
de la Iași nu 
aureomicină. La

romînească ? 
zîmbește și răs-

Aureomicină 
romînească
Discuția de mai jos am au- 

it-o recent într-o farmacie :
— Aveți aureomicină ?
— Avem.
— Din cea 
Farmacista

unde:
— Fabrica 

roduce incă 
ară, abia...
Interesul stirnit de această 

este ne-a alimentat curiozita- 
:a pentru satisfacerea căreia 
e.am propus să vizităm sta- 
a pilot de la fabrica de an 
biotice din lași.
Am intrat în biroul șefului 

lațlei pilot, tînărul medic J 
ergiu Nifescu. Discuția a în- ș 
:put în jurul rezultatelor ob- ț 
nute de colectivul de cerce- ț 
itori al stației in legătură cu ♦ 
cperimentarea procesului teh- + 
ologic al aureomîcinei. î
— Chiar acum — ne infor-4 

lează șeful stației pilot — am ♦ 
rimit o nouă sușă producă-, 
>are de aureomicină, pe care i
însămințăm astăzi. Sușa se ♦ 

Uă intr-un borcan și conține ♦. 
oabe de mei pe care s-a dez- J 
ritat, în laboratorul special 4 
I fabricii, cultura unei ciu- ț 
:rci denumită științific „strep- , 
imices aureofaciens". ♦
Conținutul unui borcan cu J 

jabe de mei este împărțit in ♦ 
ai multe flacoane care, as- ♦ 
mate bine, sînt transportate, 
itr-o altă încăpere, în care* 
I află „agitatorul mecanic", f 
lacoaneie sint agitate aici , 
i ore, in care timp ciuperca ♦ 
icepe să se dezvolte. După ♦ 
reastă perioadă, conținutul, 
acoanelor este vărsat in fer- ♦ 
entatoare. Această operație, 
:te numită însămînțarea șar . 
>• î
Datorită conținutului lichl-, 

tlui nulțitiv ce se găsește ș 
ci. temperaturii ridicate ș! ♦ 
irentului de aer steril (ciu- , 
rrca este aerobă) „strepto- . 
ices aureofaciens" începe. ♦ 
ipă o perioadă de 35-40 ore, * 
i producă aureomirină. pe * 
ire o elimină in lichidul nu- ♦ 
itiv. ;
Ce este aureomicină ? Ea , 
te un produs de b'osintezâ. ♦ 
i efect antibiotic, care în J 
indiții naturale folosește ciu- *
:rcii ca mijloc de apărare im- ♦ 
îtriva altor microorganisme J 
Ne-am întors din nou în la- ♦ 
iratorul stației pilot, in mo- ♦

fracție au sosit 
imele fiole cu au- 
amicină. Rezulta- 
ie analizelor 
borator făcute 
imele șarje 
ireomicină au 
tat o activitate 
respunzătoare a 
estul antibiotic 
re — așa după 
m am fost in- 
rmați — va înce- 

să fie produs pe 
ară industrială în 
a de a doua ju- 
ătate a acestui 
I.
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Raionul Istria — 
complect cooperatîvizat
In ziua de 22 mai s-a terminat cooperativizarea agriculturii în 

raionul Istria. Acesta este al 6-iea raion din regiunea Constanța 
$i al 13-lea raion din țară cu agricultura complect cooperativi- 
zatâ.

Atragerea țăranilor muncitori din acest raion în formele coope
ratiste de lucrare a pămîntului reprezintă un important succes pe 
calea cooperativizării in întregime a agriculturii in regiunea 
Constanța. Activiștii de partid și de stat au folosit Cu pricepere 
experiența celorlalte raioane in care agricultura este complect 
cooperatlvizală. Datorită desfășurării unei largi munci politice de 
masă, mimai in cursul acestui an au intrat in gospodăriile co
lective și in întovărășirile agricole din raionul Istria peste 500 
familii de țărani muncitori. In prezent cele peste 15.000 de fa
milii din raionul Istria unite în 42 gospodării agricole colective 
și 47 întovărășiri agricole lucrează laolaltă 82.000 ha.

„Lanțul slăbiciunilor"

Acum clțva timp la Complexul C.F.R. Grivița Roșie au avut loc 
consultări In legătură cu sistemul de salarizare îmbunătățit. în 
coloanele ziarului nostru a apărut un articol despre ceea ce au 
discutat și propus tinerii.

Ne-am simțit obligați să vizităm azi din nou întreprinderea 
și să vedem în ce măsură propunerile făcute au fost aplicate.

De cîte ori venea să ridice o 
comandă, Gheorghe loniță se cer
ta mereu cu Ion Stan — șeful 
partidei de inontatori Degeaba ; 
acesta nu reușea niciodată să dea 
gata pentru operația următoare 
piesele și subansamblele în tim
pul planificat Intîrzierile se ți
neau lanț de la o operație la 
alta, vagoanele ieșeau din repa
rații după multe zile pierdute ia» 
producția se îndeplinea în sal
turi. dăunînd calității.

Cine era de vină ? Ion Stan și 
ceilalți șefi de partide, împreună 
cu oamenii lor ?

N-am putea spune. Mai curind 
greșita organizare a muncii.

După multe luni de căutare a 
unei îmbunătățiri radicale în pro
cesul de fabricație, Ion Stan a 
găsit soluția. El a observat că 
partidele de la operațiile anteri
oare se mărgineau la demontarea 
vagoanelor și controlul pieselor 
acestora fără să fie interesate ca 
piesele necorespunzătoare să fie 
recondiționate sau înlocuite ur
gent, Iar cele bune să fie repar
tizate imediat celor de la mon
taj. In schimb, echipele următoa
re alergau de la un atelier la al
tul. își transportau singuri cele 
necesare, se certau, insistau... 
pierzînd astfel zilnic cîte 3—4 
ore.

In z’ua cind au avut loc dis-

cutiile privitoare la aplicarea s's 
ternului de salarizare îmbunătă
țit. tovarășul Ion Stan luă hota- 
rit cuvintul. El propuse ca ce.e 
două partide care se ocupau cu 
operații succesive să se unească 
Intr-una singură. ,. In acest fel. 
vom munci mai bine și vom ciști- 
ga mai bine".

Propunerea tînărului Stan a 
stirnit interes deosebit în rîndul 
muncitorilor secjiei l-a de la cen
trul II vagoane al Complexului 
„Grivița Roșie".

In consfătuire au mai fost fă
cute incă 23 de propuneri intere
sante, menite sa ducă la spori
rea producției și la creșterea sa
lariilor.

De atunci s-au scurs șapte săp- 
tămini. Care 
tele ?

Propunerea 
tă activității 
pentru aplicarea sistemului de sa
larizare îmbunătățit, a fost trans
pusă in viafă după citeva zile. 
Tinerii Ion Sandu și Gheorghe 
Tănase care erau in partida de 
control și demontare, ciștigă azi 
mult mai bine ca altădată, de
oarece au și ei mai mult de. lu
cru.

— Lucrarea noastră merge In 
lanf — se mindrește acum Stan. 
Lanful acesta nu mai este ca 
altă dată „un lanț al slăbiciuni, 
lor", ci unul al succeselor.

sînt astăzi rezulta-

utemlstuiul. datori- 
comisiei speciale

atăl Mihaelei a devenit obsesia 
esoarelor clasei a X-a. Fiecare 
ă-amiază și-o petrece în școala 
'ie „Zoia Casmodemianscaia". 
ereu același. Străbate cu pași 
i, uniformi, întreaga lungime 
mdorului. Pășește într-un ritm 

adună gînduri. Toate se ra- 
ează cu exactitate la un su- 
t unic : Mihaela.
isează: „dacă nu s-ar învăța 
smatică, fizică, rusă și chimie, 
aela ar termina cu bine liceul, 
r da maturitatea, ar lua-o cu 
•... S-ar împlini jumătate din 
nța pentru care mă zbat de 

ani: Mihaela — „bacalau- 
i!" Ce surpriză plăcută. Mi
tt noastră plăpîndă, micuță, ar 
ge cu tăticii la facultate, ln- 
utabil medicina! Doresc, am 
4ția s-o văd la medicină... A- 
I... U.... pe urmă VI și iat-o : 

mișoara Dr. Cavadia Mihaela... 
deschide cabinet, se căsăto-

Atunci misiunea 
:ider încheiată. Un vis

mea o 
împlinit

orei.
_______ ____ cu pro- 

ara de matematici, sau fizică, 
rusă, sau oricare. Discuția 

, zilnic, aceiași.
rojesoarele îl privesc cu toată 
legerea, ti stimează dragostea 
rija de părinte, îi menajează 
itaiea, dar nu pot face nimic 
i fata lui nu răspunde pentru 
nerea unei note suficiente, 
logul se rezuma, frecvent, așa: 
- Tovarășe Cavadia, m-ai rugat 

am ascultat-o azi. I-am pus 
Nu mi-a răspuns nimic. Nu 
nu-i place. Răspunde fără 

viagere, fără pasiune, fără plă- 

dtăl se simte lezat, pare nedu- 
it, nedreptățit.
-2? Țțț, țțț- 2! N-a știut 
tru un 3 ?... Nici pentru 2 spre 
Bine dar nu știe nimic ? Doar 
wățat. A repetat de multe ori, 
ă dimineața. E singură acasă, 
deranjează nimeni, nu se ocu- 

cu nimic altceva. Nici strînsul 
casă n-o privește pe ea. 2 și 
2... Vă rog s-o mai ascultați; 
rog ascultați-o cu răbdarg. E 
in timidă, i

meria anunță sfîrșitul 
atăl Mihaelei discută

Ca să relatez întîmplările și 
dialogul din după amiaza următoa
re înseamnă să mă repet.

Am cunoscut-o pe Mihaela. O 
fetiță blondă, drăguță și foarte se
nină. Discuția noastră a fost ex
trem de anevoioasă. Foarte tăcută, 
impersonală, se abținea de a da 
răspuns întrebărilor mele. Știa 
doar să spună, destul de des, în
trebată fiind de slabele-i rezultate 
la studiu, că e foarte timidă. To
nul senin și degajat cu care-și a- 
firmă timiditatea, dă aerul de lec
ție comodă, ușoară, 
dinafară.

Și totuși, discuția a fost edifi
catoare...

Mihaela are 16 ani, e în clasa 
a X-a, are codițe și ochi albaștri... 
dar...

De mică copilă a știut, sau a 
fost învățată, ca tata să gîndească, 
să vadă, să dorească, în locul ei, 
pentru ea. Părinții au vrut s-o me
najeze, s-o îndrume, s-o cruțe, dar 
viața în afara greutăților, a dure
rilor și bucuriilor, a asprimilor, e 
de neconceput.

Pentru ce altceva, dacă nu pen
tru viață, t?i pregăteau copilul ?

Anii au trecut și lipsa unei pa
siuni, lipsa inițiativei, lipsa „eului* 
s-a amplificat la Mihaela.

„Dacă tata vrea...‘t Această do
rință cu iz de imperativ a devenit 
un leit-motiv al existenței ei. Și 
copilăria și adolescența cunosc mo
mente de răscruce. Niciodată, în 
asemenea situații, Mihaela n-a 
hotărît ea. Tatăl i s-a substituit și 
atunci... „Dacă tata vrea... 1“

A acceptat totul necondiționat. 
A „capitulat" anticipat întotdeauna. 
Se știa slabă. N-avea curajul, pu
terea, dar mai ales educația, obiș
nuința să fie personală. N-a fost 
ajutată de nimeni să fie personală.

Tatăl a fost autoritatea supremă. 
Nu sever. Categoric însă. (Copi
lul ajunge totuși la o vîrstă cind 
simte nevoia unui părinte-prieten, 
înțelept, înțelegător).

...„Dacă tata a vrut..." Mihaela a 
făcut liceul. A încercat să învețe. 
N-a fost nici dorința, nici pasiu
nea, nici visul ei înverșunat. I s-a 
pus în față obligația de a învăța.

