd caracterizarea preg
nantă a personajelor. Eroii nu sînt 
caracterizați prin contraste ci prin 
similitudine.

Soțiile în mod special sînt ală
turate. cu multă dibăcie de scena 
rist, în nenumărate -ciocniri com. 
portîndu.se în același fel (și-n 
scena cu olteanul. și a etalării 
toaletelor, și a pianelor, etc.).

Cearta este ciclică, intensitatea 
fiind gradată cu multă exigență. 
Finalul filmului, conceput compiet 
diferit de schiță, convinge. Con. 
flictul nu se stinge la descoperi, 
rea că avocatul și locotenentul 
sînt consăteni. Aparent el scade 
în intensitate, ureînd apoi brusc, 
odată cu prima ciocnire directă a 
celor două eroine principale în 
drum spre restaurant.

Actori de valoare vor da viață 
personagiilor filmului: Vasili»- 
Birlic, Ion Lucian, Nineta Gus 
Carmen Stănescu. Din distribuție 
face parte și Mitzura Arghezi.

Avem încrederea, cunoscînd 
scenariul, regizorul șl interpreții, 
că noul film romînesc în lucru 
încă, se va bucura de succes. Do. 
rința colectivului de artiști, îm
părtășită de tînărul regizor, de a 
face publicul spectator să rîdă cu 
lacrimi la această comedie, este pe 
deplin îndreptățită și urăm aces
tui scenariu bun după o schiță 
gustată, să se transforme într-un 
film la fel de savuros.

FL. DANCIU
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