Plasa a VlII-a, a IX-a r— greu,

învățată pe

succese
Părerea sa e legitimă. Lunar 

Ies azi din secții cite 40-50 de 
vagoane de clasă reparate peste 
plan.

Curind după aceasta propune
re, legată de mai buna organi 
zare a muncii, au fost aplicate și 
o serie de propuneri in vederea 
unei mai bune folosiri a utilajului 
Așa este propunerea tînăruiui 
Tudor Dimache. înainte, pentru 
a scurta diferite nituri, muncito
rii mergeau in altă secție, pier 
zind lunar cite 20—30 ore. Acum, 
s-a montat chiar aici o foarfecă 
mecanică.

Cu scopul extinderii micii mc 
canizări maistrul principal al 
secției Alexandru Georgescu. îm
preună cu alți tovarăși, a intro, 
dus pentru demontarea unor p.e- 
se un dispozitiv care a și fost 
dat producției.

De la consultările asupra siste
mului de salarizare îmbunătățit, 
atelierele de forjă, fierărie, stran- 
gărie și rotărie metalică dau pie
se de schimb și reparații intr-un 
timp cu 10 la sută mai scurt de- 
cit in lunile anterioare, lată re
zultatul cel mai concret al ac
țiunii.

Comisia de aplicare a sistemu
lui de salarizare îmbunătățit nu 
trebuie să se mulțumească insă 
doar cu atit Propunerile aplica
te pină azi sint incă puține față 
de numărul mare ai celor primite. 
Pe întregul complex C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", cel puțin incă 15 
propuneri pot fi aplicate cu suc
ces in cel mai scurt timp.
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Ședința Biroului Comitetului național
pentru apărarea păcii

Miercuri a avut loc ședința 
lărgită a Biroului comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R.P.R. care a analizat felul 
cum se desfășoară in întreaga 
țară acțiunile pentru interzice
rea experiențelor cu arme nu
cleare.

La ședință, acad. P. Constanti- 
nescu-Iași, vicepreședinte al Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii, a arătat câ in toate 
tarile popoarele duc o intensă 
luptă pentru pace, cerind inter
zicerea armelor nucleare. El a a- , „ _ __ _r.
ratat că hotărîrile sesiunii de la pentru pace , a«j organizat nume- 
Berlin a Consiliului Mondial al 
Păcii a găsit și în țara noastră 
un larg răsunet.

Tov. Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului național pentru

apărarea păcii, a arătat că prims 
etapă a campaniei privind inter
zicerea experiențelor cu arme 
nucleare s-a desfășurat in- în
treaga {ară cu amploare.

Pentru a înlesni unui număr 
cît mai mare de cetățeni să stu
dieze documentele sesiunii de la 
Berlin a Biroului Consiliului 
'Mondial al Păcii. Comitetul na
țional pentru apărarea păcii din 
țara noastră va tipări intr-un ti
raj de 400.000 de exemplare a- 
ceste documente.

Comitetele regionale de luplJ

*
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„Strada colectiviștilor" din comuna Roma, raionul Botoșani. Pe această stradă colectiviștii din 
G.A.C. „llie Pintilie" și-au construit in ultimii ani 80 de case noi.

* In rolurile princtpale — o serie de elemente necinstite din corner} * Cortina— 
ridicată de lașpecția comercială de Stat * Sala—tribunalului

Ne-am intilnif din înttmpljre. 
mai mul‘,i cunoscuți, bucureștenL 
Știti cum este în asemenea ocazii: 
fiecare vrea să-ți spună ce a mai 
făcut, ce s-a mai îr.țimplat— 
Vremea a trecut. Cineva a făcut 
propunerea : să mergem la citeva 
spectacole.

Știu eu unul—' grozav. ..NI
MENI NU ȘTIE NIMIC" - a 
spus cineva. Nu-i chiar așa de- 
r>arte. Uite, o luăm pe strada 13 
Decembrie șt ne oprim la nr. 13. 
Brr. Număr fatal... Ill

Oricine ar fi privit nelămurit 
firma. Nu era vorba de cinema ; 
scria negru pe alb: Bufet „Ex- 
vress". Filmul nu l-am văzut. 
Am aflat Insă concret aefiunea.

greu, firi satisfacții, firi bucurii.
Mihaela a urmat școala cu su

punerea, cu aerul unui condam
nat care resemnat se conformă. N-a 
strălucit niciodată. Nu i-a -plăcut 
nimic foarte mult. Nici un obiect, 
nici o lecfie. Toate < se păreau a 
acea o trăsătură comuni: obliga
torii de învățat 1

Notele într-adecir nu semănau 
una cu cealaltă. Știa ci nota 1 e 
foarte proastă, doi — insuficient, 
dar se obișnuise cu ele. Frimea 2 
sau 4 cu egali pasioUcte.

Nimic n-o exalta, rnmic n-o 
mula.

Observațiile tdtălui atit de 
petale, obositor de frecvente.

tti-

re-
___ ____ ___,______ cu 

timpul, s-au integrat în suita lucru
rilor firești, cotidiene.

La sfîrșitul clasei a IX-a Mi
haela obținuse rezultate nemulțu
mitoare. Profesoara de matematici, 
Pavel Agapia, l-a sfătuit omenește 
pe tatăl Mihaelei s-o îndrume spre 
o ocupație pe care fata ar să- 
vîrși-o pe măsura temperamentului, 
gustului, sensibilității și aptitudi
nilor ei.

Mihaelei îi place desenul, lucrul 
miniatural. Ce folosi

Tata nu vreai
lat-o in clasa X-a. Puține zile 

de numărat pină la sfirșit de an. 
Mihaela, căzută la 4 obiecte, nu e 
nici nenorocită, nici fericită. Nu 
se simte vinovată. Împotriva firii 
n-are puterea să facă nimic.

Dacă tata a dorit a făcut liceul, 
e în clasa a X-a și întrebată ce face, 
ce dorește să facă la terminarea 
școlii, răspunde semnificativ, sin
cer, nespus de sincer: „Nu șttu'.

— Cum nu știi P Dumneata ce 
dorești, ce-ai vrea să faci, ce-ai 
vrea să fii ?- încerc să smulg o 
mărturisire.

Mirată că insist ridică și din 
umeri spre a-și sublinia nevino
văția.

— Nu știu!
— Dar cine știe P
— Tata. El vrea să studiez... Să 

mă fac doctoriță...
— Și dumneata ?
— ...Dacă tata vrea!.*

î. LUCOMAȘ

roase acțiuni fh care au fost an
trenate mase largi de cetățeni.

Participantii la ședință au dis
cutat și aprobat pianul de activi, 
tate al Comitetului national pen
tru apărarea păcii in vederea con
tinuării campaniei privind inter
zicerea experiențelor cu arme'e 
nucleare.

Luind cuvintul, acad. dr. Vi
sile Mirza, general de rezervă I. 
Crețulescu. Filip Geltz, genera', de 
rezervă V. A'.anasiu. scriitorii 
Marcel Breslașu și Maria Bănuț, 
preotul Alexandru Iocescu. com
pozitorul Matei Socor și alții as 
făcut numeroase propuneri pri
vind acțiunile pe care Comitetul 
naVonal pentru apărarea păcii tre
buie să le întreprindă pe viitor 
și să le intensifice in țară, pre
cum și activitatea pe care repre
zentanții tării noastre vor trebui 
să o desfășoare la Colombo.

In cadrul ședinței a fost apro
bată delegația care va reprezenta 
mișcarea pentru pace din țara 
noastră la sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii ce va avea loc 
la Colombo (Ceylon) între 10-16 
iunie.

îngrijirea 
culturilor în G.A.S

în ultimul timp lucrările de în
treținerea culturilor prășitoare »u 
fost grăbite în toate gospodării
le agricole de stat din tară. Pină 
la 20 mai gospodăriile de stat 
din regiunea Timișoara au ter
minat prima prașilă Ia floarea 
soarelui, sfeclă de zahăr și car
tofi, iar cele din regiunile Bapău, 
București, Constanța și Craiova 
au terminat prașila I la floarea 
soarelui. Prășitul la cartofi este 
mai avansat în regiunile Pitești, 
Galați, lași și Oradea, iar la po
rumb gospodăriile agricole de 
stat din trustul pentru aprovi
zionarea Capitalei sînt fruntașe, 
executînd această lucrare pe a. 
proape jumătate din suprafața 
cultivată.

In întreaga tară, ca urmare a 
folosirii întregului utilaj pentru 
prășit cu întreaga capacitate, 
precum și a zilelor bune de lu
cru, procentul de realizare a pră- 
șitului a crescut în ultimile 
zile de la 35 la sută la 98 
sută la floarea soarelui, de la 
la sută la 96 a sută la sfecla 
zahăr și de»la 8 la sută la 48 
sută la cartofi. Prășitul a f< 
executat de asemenea pe mari 
suprafețe cultivate cu porumb 
și legume.

Delegația R.S.F.S.R. 
vizitează Capitala

Miercuri, membrii delegație» 
R.S.F.S. Rusă, care participa Ia 
Decada culturii R.S.F.S.R. in (ara 
noastră și-au continuat vizitele 
in Cap'\lă.

In ci Sul dimineții, delegația 
în frunte Cu E. I. Afanasenko, 
ministrul Invajamintului al 
R.S.F.S.R,, a vizitat Palatul Pio
nierilor.

Oaspejii au fost întlmpinafi de 
membri ai conducerii Palatu'ui. 
Un grup de pionieri le-a oferit 
flori și cravate roșii.

Tot în cursul dimineții, mem
brii delegației R.S.F.S.R. Rusă au 
vizitat Uzinele „23 August". Cu 
acest prilej ei au avut o intîlnire 
prietenească cu muncitori frun
tași. ingineri și tehnicieni ai uzi
nelor. Oaspeții sovietici și-au ma
nifestat satisfacția fată de înal
tul nivel de organizare a produc
ției.

în rolurile principale: Buicliu 
Ion, Plrvulescu Ion — responsa
bil, Tepeliu Gheorghe — bucătar, 
șef. Călin Ștefan — bucătar. 
Hagiu Gheorghe — șeful servi- 

. asdul producție din cedrul 
' T.A.P.L. și a.ți cîfaa.

Acțiunea: După indicațiile lui 
Tepe.ia, In grijii-zarea Hristu Nico- 

• lina prepara orezul cu lapte după 
o rețetă anjrrje: la două sute de 
sorții jura 2 kg. de orez și I kg. 
de lapte praf. Lipsurile^, le su
plinea cu apă. D n tota'ui porții- 

f Ier fura 'încă 12-13 zilnic și le 
i ifi Tiba cu alte produse existente 
la bufet

I Călin Ștefan avea și el sistemul 
său. Introducea In tocători resturi 
de mincare, de pline, carne alte
rată. Uneori punea pline chiar și 
In sarmale.

Ca prin farmec, fără prea mult 
efort, se creau plusuri la came, 
unt, brinzeturi. în ziua de 7 
martie s-au găsit la cont-ol plu- 

'/uri „neînsemnate*: 17900 kg.
crez, 3J50 kg. zahăr tos etc. 
Nimeri nu știe ninr: ? Oare ?

Goldemberg Mauriciu de la a- 
\ cest bufet știe că,
heringi, a sustras 
Florea și Zamfir 
că responsabilii
BuicUu ca și Popescu Florien, 
responsabil de sală* consumau

băuturi gratis. Știu — pentru că 
ei Ig serveau.

Responsabilii știu că se sco
teau din unt ta te sarmale, orez, 
prăjituri, știu că la controlul efec
tuat lipseau 9 kg. de șuncă de 
Praga. 12J00 kg. cașcaval etc.

Nimeni nu știe nimic ? Eroare. 
Știu tovarășii de la Inspecția Co
mercială de Stat din Departa
mentul Comerțului Interior, care 
cu descoperit aceste grave aba
teri și., vor ști cititorii că Tepe
liu, Rîpsscu, Pirvulescu, Goldem
berg, Călin, Hagiu — sint trimiși 
in judecată, ca să răspundă pen
tru faptele nelegiuite săvirșite.

★
— Acum unde mergem ? 
întrebarea era firească.
— La „DOAMNA NEVĂ

ZUTĂ".
— Păi dacă-I nevăzută, cum o 

s-o vedem ?
— Ei și voi— Așa-i titlul piesei. 
„Doamna nevăzută*4 e-o fetiș

cană tinără, de loc urită : Oprea 
Maria. E vinzătoare la unitatea 
93, texti le-gal antene din Calea 
Griviței nr. 39, București. Unita
tea n-are responsabil. Casiera 
Ioana Mindoiu pleacă ori de cite 
ori vrea, fără să fie deranjată cu 
ceva. Gestionara Elena Mihăiță 
este in concediu medical. Doamna 
nevăzută iese aiară și privește 
încruntată cerul. Piouă. Ce pa
coste este și cu ploaia asta. Dar

„Curioșii" inspectori au cercetat 
așa cum se cuvine lucrurile. De 
sub tejghea sînt scoase pe rind : 
un pulover frumos, rezervat de 
gestionară, 2 maiouri mercerizate, 
o bluză cu minecă trei sferturi. 
2 jachete pepit etc. Din magazie 
apar: 3 poșete din material pla
stic Juni pentru casieră), o ja
chetă pepit și alte asemenea „mă
runțișuri".

Doamna nevăzută a fost... vă
zută. și-n consecință organele au 
luat măsurile necesare.

★
— Știti ce viteză are vîntul ?
— Nu. Dacă știi, spune tu.

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Parlamentarii iugoslavi 
în regiunea Stalin

Marți seara, delegația Scupșcî- 
nei Populare Federative Iugoslav 
ve a sosit la Orașul Stalin, ve
nind de la Hunedoara.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Maxim Bergheanu, prim se
cretar al comitetului regional 
Stalin al P.M.R., deputat în Ma
rea Adunare Națională, Nicolae 
lorga, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular regio
nal, Nicolae Popa, prim secretar 
al comitetului orășenesc de par
tid, Vichente Caraba, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc, Gheorghe Ni- 
țescu, rectorul Institutului politeh. 
nic, conducători ai organizațiilor 
locale de partid și de stat și de 
numeroși oameni ai muncii.

Miercuri, parlamentarii iugos
lavi și Nikola Vujanovici amba
sadorul R P.F. Iugoslavia la Bu
curești, însoțiți de Tiță Florea, 
S. Bughici, și L. Banyai, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, 
și-au început vizitele în orașul și 
regiunea Stalin. In cursul dimi
neții ei au fost oaspeții muncito
rilor ele la uzinele de tractoare 
.,Ernst Thalmann“.

Curse aeriene 
de agrement

în urma numeroaselor cereri 
primite din partea cetățenilor în
treprinderea TAROM organizea
ză, începînd de duminică 26 mai, 
rurse aeriene de agrement pe 
toate aeroporturile din țară. Cel 
care au îndrăgit aviația vor avea 
astfel prilejul să-și satisfacă plă
cerea de a zbura și totodată să 
cunoască frumusețile împrejuri
milor localităților respective. Pa
sagerii vor fi însoțiți de un ghid 
bun cunoscător al regiunii.

Zborurile de agrement vor a- 
vea loc In flecare duminică, in
tre orele 8—13.

Slănicul Moldovei Iși așteaptă oaspeții

din 13 kg. de 
5 kg. Voinea 

Gheorghe știu 
Pirvulescu și

cum intră in magazin și dă cu 
ochii de rafturi, se liniștește. E 
mulțumită, la o jachetă. O im- 
bracă. ii vine minunat A îm
pușcat doi iepuri dintr-odată : nu 
ti va fi frig și — va fi elegantă. 
In fond nu-i nici o nenorocire 
Mihăiță. gestionara, nu poartă și 
ea jacheta pepit? începutul a fost 
greu, apoi totul a mers de la sine. 
Azi un flanel, mtine o vestă, 
chiar bărbătească^

„Doamna nevăzută" a fost vă
zută. Ce nenorocire ! Să aibă toc
mai ea ghinionul ăsta ? Privește 
neliniștită spre tejghea. Dacă cei 
din comisie iși vor băga nasul și 
acolo ?

Acum. în preajma 
deschiderii sezonu
lui de vară, renumi
ta s’.ațiune a Silni
cului ” ’ ’ 
tește atmosfera spe
cifică vieții de șan
tier. -• 
vile, în cluburi, 
cantine, 
miini 
meșteri 
creează, transformă, 
Înfrumusețează.

Directorul stațiu
nii, medicul H. Bru
ner a avut amabili
tatea să ne înso
țească la „fata locu
lui" și să ne dea ex
plicațiile cerule. In
trăm în impunătoa
rea clădire a fostu
lui hotel „Răcorită" 
azi casă sanatorială 
a Ministerului Sănă
tății și Prevederilor 
Sociale.

— Amenajăm aci 
o secție de hidro- 
terapie și 16 cabine 
de băi minerale, îm
brăcate în faianță 
albă — ne informea
ză directorul stat u- 
nii. El nu uită să a- 
dauge că, bineînțe
les, la 1 iunie, dala 
deschiderii sezonului 
de vară, vor 
în „toate 
tele".

Am înțeles 
să zică în

Moldovei tră-

Peste tot, la 
la 

vezi cum 
harnice de 

pricepuți

ce va
„toa-

te privințele" cind 
am făcut cunoștință 
cu meșterul ipsosar 
Constantin Enescu 
de la cooperativa 
„Metalurgia Trotu- 
șui". Pe masa lui de 
lucru, așteptau 
fie montate 
lampadare 
meșteșugite și 
moașe glastre 
tru flori.

La celălalt capăt 
al clădirii, zugravi 
iscusiți veniți din 
Oradea, terminaseră 
deja lucrările de a- 
menajare a unei po
liclinici moderne. 
Urmau să se insta
leze doar utilajul și 
aparatura

Vizităm apoi in- 
halatorul. 
puțin tn lata came
relor pneumatice care 
distribuie aer com
primat, a aparatelor 
de suprapresiune și 
subpresiune cu aju
torul cărora, alterna
tiv se pune la dispo
ziția bolnavului ca 
afecțiuni ale căilor 
respiratorii, aer com
primat și rarefiat.

Aparatele de inha- 
lații individuale, ca
merele pentru inha- 
lății în colectiv. In
tui. pînă tn cele mai 
mic) amănunte, este

să 
mici 

artistic 
fru- 

pen-

necesară.

Zăbovim

verificat, pus Ia 
punct.

Mecanicii Nicolae 
și Ion Mănăilă, tată 
și fiu, nu așteaptă 
decît să treacă la 
stația de reglare și 
să pună in funcțiune 
tabloul de comandă.

Mergem apoi prin 
vile.

— După cum ve
deți, ne spune direc
torul stațiunii, Slăni
cul s-a pregătit din 
timp să-și primească 
oaspeții. Vilele au 
fost renovate, iar 
parte din ele au fost 
'înzestrate 
lier nou.

Ajunși ... 
unei clădiri de la 
care se ridicau sche
lele, aflăm că e toc
mai noua vilă cu o 
capacitate de 50 de 
locuri care va fi 
dată tn curind în fo
losință.

Conducerea sta
țiunii, cu sprijinul 
organelor locale de 
partid și de stat, au 
luat măsuri din vre
me pentru ca pacien. 
ții să se poată bucu
ra de avantajele 3" 
plicării unui bun re
gim sanatoriul. Slă
nicul Moldovei își 
așteaptă acum oas
peții.
AURELIA GOLIANU

cu mobi-

tn faja

Sfatul popular din comuna 
Vlrvor, raionul Craiova, preșe
dinte Voicescu Florian, nu se in
teresează mai deloc de contrac
tările și achizițiile de cereale.

— După atita bătaie de cap merit și eu să mă odihnesc !

afît de rău ?De ce nu-l dă afară ?
N-are nimeni curaj 1

— E
— Nu, e ciinele directorului /... 
desene de MIHAI CARANFIL

a

>\

>\
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Lumina inu"dăretina: Mari creatori Din nou despre

LUCRETIUS

Știința romîneascâ 
peste hotare

Publicațiile științifice de 
specialitate din străinătate 
prezintă tot mai des lucrări 
rominești apreciind nivelul lor 
științific. Un fapt deosebit de 
semnificativ U constituie pu
blicarea Intr-un singur număr 
al revistei ,,Applied Mechaures 
Reviews** (vol. 1011957) a 
patru lucrări rominești.

Matematicianul australian I. 
Solvey recenzează in paginile 
acestei reviste lucrarea cerce
tătorului Petre Augustin „Vz- 
riația tensiunilor tangențiale 
în secțiunile normale pe axa 
neutră a barei curbe*4. Ameri
canul N. C. Costakos anali
zează lucrarea inginerului 
Radu Voinea „Contribuție la 
studiul stabilității elastice a 
corpurilor statice nedetermi
nate". Matematicianul

Nitzberg (S.U.A.) analizează 
lucrarea „Mișcările supersonice 
în jurul aripilor duble delta*4 
realizată de acad. E. Carafoli 
împreună cu Mircea Ionescu 
iar R. Sauer (Germania) pre
zintă lucrarea „Scurgerea su
personică în jurul aripii" rea
lizată de acad. E. Carafoli îm
preună cu B. Horovitz. Toți 
recenzenții menționează valoa
rea lucrărilor rominești

Suplimentul de documentare 
tehnică al revistei ..Anualles 
de ITnstitut de T. Batiment" 
recent apărut semnalează in
teresul deosebit cu care a fost 
primită cartea „Betonul pre- 
comprimai".

Din actualitatea 
științifică

Succese ale chirurgiei plastice
sovietice

In clinica oftalmologică a Spitalului ,,Coljea"
afecțiunea pentru două mîini neve
rosimil de albe.

Operația a reușit 1 Operația a 
reușit... Bolnavul va vedea ' De
getele chirurgului atît de subțiri 
și atît de albe cunosc prima clipă 
de relaxare. Le surprinzi cboseala. 
Se destind, devin moi, grele...

Zilnic patru, cinpi oameni reîn
cep să vadă. Zilnic, elevii profeso
rului dr. D. Manolescu, care con
duce clinica oftalmologică din 
1920, redau vederea la 4-5 oa
meni.

„Operația a reușit". Acesta este 
leit-motivul existenței prodigioase 
a întregii clinici...

...Saloanele sînt pline de oameni 
care reîncep să vadă, care redes
coperă lumea, viața, frumosul, pe 
cea mai directă cale : senzația vi
zuală.

Am cunoscut însă un om, îmbră
cat în halat de bolnav, întins în 
patul alb de spital, care la 20 de 
ani începe să vadă pentru prima 
oară. S-a născut orb. Cataractă Ja 
ambii ochi. în satul Bîrsești, 
Pițigoi s-a născut orb, acum 
de ani.

20 de ani din viața unui om 
scurs fără bucuria de a vedea

— „Văd, tovarășe doctor, vă 
văd 1 1“ Bucuria e dureroasă, 
fantastică. Vocea bolnavului cu
noaște vibrația celei mai zgudui
toare și mai profunde emoții ome
nești 1

„Văd" este strigătul învingăto
rului, este revărsarea de fericire 
a eliberatului din prizonieratul 
beznei.

Ce dor i-a fost privirii de lu
mină, de forme, de culori I Ce 
lacomă e privirea 1 Și ce caldă. 
Afectuos, bolnavul îmbrățișează 
cu privirea chipul medicului, chi
pul omului miraculos care i-a re
dat vederea, lumina.

Bolnavul caută cu privirea mîi- 
nile doctorului. Modeste ele stau 
ascunse în buzunarul halatului

...Două mîini albe...
Acum cîtva timp aceleași mîini 

s-au spălat obsedant, minute în 
șir pînă au dobîndit o culoare 
neverosimil de albă. Pe masa de 
operație, bolnavul aștepta aceste 
două mîini. în lumina puternică 
a fascicolului trimis de lampa 
specială, doi ochi erau opaci, pa
sivi, absenți. Lipsiți de străluci
rea, de limpezimea, de expresia 
pe care numai lumina le-o dăruie. 
Cristalinul opacizat, cu ani în 
urmă 1 Operația de cataractă.

Medicul asistent pregătește bol
navul.

Lama bisturiului va lucra zece 
minute pe cel mai sensibil loc al 
corpului omenesc!... De cîteva mi
nute i se spală ochiul cu apă și 
săpun.

Sînt foarte aproape. Deși eu 
halat alb, cu bonetă și mască pe 
față, păstrez amănunte de repor
ter : notesul și creionul.

Anestezie cu cocaină și adre
nalină. Notez (îmi tremură mina): 
anestezia se face bolnavului în 
timp de șapte minute.

Privesc masa cu instrumentele 
sterilizate, pregătite de interven
ție într-o aliniere în
cronologia utilității

Dr. Eliza Climescu i-a apro
piat de bolnav. Operația începe 
curînd.

De 30 de ani, dr. Eliza Climea- 
cu operează în clinica oftalmolo
gică a Spitalului „Colțea** din Ca
pitală. De 30 de ani, la sute de 
operații concentrată dureros, cu o 
precizie și o sinuozitate de ar
tist, mînuiește lama bisturiului De 
învelișul atît de sensibil, atît de 
delicat și prețios al ochiului ome
nesc. Nu, ochiul nu mi se pare 
accesibil intervenției bisturiului I

...Operația a început : un ac și 
o ața străbat în partea de sus a 
ochiului mușchiul drept superior. 
Precaut, în acest mod, medicul o-

o- 
Se

perator asigură imobilitatea 
chiului pe timpul operațieL 
face incizia comeiL

Două mîini, neverosimil de 
be, se mișcă cu o dexteritate 
luitoare. De cîteva _____ 1__
bisturiului pătrunde, se strecoară, 
își face drum prin țesătura de 
vase, către cristalin. Bolnavul, cu 
care se comunică continuu, mișcă 
ochiul așa cum chirurgul o cere.

Două mîini lucrează cu o pre
cizie fantastică. Fracțiuni de mili
metru sînt vitale. Bisturiul ope
rează într-un perimetru infim. Nu 
este permisă nici cea mai imper
ceptibilă deviere în sus

Ochiul omului. Pentru medicul 
chirurg are o valoare inevaluabilă. 
Se începe extirparea cristalinului 
total opacizat. Bolnavul se com
portă admirabil. Se taie ochiul în 
două. Dramatic și spectaculos I 
Bolnavul este prevenit: va vedea 
încă pe masa de operație 1

Incizia cristalinului este termi
nată. Se extirpă. Operația a ajuns 
punctul culminant 1 O pensetă fină 
prinde cristalinul. Mișcări scurte, 
de o indescriptibilă simplitate și 
exactitudine. Se operează fără 
mănuși. Mănușile ori cît' de fine 
ar Fi nu permit asemenea precizie, 
îmi privesc mîinile. Tremură. No
tează în cuvinte simple, admirația,
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Istoria artei șl literaturii 
cunoaște destule cazuri cind 
geniul sau talentul zvîcnesc 
de timpuriu, anunțind ca un 
preludiu marile creații. La 5 
ani, Mozart dădea concerte 
publice, iar la 20 ani lumea 
întreagă îl sărbătorea.

înainte de a fi împlinit 20 
de ani, moartea a frînt aripile 
talentului Itiliei Hașdeu, poetă. 
nuvelistă și romancieră.

La 20 ani, Shelley, Emines- 
cu, Rimbaud, creaseră fiecare 
poezii nemuritoare. Scena, e- 
cranui, paleta au cunoscut 
maeștri neîntrecuți, care nu 
numărau 20 primăveri.

Pe tărlmul științei și tehni
cii sint mult mai rare cazurile 
de creatori la 20 ani. Creația 
științifică șl tehnică presupu
ne o ucenicie mai îndelunga
tă, presupune străbaterea obli
gatorie a drumurilor bătăto
rite de înaintași. Dar aseme
nea cazuri există. Și este in
teresant de subliniat că, in 
general, cei ce au creat de 
tineri in domeniul științei și 
tehnicii, au dat tot mai mult 
omenirii de-a lungul vieții lor.

Să răsfoim citeva pagini 
din albumul creatorilor la 20
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sale, Gilberte,

eclipsă și comete

s-au
cum i

D. Pițigoi după operație. Sora îl învață: aceasta este o flo*re- 

răsare și cum apune soarele, chi
pul mamei, părul iubitei.

Am vorbit cu D. Pițigoi. Este 
ca un copil exaltat, copleșit de 
bucurie și fericire. El știe că-1 aș
teaptă lumea, oamenii, frumosul, 
că-1 așteaptă munca. A fost ope
rat la un ochi. Reușită deplină.

Dumitra vede. Dar nu știe ce să 
vadă! Nu cunoaște lumea. N-a 
învățat niciodată să vadă. Tre
buie învățat ca un copil: asta e 
masa, ăsta e scaunul acesta este 
un om, aceasta este o floare..,

Retina ochiului lui a cxmo& 
lumina! Cutremurătoare trebi 
să fi fost această primă 
o retină inărt și prima

Dicționar 
științific

COLOID — stare a materiei in 
substanța se prezintă sab 
i unei dispersii in care par-

-
Anestezie 

electrica
In ultimele luni s-au făcut 

progrese importante !n direcția 
punerii la punct a unei noi 
metode de anestezie: anestezia 
electrică. Medicii sovietici au 
experimentat succes provo
carea somnului electric pentru 
tratarea insomniei, schizofre 
niei, comoțiiler cerebrale, ul-' 
cerului și hipertensiunii arte-' 
riale. Anestezia cere însă um 
somn mai adine decit cel o-' 
bișnuit, un somn din care du
rerea să nu trezească bolnavul 
In acest scop s-a construit uni 
aparat special la o clinică dim 
Moscova. Primele operații cu 
electroanestezie, făcute asupra i 
clinilor, au dat rezultate exce
lente. Ele creează condițiile j 
pentru încercarea electroane- 
steziei umane, mult mai avan-1 
ta joasă decât cea chimică.

CE SĂ CITIM

care : 
forma unei 
tkulele dispersate au dimensiu
nile cuprinse intre 1 și 5M de 
milionimi de milimetru. Cleia! 
este un exemplu de coloid.

CONTOR GEIGER-MLLLER 
— aparat folosit pentru detecta
rea parisraiekr ndioactise. Este 
format dir-tT-ai fir iatiiM in axul
unui diindru de sticlă metalizat 
in interior. Find este izolat de 
cilindră, iar spațiul din interiorul 
cilindrului este ornphrt cu un gaz 
la presiune joasă, tartrt fir și d- 
lindru se stabilește o diferența 
de potențial astfel aleasa incit 
trecerea prin gai a unei particule 
ionizate să declanșeze o descăr
care ce poate fi amp. ficați și în
registrată de un dispozitiv de 
numărare.

Contorul Geiger-Mu Her este 
întrebuințat pentru detectarea 
zăcămintelor de minerale radioac
tive, pentru cercetări, oriunde este 
necesari detectarea individuală a 
particulelor radioactive fiind ex
trem de sensibil.

CABLU COAXIAL — se utili
zează la transmiterea semnalelor 
de frecvență înaltă. Iși găsește 
Întrebuințarea in televiziune și la 
liniile telefonice cu transmisii si
multane multiple (după o tehnică 
asemănătoare cu cea radiofonică). 
Cablul coaxial este format din- 
tr-un caWu central din cupru în
conjurat de o cămașă metalică 
cilindrică. Intre ele se află un 
izolanL Cablurile obișnuite nu 
pot transmite frecvențe înalte, 
deoarece se transformă intr-o 
antenă radiantă, pierzind in spa
țiul înconjurător energia trans-

ALEXE MARINESCU: „Progrese recente in domeniul zborului 
la viteze mari" — Ed. Științifică. în broșură se expun sumar cele 
mai noi realizări din domeniul tehnicii aeronautice și mai ales 
a problemelor ridicate de zborul la viteze mari.

A. RODIN : „Călătorie la tropice' — (traducere din limba rusă). 
Ed. Tineretului. C povestire atrăgătoare infățișlnd pericețiile unei 
expediții științifice sovietice în Brazilia și Argentina. Se dau cu
noștințe interesante despre fauna și flora tropicală.

A. A. STERNFELD: „Zborurile interplanetare' — (traducere din 
limba rusă). Cartea expune pe înțelesul tuturor, istoricul și prin
cipiile astronauticii, oprindu-se în mod special asupra rachetei 
atomice.

In ultimul timp, chirurgii sovie
tici au obținut realizări remar
cabile prin utilizarea plastiei cu 
lambou tubular Filatov, la careT .

■ • i i i . i — «I Puțini din cei ce străbat astazimaterialul plastic este luat dintr-ol 3Q Decsmbrie știu că pe aci 
regiune îndepărtată de defectul tse gasea cu veacuri în urmă inima 
care trebuie înlăturat. Aplicînd I însăși a orașului București. Născut 
această metodă, savanții Hitrov șițta viitoarea veacului XV, (în 1459 
_ - r - u I pentru intna data 11 apare numeleIvanov au reușit să refaca buze- f într_un document de la aprigul 
Ie, bărbia, pavilionul urechii și domn Vlad Țepeș), Bucureștiul cu- 
c^iitr... limba. ț noaște o surprinzătoare ascensiune,

Îconcurînd vechea reședință dom
nească de la Tîrgoviște. Spre mij- 

J locul secolului XVI, orașul era de- 
♦ plin închegat. în cuprinsul său, 
t trăia o activă orășenime, care făcea 

*n” * ca dincolo de zidurile curții dom- 
a ♦ nești și a curților boierești să se 

Piu- ♦ dezvolte un oraș cu o viață eco- 
nomică din ce în ce sporită.

♦ Centru de legătură între Orient și

O ipoteză interesantă despre
originea planetei Pluton

După cum se știe, cea mai 
depărtată planetă cunoscută 
sistemului nostru solar este 
ton, descoperit în 1930 prin astro-* 
fotografie. Perioada lui de revo- 4 Occident, punct de schimb al pro- 
lutie în jurul soarelui este de 249 ♦ duselor de peste Dunăre cu cele 
■ni. Cunoscutul astronom ame-țale Ardealului și chiar ale apusu- 

„ . . ,’lui continentului, orașul București
ncan Kniper a ajuns recen *cunOștea aceeași vreme înflori
tă concluzia că Pluton este|[Oarea activitate a meșteșugarilor 
de fapt un fost satelit al Iui Nep-*săi.
tun și că smuls, cu multă vre-ă .PriTOU' , document bucureștean 

. „ - . £ ! pastrat pîna astazi, datează din
me in urma, de sub acțiunea ^-♦15S3. Această măreață mărturie 
ței gravitaționale a acestuia din * dezvăluie celui ce-1 citește viața 
urmă. Ipoteza este verosimilă, mai ♦însăși a Bucureștilor de acum 400 
ales d.c'. ne gir,dim la raportulf d« «nj-. Documentul este scris de 
, .m ♦gramaticul Eftimie. Este o carte

de r.:rse dintre Septun și P*u-ta județului orașului, Necula al Iui 
ton. In lua» *-> diametrul ecua-♦ Bobînea, și a celor 12 pîrgari, că- 

" ste de 49.700 Z rora li se alătură „toți oamenii
celui de al * buni Și bătrîni". Negustorului 
c n‘ ... î Ghergoman Grecul și fiilor săi li 

Kl0"|se atribuie „o prăvălie, ce este

BLAISE PAS
CAL matemati
cian, fizician 
filozof și scrii
tor francez, s-a 
născut în anuf 
1623 la Cler
mont-Ferrand.

Dacă ar fi să 
dăm crezare 
mărturiei sorii 
Pascal ar fi descoperit la 12 ani, 
fără să fi învSțat geometrie, 
axiomele lui Euclid. In orice caz, 
la 16 ani, Pascal a scris un tra
tat despre secțiunile conice, 
care-i uir^i pe Descartes, iar la 
18 ani a inventat o mașină de 
calculat.

Pascal a descoperit apoi prin
cipiul care-î poartă numele, a 
explicat ridicarea coloanei de 
mercur în barometrul lui Torri
celli, a dovedit că animalele mor 
in vid, a cercetat mecanica respi
rației animalelor, a inventat pre
sa hidraulică, a pus bazele calcu
lului probabilităților

Este sigur că 
ISAC NEW- 
T ONt gemalul 
mecanician en
glez, născut in 
1643, avea for
mulată, tn 1664, 
cind se găsea 
In ultimul an 
de studii la 
Cambridge, ideea calculului infi
nitesimal care, alături de gravi
tația universală și legile opticii, 
alcătuiesc darul către omenire al 
unei vieți închinate matematicii, 
fizicii și pasiunii pentru chimie. 
La 12 ani. Newton începuse pri
mele experiențe de chimie, iar la 
15 ani măsura, pe timp de fur
tună, viteza vtntului. Ciuma l-a 
alungat pe Newton la țară, unde 
a rămas pînă în 1667, 
vind ideile sale, 
rr.ma lor formă, 
ani,

NICOLAS 
LEONARD-SA
DI CARNOT, 
fiu al materna- 
udanuiuî și mi
litarului Lazare 
Carnot, se naș
te la Paris in 
1796 și moare 
la 1832. In via
ța lui atit de scurtă a pus bazele 
termodinamicii moderne. La 20 
ani el studiase temeinic funcțio
narea mașinilor cu abur, pentru 
ca la 28 ani să fi exprimat, tn ?
:rmă definitivă, principiul care-i 

poartă numele. întreaga proble- < 
•Tid a randamentului mașinilor, t 

2 de energie t 
:șca/et $e sfu- . 
,ăduUu Car- '

defiruti- 
elaborate tn 

la virsta de 20

fagocitozel (leucacitele din sin 
■ gele animal înghit ■ bacteriile pa 
togene cu care duc o adevărată 
luptă), este unul din întemeieto
rii imunologiei și 
tor tn domeniul 
nevertebratelor.

Fulgerător de 
scurtă a fost 
viața lui NIELS 
HENRIC ABEL 
(1802-1829), ma
tematician nor
vegian, născut 
la Frindoe. El a 
murit sărac și 
necunoscut, dar 

’ fructul gindirii sale a rămas In 
patrimoniul fără de moarte al 
matematicii. La 18 ani el stu- 

: diază, creator, teoria seriilor ela-
■ borată de Cauchy, iar tn 1826
■ dovedește că ecuații de grad su-
■ perior gradului 4 nu sint solu

bile prin operații raționale și cu 
radicali, iar 3 ani mai tirziu, e- 
laborează o teorie originală asu
pra funcțiilor eliptice. Tot el a 
dat demonstrația generală și ri
guroasă a așa-numitei teoreme a 
binomului, enunțată

Tn anul 1820, 
In mansarda u- 
nei farmacii, un 
tlnăr care nu 
împlinise încă 
20 ani, pe nume 
IJ^STUS. LIE- 
~.'G, lucra la 
stabilirea for- 

, mutei fulmina- 
tulul de argint, substanță expto- 
sivă, treabă pentru care proprie
tarul spițeriei ll ooncedie, La 21 
ani, Liebig tl tnttlnea și-l înfrun
ta pe marele Wohler, descoperi
torii! sintezei ureei, care avea și 
el, pe atunci, 24 ani.

mare cercetă- 
embriologiei

de Newton.

indiferent de sui 
care le pune îm 
diază In liunina 
not*.

Zoologul, și 
. embrioiogul rus

ILYA MECINI- 
, NOV (1845- 
j 1926) scria ia 
I 18 ani un stu- 
i diu asupra lui 
, Darwin, iar la 
' 25 ani ajunge 
profesor univer 
sitar. El este creatorul teoriei

el, pe atunci, 24 
Strălucită in 

galeria creato
rilor este figu
ra SOFIEI KO

VALEV SNA! A 
(1850-1891), fe
meie ajunsă sa
vantă la 20 ani, 
intr-o epocă in 
care, pentru o 
femeie, cărările 
chise prin bariere de 
Fină și cele 3 teze de doctorat ti 
sint refuzate, deși, fiecare dintre 
ele, reprezenta o contribufie in
teresantă.

In 1888, Academia de științe 
din Paris deschidea «/ 3-lea con
curs international pe tema „(Jn 
corp rotitor tn. jurul unui punct 
fi^*. Juriul concursului găsește 
remarcabilă una din lucrări, pe 
care o premiază cu o sumă mai 
mare dectt cea prevăzută. La des
chiderea plicului cu numele au
toarei, savanfii parizieni au pu
tut citi numele femeii, ruse care 
a înfruntat o lume de prejude
căți pentru a deveni femeie sa
vantă : Sofia Vasilievna Kova- 
levskaia.

științei erau In- 
netrecut.

Recenta eclipsă de 
lună și apariția unei 
comete vizibile in 
țara noastră au știr- 
nit un deosebit inte
res printre numeroșii 
tineri preocupați de 
probleme astronomi
ce Lunete, binocluri 
și ochi neinarmafi 
cu astfel de instru
mente măritoare 
s-au îndreptat In 
număr mare spre 
cer, urmărind spec
tacolul cosmic oferit 
de aceste „fenomene 
cerești neobișnuite1*
— cum li se spune 
de obicei.

Un astfel de inte
res nu este nou. 
Prima eclipsă des
pre care pomenește 
un document istoric 
s-a produs în China 
în anul 2137 îna
intea erei noastre. 
O cronică străveche 
povestește că cei 
doi astronomi ai 
curții împăratului 
Ciung Chiang, Hi 
și Ho au fost atunci 
condamnați la moar
te fiindcă dedlndu-se 
petrecerilor și bău
turii nu prevăzuseră 
acest fenomen. Iată 
deci că acum mai 
bine de patru milenii 
atît observarea cit 
și prevederea eclip
selor erau curente 
în China antică.

După datele cule
se de Victor Anestiu, 
prima eclipsă con
semnată Intr-un do
cument romînesc s-a 
produs în 1386, cind 
Letopisețul lui Oza- 
rie scrie: „Tn anul 
6894 s-au întunecat 
Soarele. Și în acest 
an au mers împăra
tul Murat împotriva 
Plocinicului“.

Necunosclnd cauza 
adevărată a eclipse
lor oamenii le inter
pretau adesea super
stițios, Inchipuin- 
du-și că sint provo
cate de înghițirea 
soarelui sau lunii de 
către utfcolaci sau 
duhuri necurate și 
temîndu-se că pre
vestesc nenorociri 
din cele mai mart. 
Este în această pri
vință interesantă în
semnarea făcută în 
țara noastră de un 
contemporan al e- 
clipsei de lună de la 
3 februarie 1793. 
„Cînd au pierit luna
— notează el —

au fost mare frică 
pe la tot omul care 
se teme de Dumne
zeu.... ...au tras clo
potul' pe la miezul 
nopții și cine l-au 
auzit, s-au mirat ce 
este",..

De astfel de su
perstiții prostești a 
profitat Crist of or
Columb cînd a căzut 
într-una din călăto
riile sale tn mina u- 
nor sălbatici care 
vroiau să-l ucidă. 
Știind că noaptea 
urma să se producă 
o eclipsă el i-a ame
nințat că le va lua 
luna: cind tn aju
nul execuției astrul 
s-a întunecat in
tr-adevăr căpeteniile 
tribului și-au cerut 
în genunchi iertare 
implorlndu-l să le 
înapoieze lampada
rul nopților și pro- 
mițîndu-i 
libertatea 
daruri.

Astăzi 
științei 
treptat ultimele ră
mășițe ale supersti
țiilor, iar savanții 
au reușit să facă so
coteli ' care prevăd 
exact toate eclipsele 
in viitorii 200 de 
ani!

Aștri cu coadă 
— cometele — au 
produs și ei încă din 
cele mai vechi tim
puri o puternică im
presie asupra oame
nilor. In cronicile 
rominești aparițiile 
cometelor erau cu 
migală notate fiind 
puse In legătură cu 
felurite evenimente 
istorice de care erau 
bineînțeles cu totul» 
străine. Una dintre 
cele mai interesante 
însemnări i-o dato
răm lui N. Costin, 
care scrie, între al
tele : „Tn cursul ani
lor 7188... în luna 
lui decembrie, 10 zi
le, ivit-u-s-au pe cer 
o stea cu coadă, că
reia îi zic latinii co
metă, adică mătură. 
Și lungă era de cu
prindea jumătate de 
cer"... Cronicarul a- 
daugă că datorită 
cometei „s-au scor
nit vrajba mare de 
oști mai la toate 
împărățiile și țările 
cîți sînt măgieși îm
prejur să se bată cu 
turcii, iară mai vir- 
tos între împărăția

in 
Ș‘

lumina 
izgonește

Turcului Șl între 1 
părăți, Neamțului 

Cite și mai < 
nu a scornit ig 
ranța despre corni 
tn Evul Mediu 
„gînditor* germai 
mer$ atît de dep 
te Incit a „clas 
cat“ aștrii cu coi 
după calamitățile 
care presupunea 
le provoacă: con 
aducătoare de t 
boi. de foamete, 
epidemii, de sec 
șl așa mai depa 
Despre cometa 
1811-1812 mulți s 
nioli credeau că l 
adus descoperi 
unor bogate mine 
argint. In timp ct 
Rusia era răsptnc 
credința că ei i 
datora invazia 
poleoniană. Iste 
a consemnai ru 
ciunep pe 
Calist al 
adresat-o 
din 1456, 
d-o să nu 
că toată 
ci numai pe 
cei r: ' '. 
ceriseră Constanții 
polul, ca si tncei 
rea lui Alfons 
1664 care a tras 
ea cu pistolul, l 
demiile de frică ț 
duse tn trecut 
presupunerea do. 
rii pămlntului ci 
cometă erau expl 
tate cu abilitate 
biserică, care st 
gea tn astfel de 
prejurări averi im 
se din darurile 
gătașilor dori 
să-și mîntuiască 
fletul înainte 
„sfirșitul lumii*.

Cit de departe 
se par acum tc 
acestea t

Orice tlnăr inst. 
știe astăzi că ec 
sete se datoresc 
terpunerii Lunii 
Pămintului tn cț 
razelor solare și 
o cometă e un c 
ceresc ca toate a 
lalte cu o m 
neînsemnat de m 
față de aceea a j 
bului terestru (su 
milionime). Ac 
unde mai tnttlnl 
în mod izolat i 
înapoiate, super 
țioase, despre coi 
te sau eclipse el t 
dator să le comb 
prin explicarea t 
ră, științifici a țe 
menelor.

care P 
HI-let 

com 
imploi 
nimici 
omenii 

tu 
păgtni, care 
eră C

Cercetători

Monoverbe

(
2,8

i

I
lîngd biserica domnească, din 
pazar". Cuvintele simple ale gră
măticului Eftimie reînvie înaintea 
ochilor noștri viața social-econo- 
mică și aspectul vechiului Bucu
rești. Se dezvăluie că la mijlocul 
veacului XVI orașul avea o înche-

In București în urma cu 400 de ani...

cestui oraș unt trunchiuri mari 'de 
copaci înfipte în pămînt unul lingă 
altul și legate între ele prin grinzi 
transversale, prinse de acele trun
chiuri prin cuie de lemn lungi și 
mari. Pavajul orașului este din 
trunchiuri de copaci. Pe aici trece 
un rîu numit Dîmbovița. In acest

și semnificativ — portretul lui 
Ștefan cel Mare al Moldovei, „cu 
coroană regală și un toiag în 
mină", izr pe poarta orașului capul 
lui loan Vodă Viteazul, domnul 
moldovean, cel de curînd ucis de 
turci. Italianul SIVORI, însoțitor 
al lui Petru Cercel, remarcă în

•
1

5.?

1
s

♦♦4-
în linii mari, se pot restabili ho

tarele orașului București din acești 
ani ai sfîrșitului veacului XVI. 
Orașul era axat pe Dîmbovița, 
fiind însă crescut în deosebi pe 
latura stingă a riului ; pe latura 
dreaptă, în afara cîtorva lăcașuri,

41 de lucrări științifice comu
nicate în ședințele Bazei de 
cercetări științifice din Timi
șoara a Academiei R.P.R. în 
1954, 80 în 1955, 119 în 1956— 
iată dintr-un început o mică 
statistică care vorbește în gla
sul cifrelor de intensa activi
tate pe care o desfășoară cer
cetătorii științifici din Timi
șoara.

în jurul celor șase membri 
din Timișoara ai Academiei 
R.P.R. și ai altor oameni de 
știință de seamă, zeci de cer
cetători lucrează în cele 8 
secții ale Bazei. Baza de cerce
tări științifice Timișoara a Aca
demiei R.P.R., creată în anii 
primului cincinal, a devenit un 
tor științific de seamă al Ba
natului. Azi, în lumea științi
fică din țara noastră sînt cu
noscute cercetările de sudură, 
de mașini hidraulice, de em- 
briologie experimentală, de chi
mia coloranților ale oamenilor 
de știință timișoreni.

în prezent în colectivele 
Bazei se lucrează la probleme 
deosebit de importante pentru 
economia țării. Colectivul aca
demicianului Miklosi Cornel 
studiază introducerea căii fera
te sudate în R.P.R. Sudarea 
șinei se execută în cîteva mi
nute, iar legăturile sudate au 
aceeași rezistență cu șina. Și 
lucrurile nu se vor opri numai 
aici. Credem că peste cîțiva ani 
vom călători cu trenul fără să

timișoreni
auzim ciocăniturile ritmice a] 
roților care trec peste capetel 
de șine.

La secția de rezistența mati 
rialelor, condusă de prof. ? 
Nădășan, membru corespor 
dent al Academiei R.P.R., sîr 
în toi cercetările pentru un oț< 
de mare rezistență din care s 
vor construi vagoane cu grei 
tate proprie redusă cu aproap 
20% față de cele actuale. I 
prezent șarjele de oțel se tc 
pese la Reșița, o serie de pre 
be de sudură se fac la Ara 
cu electrozi fabricați la Gîrr 
pia Turzii, sute de probe se în 
șiră în laboratorul secției i 
treptat, treptat prind contur sc 
luțiile căutate.

La secția de mașini hidrauli 
ce (conducător prof. A. Bărglă 
zan, membru corespondent s 
Academiei R.P.R.) sînt în cui 
cercetările asupra unor trans 
misii hidraulice pentru insta 
lațiile de foraj. La chimie s 
lucrează la sinteza unor nc 
coloranți organici pe bază d 
materii prime din țară. Pest 
tot, în toate colectivele din do 
meniul științelor tehnice se lu 
crează pentru crearea de nc 
metode tehnologice , se caut 
căi pentru îmbunătățirea fabri 
cației de mașini, se îmbunată 
țese metodele de proiectare, 1 
colectivul de agronomie se stu 
diază solurile din regiunile di 
vest ale țării și metodele agro 
tehnice potrivite, iar colectivu 
de embriologie studiază corela 
(iile între organismul viu și me 
diul înconjurător în faza .em 
brionării.

gată organizare administrativă pro. 
prie, în frunte cu un județ și cu 
cei 12 pîrgari. Nume diferite, ale 
martorilor documentului, unele 
străine, indică aria largă a legătu
rilor economice ale orașului. Do
cumentul din 1563 face și unele 
precizări de ordin topografic. Pră
vălia cumpărată se găsea „lingă 
biserica domnească", deci în ime
diata apropiere a Pieții de Flori 
și „pazaruT — piața înconjurată 
cu prăvălii — era în aceleași 
locuri.

Un deceniu după cumpărarea 
prăvăliei de către Ghergoman 
Grecul, trece prin București primul 
călător care ne-a lăsat însemnări 
asupra orașului. Era PIERRE 
LESCALOPIER, un avocat Pari
sian, adus de unele manevre ale 
diplomației franceze pe îndepărta
tele meleaguri dunărene. Impre
siile sale ne prezintă interesante 
aspecte ale Bucureștilor sfîrșitu
lui veacului al XVI-lea: „Sosim 
seara în București. Intăriturile a-

oraș am găsit pe voevodul Alexan
dru. ..**

Scurte însemnări despre Bucu
reștii sfîrșitului veacului XVI ne-^au 
mai lăsat și alți călători. Polonul 
MATEI STRYKOWSKI vede în 
palatul domnesc — fapt interesant

1583 frumoasa mănăstrie sf. Troița 
— Radu Vodă de astăzi — palatul 
„de o mărime de mijloc", casele 
de lemn și lut ale orășenimei, 
„mici dar comode", precum și pră
vălii „multe" și bine înzestrate cu 
mărfuri.

Bucureștiul în sec. XVIII (gravură)

orașul abea începuse să se dez
volte. Limitele orașului nu ajun
geau spre răsărit la mănăstirea sf. 
Troița, iar spre apus la Mihai Vodă
— actualele Arhive ale Statului, 
în ceea ce privește dezvoltarea 
Bucureștilor spre nord-est, nord și 
nord-vest, pe latura stîngă a Dîm
boviței, ea era marcată de biseri
cile sf. Gheorghe Vechi — Ghior- 
ma (cam în fața Băncii de Stat)
— Sărindar (pe locul Casei Cen
trale a Armatei) și sf. loan (pe 
locul C.E.C.-ului). Orașul propriu 
zis nu trecea la vest mult peste 
calea Victoriei, spre nord nu a- 
junsese în toate punctele la actua
lele bulevarde 6 Martie și Repu
blicii, iar spre est atingea calea 
Călărașilor.

Orașul creștea însă zi de zi. 
Rarele documente orășenești ce ni 
s-au păstrat din aceste îndepărtate 
vremuri arată limpede procesul ne
contenitei dezvoltări a București
lor. Oamenii trăiau și munceau, 
atelierele și prăvăliile se îndesau,

1

viața palpita puternic pe „ulița t 
mare" din fața curții domnești și i 
în preajmă, pe alte ulițe ale tîrgu- * 
lui, în curțile boierești înconjuratei 
de grădini, în casele orășenimei j 
mai mărunte din afara tîrgului, în 
satele dese din jur — pe care 
orașul le va cuprinde cu timpul — 
și în lanțul viilor și livezilor bucu- 
reștene.

Dezastrul din 1595, cînd turcii f 
lui Sinan Pașa pradă cumplit ♦ 
orașul și vremurile tulburi ce ur-t 
mează sînt pînă la urmă învinse, 
Bucureștii renăscînd din cenușă și 4 
ruină și ajungînd la începutul celei ♦ 
de-a doua jumătăți a secolului! 
XVII reședința unică a Țării Ro-T 
mînești. Forțe de producție înnoi- ♦ 
toare vor contribui la transforma
rea orașului pe calea necontenitu
lui progres.

Astăzi, doar izolate vechi monu
mente amintesc de trecutul vechiu-> 
lui București locuitorilor noului și! 
clocotitorului oraș. De multe ori,J 
trecătorii nu-și aruncă privirile pe> 
vechile locuri istorice și cei mai* 
mulți nu știu că în preajmă-le seî 
înălța impozanta curte a vechilor! • r i
domni și oă în atelierele și prăvă- f • ™cropol.zare ele
liile din apropiere oamenii trăiau t dru ‘
Șl munceau cu multe veacuri în!din Tîmjsoara ercetări 
urmă. Filele cărților și documen-4 nmi?oara- 
tele vechi dezvăluie însă celor ce* 
vor să zăbovească, trecutul orașu-f
lui, care este astăzi frumoasa Ca-| j^EFAN, 
pitală a patriei noastre. ♦ ROV d I

A

Pagină redactată de I. M 
m. SOLOMON, 

BER1NDEI, V; LAZA- 
ROV și I. SAVA.



PRIVIND COMORI
ale artei populare ruse

O ZI DIN FINALA
Concursului tinerilor actori

Uneori iscusința pe 
care-o dovedesc oa
menii, talentul, și sim
țul lor artistic, mate
rializate într-un obiect 
sau operă de artă 
uimesc peste măsură, 
făcîndu-te să le con
templi cuprins de o 
admirație mută. Cred 
că oricine își va opri 
pașii în fața vitrinelor 
expoziției de artă apli
cată și decorativă din 
R.S.F.S.R., deschisă la 
Muzeul „Lenin-Sta- 
lin" va fi cuprins de 
admirație pentru ex
ponatele ce sînt pre
zentate aici. Ceea ce 
impresionează, însă, 
în afară de varietatea 
obiectelor expuse, este 
perfecțiunea execuții
lor, migala pe care o 
Î>resimune realizarea 
or. Tradiția de zeci 

și sute de ani a unui 
talentat popor, stră
dania și răbdarea cu 
care și-a însușit și cul
tivat necontenit arta 
sînt elemente care se 
desprind din fiecare 
obiect în parte.

Exponatele prezen
tate aici se împart în 
două mari categorii : 
cele executate de meș
terii din diferite loca
lități și obiecte pro-

duse de către între
prinderile de stat. Nu 
se poate spune ce 
reține mai mult aten
ția: gravurile în os, 
lucrările executate în 
com, splendidele co
voare, porțelanuri, o- 
biecte din argint au
rit etc. Unele sînt 
mărturii ale unei arte 
ce datează de zeci 
sau sute de ani, alte
le exprimă arta nouă. 
La secția gravurilor 
din os, una din cele 
mai vechi arte popu
lare din Rusia, vizita
torul poate vedea o- 
biecte de o rară fru
musețe executate în 
miniatură, ca, de pil
dă, vînătoarea de mor
se, sania trasă de 
cerbi, lupta urșilor 
etc. Fie că sînt execu
tate din colți de mor
să sau din os de ma
mut, lucrările iacuți- 
lor vădesc o inegala
bilă măestrie.

Un gen foarte răs- 
pîndit în arta popu
lară rusă îl constituie 
lucrările din cerami
că. Am reținut, prin
tre altele, pentru in
geniozitatea artistică 
cu care au fost reali
zate cele zece păpuși 
din lut, colorate multi

„Pentru un fleac
de

ca

de

ca-

Fila unui calendar atlrnal 
>> de perete arăta negru pe alb: 
« joi 9 mai.
SS La casa de bilete a stației 
>2 C.F.R. Vasile Roaită, casierul. 
<< un om înalț, volnic, brunet, 
\\ întrebă cu o voce ce se stră- 
zz duia a fi prietenoasă: 
« — Ce dorește tovarășul?
>> — Un bilet pentru accelera-

tul 804, pentru București, cel 
de orele 15,10, răspunse to- 

8 varășul A. Graur, funcționar 
din București, singurul călător 

(< de la acea oră.
>> — Numai 57 lei — sună
I” din nou vocea mieroasă a 

sierului.

Urmă apoi un moment 
așteptare.

După ce primi banii, pe 
re-i numără cu multă grijă, 
casierul Inmină biletele, cu un 
zimbet ce părea să spună: 
,,Gata, vedeți ce repede am 
terminat? “

Părerea călătorului despre 
susamintitul casier ar fi fost 
dintre cele mai bune dacă... 

6 n-ar fi avut curiozitatea să se 
x uite la bilete. Și făcind o ele- 
>S meritară operație aritmetică 
>> constată imediat că bile- 
J< tele totalizează suma de 53 
i lei și aproape 50 de bani.

în primul moment tovară- 
>> șui Graur ezită să deranjeze 
K pe serviabilul casier t dar se 
>> gîndi că e vorba totuși de 
v aproape patru lei și apoi.., în 
< fine bătu tn ferestruică : 

>$ _ ști(lt îndrăzni călătorul
" mi-ați luat din greșeală mai 

mult cu...
>> Dar vocea casierului tl în- 

trerupse:
— Eu nu greșesc tovarășe I 

>> Ce curios suna acum vocea 
V casierului. Unde a dispărui 
K dulceața de dinainte? Dar 
>> aceste scurte reflecții fură 

brusc întrerupte:
__ Auzi tovarășe, eu nu gre- 

>> șese /
— Atunci poate că am gre- 

K șit eu, ti răspunse călătorul. 
» Hai să socotim împreună...

— Mie nu-mi arde acum de 
K socoteli.. Unde vezi diferența? 
>> Dumneata nu știi că 2 lei costă 
v telegrama ?
>> „Aha I Mă confundă cu ci
ot neva — își spuse călătorul. Ei, 
\\ așa da. Acum se lămurește. Și 
>> eu cp re l-am putut bănui de 
(< necinste...** Vedeți — spuse el 

cu voce tare — eu n-am dat 
>> nici o telegramă.
\\ — Ei bine, am dat-o eu!
$ — Cui i-ați dat-o? U In-
\\ trebă din ce în ce mai uluit 
>> tovarășul Graur.
>> _ Păi, ce știi dumneata!

(vocea casierului era plină de 
>> compasiune pentru neștiința 
<< călătorului). Telegrama.".. De 
SS la stația...

color și construite în 
așa fel încît pot fi in
troduse una într-alta, 
ajungîndu-se în cele 
din urmă la una sin
gură. Sugestive și ori
ginale sînt de aseme
nea și miniaturile me
canice din lemn expri- 
mînd fabule, frumoa
sele obiecte din coajă 
de mesteacăn, tacî- 
murile din argint etc.

La sectorul de pro
duse al întreprinde
rilor de stat sînt pre-; 
zentate lucrări care 
prin perfecțiunea și 
frumusețea lor te 
incintă. Am admi
rat aici splendidele 
sculpturi (spadasin, 
baletistă, dansator 
etc.) produse ale fa
bricii „Lomonosov" 
din Moscova, produ
sele din porțelan 
fabricii „Kalinin", 
voare, broboade 
țesături specifice 
ționale și multe 
tele.

Expoziția „Arta 
plicată și decorativă 
din R.S.F.S.R." este 
o splendidă enciclope
die artistică a unui 
harnic și înzestrat po
por.

ale 
co- 
cu 

na- 
al-

E. PITULESCU

mărunfiș“
Călătorul era tot nelămurit. >> 

Spuse: zz
— Tovarășe, nu știu ce te- << 

legramă ați dat, probabil de- 
spre un telefon vorbiți. Dar z) 
dacă acesta se plătește de << 
către călători, apoi să-l plătim 
cu toții, doar nu merg singur z? 
cu trenul. <<

— Dumneata nu înțelegi ni- 
mic. Și scîrbit, casierul i-a- z? 
runcă 2 lei. <<

Din nou se auziră bătăi în >> 
geam. zz

— Tot dumneata ești?
— Tot eu! Te rog să-mi dai 

și celălalt rest care mi se cu- u 
vine. SS

— Asta-i nemaipomenit! tund zz 
casierul. Dumneata ești un om << 
cum n-am mai văzut. Nu ți-e $$ 
rușine să mă (E atita pentru >> 
un fleac de un leu și cincizeci << 
de bani ?... Dumneata n-ai SS 
treabă? Ce tot vrei de la mine? y.

— Nu vreau decît să-mi dai >$ 
restul ce mi se cuvine.

Atitudinea calmă a călătoru- \\ 
lui avu darul să-l scoată din >> 
sărite pe casier. Congestio- 2? 
nat ii arătă ușa și începu să \\ 
țipe: >>

— Afară! Ieși afară! Ime- 
diat să ieși afară! zz

*
Credem că atitudinea acestui 

călător care nu s-a lăsat << 
jecmănit constituie un exemplu \\ 
de felul in care trebuie să se 
comporte orice cetățean care << 
este pus In fața unei astfel de n 
situații. zz

Fapta casierului de la Vasile 
Roaită, in sine, ar părea lip- 7/ 
sită de importanță. Dar ea are << 
o semnificație mult mai a- 
dincă. Dacă toți cei ce acceptă >> 
pasiv incorectitudinile aparent (( 
mărunte ale unor funcționari 
necinstiți (fie că este vorba de zz 
un rest de cinci sau zece bani, << 
fie că este vorba de o sumă SS 
mai măricică) ar combate des- zz 
chis astfel de încercări groso- << 
lane de înșelare a cetățenilor, SS 
dacă s-ar crea o opinie publică >> 
împotriva ,,mărunților ciubu- << 
cari** așa cum se mulțumesc 
numai a-i numi unii, atunci ar 
dispărea aceste fenomene ne- << 
gative. \\

Iată de ce rugăm Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni- << 
cațiilor să ne arate, prin adre- 
sa prin care ne va răspunde >z 
la această sezisare, ce măsuri << 
s-au luat împotriva acestui ca- SS 
sier necinstit, care poate fi zz 
foarte ușor depistat, avîndu-se << 
în vedere atit ziua cit și ora 
(9 mai între orele 10 dimi- « 
neața—14,30 după masă) cit zz 
și semnalmentele pe care le-am 
prezentat mai sus. << 

I. ISAIIA

o scenă j 
feeria ci- j 

nematografică 1 
Vrăjitorul" care J 
rulează în ca- j 
drul galei de j 

ffilme cu prilejul Decadei cul-1 
fturil R.S.F.S.R. In zilele ur-j 
1 mătoare vor rula de asemenea J 
jin cadrul decadei cicluri cu-j 
[prinzind în reluare filmele: j 
(„Primele bucurii**, „Al 41-lea", J 
„Cazul fruntașului Kocetkov**, j 
„Volnița**, „Rude străine", „Ei j 
au fost primii**, „într-un ma-j 
gazin universal", „Mai presus j 

I de dragoste**, „Maxim minciu- j 
(nă“, „Mexicanul", „Garnizoana j 
j nemuritoare**, „Cazul Rumean- j

Note bibliografice

Antioh Cantemir 
despre munca literară

Lui Antioh D. Cantemir — fiui 
domnitorului moldovean —, cu
noscut poet din secolul al XVI fi
leu, îi revine pe drept cuvînt 
meritul de întemeietor al curen
tului satiric în literatura rusă 
Acest poet care, după expresia 
lui Bielinski, „a apropiat cel din
ții poezia de viață**, a formulat 
principiile fundamentale ale crea
ției literare.

Pentru el, scriitorul are drep
tul de a fi un judecător al so
cietății. Socotind adevărul drept 
o armă a scriitorului, Cantemir 
cerea acestuia să spună lucruri
lor pe nume. Această năzuință 
spre ,,adevărul gol-goluț** consti
tuie meritul istoric al lui Antioh 
Cantemir, devenind trăsătura 
specifică a curentului satiric din 
literatura rusă.

Antioh Cantemir consideră că 
satira este genul literar vrednic 
de cea mai mare atenție, pentru 
că „de luarea în rîs noi ne te
mem mai mult decît de orice pe
deapsă**, Dar, nu de dragul risu- 
lui ia tn rîs satira, ci „In versuri 
rîd și-n suflet plîng relele năra
vuri

Cuvîntul — armă de luptă îm
potriva viciilor societății, aceasta 
este concepția lui Cantemir des
pre. menirea operei literare. Căile 
preconizate de Cantemir pentru 
oglindirea adevărului în litera, 
tură, exigența față de forma ope
rei literare, concepția sa origi
nală asupra stilului — toate a- 
cestea au devenit trăsături spe
cifice satirei ruse din secolul 
XVIU care a jucat un imens rol 
educativ în tlnăra societate crea
tă de Petru cel Mare,

Redate într-o frumoasă limbă 
rominească în tilmăcirea lui A. 
Donici și C. Negruzzi, fragmen 
tele reunite în această carte vor 
interesa atît pe scritorii și criti 
cii noștri literari, cit și masele 
largi de cititori.

Ed. Cartea Rusă 1957.
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(Urmare din pag. l-a)

— Nici eu nu știu precis. Pot 
însă să vă spun că am văzut 
filmul „PE ARIPILE VÎNTULU1".

— L-am văzut și eu, acum mai 
mulți ani — exclamă cineva.

— Poate, dar nu-i la fel cu ce] 
ce l-am văzut eu. Stați să vă 
arăt.

La O.C.L. produse industriale 
din Dej, regiunea Cluj, s-au adus

19 butelii pentru mașini aragaz. 
Au zburat ca vîntul. Moldovan 
Alexandru, muncitor la G.A.S.- 
Gherla, n-a avut viteza necesară 
și a rămas de căruță. Era și nor
mai. Directorul Gașpar Szabo a- 
vusese grijă să-și anunțe prietenii, 
cunoscuții... Drept recunoștință 
organele anchetatoare au luat mă
surile ce se impuneau de la sine. 
Directorul a fost destituit. S-a 
dus ca vîntul...

*
Ne-am gtndit să ne întoarcem 

la casele noastre. Eram conster
nați de cele auzite și constatate. 
Cineva a început să fluiere me
lodia cântecului „E prea frumos

Cînd, după o lungă despărțire, bilă, de o mînă stîngă cu adevărat 
un prieten îți pășește din nou ------ —,Sf 1--’-------
pragul, există, după eventualele 
efuziuni lirice, momente de stîn- 
jeneală, de reciprocă tatonare. Re- 
întîlnirea este în fond o nouă luare 
de cunoștință, o verificare, o în
cercare de confirmare a faptului 
că anii nu au umbrit temeiurile 
prieteniei.

Pe seama acestui lucru punem 
faptul că la primul recital dat de 
Monique de la Bruchollerie la Bu
curești nici pianista nu a dat în
treaga măsură a posibilităților ei, 
nici publicul nu a fost „prins" de 
arta ei, așa cum era cu un deceniu 
în urmă. Tracul reîntîlnirii își pu
sese pecetea pe contactul dintre 
muziciană și ascultători. Or, mi se 
pare că în 
cest contact, în 
talentul de a-1 
stabili , stă una 
din laturile cele 
mai puternice ale 
artei lui Monique de la Brucholle
rie. Din capul locului ea stabilește 
o atmosferă de intimitate, de sensi' 
bilitate artistică între ea și sală și 
această atmosferă o inspiră : ea 
nu cîntă pentru ea, ci în primul 
rînd pentru public. Nu este o re
dare obiectivistă a muzicii pentru 
muzică, ci transmiterea unui me
saj personal unei săli apropiate su
fletește. Cînd acest contact este
instabil, inspirația profundă, in
teriorizarea autentică este primej
duită și atunci pianista face unele 
concesii, caută efecte exterioare ca 
să vină întru întîmpinarea publicu. 
lui. S-a întîmplat, însă, uneori, la 
primul ei recital, dar nu s-a mai 
întîmplat la concertele ei ulte
rioare. Al doilea recital ne-a pre
zentat același program ca primul, 
dar în schimb la un nivel de sen
sibilitate și gust diferit. Sonata în 
fa diez minor de Schumann, din 
care se pare că pianista și-a luat 
libertatea discutabilă de a omite 
un fragment, a fost redată cu echi
libru lăuntric și în același timp cu 
o pasiune romantică excepțională. 
O mobilitate sufletească remarca
bilă, o imaginație bogată — pă
strată de astădată în limitele unui 
bun gust — au fost caracteristice 
atît sonatei de Schumann cît și 
celei de Chopin. în valsurile de 
Chopin, Monique de la Brucholle
rie caută și izbutește să creeze o 
atmosferă asemănătoare dantelei 
fine patinată de vreme. Arabescu
rile de Schumann aduceau un cli
mat de extremă delicatețe. Și totul 
era exclusiv de o tehnică remarca-

a-

Cronica muzicala

Intre 15 și 21 mai a.c, a avut 
loc la București, prima sesiune a 
Comisiei Mixte Romîno-Iugosiave 
de Colaborare Tehnico-Știînțifică.

La această sesiune, care s-a 
desfășurat în spiritul celei mai 
calde prietenii și înțelegeri, a 
fost adoptat statutul Comisiei și 
condițiile pentru realizarea cola
borării tehnico-științifice intre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia și programul anual de 
colaborare tehnico-științifică.

In baza acestui program, par
tea romînă va transmite părții 
iugoslave documentații tehnice 
din ramurile industriei chimice 
și alimentare și totodată va în
lesni vizite ale specialiștilor iu
goslavi pentru studiu cu specia
lizare, în probleme din domeniul 
explorării, exploatării și prelu
crării petrolului, industriei farma 
ceutice, prelucrării gazului me
tan, agriculturii și altele.

Partea iugoslavă va transmite 
părții romîne documentații teh
nice din ramurile industriei elec
trotehnice, industriei alimentare 
și agriculturii și totodată va în
lesni vizite ale specialiștilor ro- 
mîni pentru studiu sau speciali
zare în probleme din domeniul 
metalurgiei neferoase, motoarelor 

nou. 
s-au

ce-mi spui**, din filmul „2x2 
clteodată 5**.

— Eram să uit. Tii...
Discuțiile s-au legat din 
De data aceasta lucrurile

petrecut la unitatea textilă-galan- 
terie din cooperativa ,,Progresul**- 
Adjud.

...Am intrat ca orice cumpărător. 
M-am uitat la stofe, n-aveau pre
țuri. Articolul 50.101 era căutat. 
Se vindea repede. Gestionarul 
Buzoianu Anghel radia de bucu
rie. De, nu-i chiar așa mică dife
rența de la 65 lei, cit costa inițial 
stofa, la 90 lei cu cit o vindea.

Un calcul sumar t s-a încasai 
suprapreț 5.667 lei.

★
„DISPĂRUT FARA 

Am citit aceste rînduri 
cu spectacole. Nu știu 
acțiunea filmului, dar titlul merge.

Am meditat cu glas tare și în
dată am fost întreruptă. Grozav... 
dom’le. Știi că și eu am văzut 
ceva ce a dispărut fără urmă.

Da, da 1 O.C.L. produse indu
striale interraionale Turda a avut 
o repartiție de 25 de garnituri de

URMA", 
pe un afiș 
cum o fi

INFOR
• Miercuri după-amiază a sosit 

in Capitală pianista franceză Mo
nique Haas, care întreprinde un 
turneu Tn țara noastră.

La 25 și 26 mai 'Monique Haas 
va fi solistă a concertelor orches
trei simfonice a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" dirijată de 
Mircea Basarab.

excepțională. „Festivalul romantic" 
era de astădată pătruns de un au
tentic și sincer suflu romantic. Era 
o fericită revenire, care a schimbat 
multe opinii generate de primul 
recital. Desigur că discuții multiple 
putea trezi și acest concert ca ori
care manifestare în care o puter
nică personalitate se afirmă în 
mod original în tot ceea ce cîntă ; 
dar, asemenea discuții sînt întot
deauna un semn bun...

„Performanța" de a cînta 12 con
certe cu orchestra în trei zile a 
realizat-o Monique de la Brucholle
rie cu Filarmonica, sîmbătă (de 
două ori), duminică și luni. Este 
o performanță grea și nu întot
deauna recomandabilă... Monique 

de la Bruchol
lerie s-a dăruit 
întru totul, fără 
a se rezerva, 
fără a-și precu
peți energia în 
și în repetiții 

insistent or-
1 expre- 
„de ser-

aceste concerte 
în care cerea 
chestrei acompaniamente 
sive, muzicale și nu t. 
viciu“. (De altfel acest lucru a 
fost evident la concerte în ciuda 
faptului că acompaniamentul nu a 
avut mobilitatea necesară pentru’a 
urmări și nu a o urma pe solistă, 
și a cunoscut penibile momente 
de derută). în concertele propriu 
zise, pianista a fost remarcabilă. 
Era greu de închipuit că delicata 
interpretă a romanței din concer. 
tul de Mozart este aceeași cu cea 
din care se revărsa potopul de foc 
al concertului de Ceaikovski, așa 
cum e conceput de pianistă. Poate 
că amatorului de desăvîrșită acu
ratețe să-i fi fost ^înșelate uneori 
așteptările, dar iubitorul de mu
zică își avea din plin izvoarele de 
satisfacție. Cît despre interpre
tarea „Variațiunilor simfonice" de 
Franck, atît de unitară și în ace
lași timp atît de bogată în nuanțe 
contrastante, ea se înscrie în „pal
maresul" acestui turneu ca unul 
din momentele cele mai realizate.

După concertele lui Monique de 
la Bruchollerie, imaginea acestei 
pianiste complexe s-a adîn- 
cit. Personalitatea ei originală, 
temperamentul ei artistic nestăvilit, 
pianistica ei în general nobilă și 
generoasă vor stărui multă vreme 
în amintirea noastră, ne vor ur
mări în așteptarea unui viitor tur
neu pe care-1 dorim cît mai curînd.

FR. SCHAPIRA

electrice, industriei bunurilor de 
consum, agriculturii și altele

Hotărîrile adoptate cu privire 
la realizarea programului reci
proc de colaborare tehnico-științi- 
fică; vor aduce 0 importantă con 
tribuție la întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două popoare și la eforturile lor 
comune în construirea socialis
mului.

COCKTAIL
Miercuri seara, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al R. Ceho
slovace la București, Milos Vojta, 
a oferit un cocktail in saloanele 
Ambasadei, în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., care va face o vizită în 
R. Cehoslovacă la invitația Adu
nării Naționale a R. Cehoslovace.

La cocktail au luat parte tova
rășii : Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a R.P.R., membrii delegației în 
frunte cu tov. Gheorghe Stoica, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, acad. Petre 
Constantinescu-lași și Filip Geltz, 
membri ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, precum și func
ționari din Ministerul Afacerilor 
Externe.

mobilă de la cooperativa lemn- 
mobilă din Cluj.

Știți cite au ajuns la destina
ție ? 19. 6 au dispărut fără urmă... 
Le-au vindut pe cont propriu o 
serie de indivizi pripășiți. Direc
torul necinstit n-a dispărut. El 
suportă rigorile legii pentru ase
menea cazuri de atentat la bunul 
obștesc. De, unde nu-i cap, vai 
de picioare.

★

V-am purtat cîteva clipe prin 
lumea unor spectacole cu totul 
deosebite. Organele Inspecției Co
merciale de Stat iau măsuri îm
potriva celor ce încalcă legea

Cele scrise mai sus se referă 
la anumiți oameni — din păcate 
și unii tineri — care se joacă cu 
cinstea, care-și pătează onoarea 
furînd, delapidînd, înșelînd pe oa
menii muncii. In comerț lucrează 
însă mulți oameni cinstiți. Ei tre
buie să ia atitudine ori de cîte 
ori se semnalează abateri. Cum
părătorii pot și trebuie să sprijine 
organele anchetatoare în descope
rirea și sancționarea tuturor celor 
certați cu legalitatea noastră 
populară.

MATH
• Expoziția industriei cehoslova

ce, amenajată în pavilionul din 
Parcul de cultură și odihnă „1. V. 
Stalin" din Capitală rămîne des 
chisă pînă în ziua de 31 mai Ea 
poate fi vizitată zilnic între 
10 și 20. Seara, între 
20-21,45 au loc proiecții de 
artistice și documentare.

orele 
orele 
filme

Formula fragmentelor din piese 
oferă participanților la concurs — 
și să nu pară paradoxală afirmația 
— în aceeași măsură dezavantaje 
și avantaje. Dezavantaje prin aceea 
că lipsește actorul de posibilitatea 
unei evoluții ample, în același timp 
minuțioasă și de largă respirație, 
in care să poată fi apreciat suflul 
artistic al unui actor, capacitatea 
de a modela în timp personajul, 
de a-i urmări orizontal sinuozitățile 
traectoriei sufletești. Avantajele 
par însă a depăși totuși contrariul 
lor : fragmentul îți solicită atenția 
asupra unui moment de concen
trare și tensiune maximă, îți oferă 
posibilitatea de a-1 examina micro
scopic, ca să zicem așa, tot astfel 
după cum obiectivul aparatului de 
filmat îți aduce în prim plan ima
ginea esențială pentru respectivul 
moment.

Dacă regia spectacolului maghiar- 
orădean cu piesa „învierea" a fost
favorizată prin prezentarea de
fragmente (pentru că astfel a fost
mai puțin violent evidentă melo
drama și desuetudinea la care in
vita învechita dramatizare a lui A. 
Kovaci și la care regizorul nu a 
opus rezistență) interpreta princi
pală — Kovaci Apolonia — a fost 
deservită de formulă. Cele trei 
momente la care a fost redusă (un 
act: candoare și inocență ; altul: 
prostituată cu dramă sufletească ; 
al treilea : patetică, pledoarie pro 
domo) i-au fărîmițat rolul și ne-au

NOUTĂȚI
in calendarul 

internațional al R.P.R.
în bogatul calendar internațional 

al sportivilor romîni pe luna iunie 
au fost înscrise trei noi întîlniri. 
Astfel, între 25 și 30 iunie pe te
renurile din parcul sportiv Pro
gresul F. B. va avea loc meciul 
triunghiular de tenis dintre echi
pele selecționate de tineret ale 
R.P. Romîne, R.P. Polone și R.P. 
Ungare. La 9 iunie la Chișinău se 
va disputa întîlnirea de gimnastică 
dintre selecționatele orașelor Chi
șinău și Cluj, iar în zilele de 29 
și 30 iunie la București echipa re
prezentativă masculină și feminină 
de gimnastică a R.P. Romîne va 
susține o întîlnire în compania re
prezentativei R.D. Germane.

Pregătirile 
baschetbalistelor

La 2 iunie va avea loc la 
Belgrad meciul internațional de 
baschet dintre echipele reprezen
tative feminine ale R.P.F Iugo
slavia și R. P. Romîne. In vede
rea acestei întîlniri, marți a în
ceput pregătirile lotul baschetba
listelor romîne în care au fost 
selecționate jucătoarele Eva Fe- 
renez, L. Tomescu, Elena Tinto- 
rescu. Violeta Zăvădescu, Ana 
Firimide, Anca Pop și altele.

cu un deputat grec
întîlnire în jurul unei mesuțe 

rotunde. Nu-i vorba de o reu
niune diplomatică, ci de o 
discuție sinceră, fără pretenții 
de natură protocolară, între 
cîțiva ziariști bucureșteni și 
parlamentarul grec dl. Ilias 
Iliou, avocat la Curtea de 
Casație din Atena, deputat de 
Lesbos, unul din conducătorii 
partidului E.D.A. Ascultăm cu 
interes impresiile acumulate de 
dl. Iliou în cursul vizitei în 
țara noastră.

Dorința de a cunoaște mai 
bine problemele actuale ale 
Greciei și-a găsit ecou în în
trebările noastre. Dl. Iliou ne-a 
satisfăcut curiozitatea. El a în
cadrat problemele fundamen
tale ale țării sale în trei cate
gorii :

— Problema nr. 1 a Greciei 
o consider cea a relațiilor cu 
actualii noștri aliați și în spe
cial cu S.U.A. Problema nr. 2 
o putem desemna pe cea a 
dezvoltării economice. Econo
mia noastră este mult rămasă 
în urmă. Avem mulți șomeri și 
există chiar unele tendințe de 
emigrare în rîndurile populației. 
La situația actuală a economiei 
noastre se adaugă — ca un

„Salutările cele mai călduroase 
și cordiale "pentru tineretul din 
R. P. Romînă din partea unor 
amici sinceri”.

ILIA ILIOU

factor determinant — și rolul 
negativ al capitalului american. 
Problema nr. 3 este cea a li
bertăților democratice.

Cineva întreabă dacă parla
mentarul grec consideră că 
problema Ciprului poate fi re
zolvată în cadrul N.A.T O.

— Aproape toate țările ce 
fac parte din N.A.T.O. au 

arătat-o destul de stîngace și 
greoaie, fără capacitatea unor me
tamorfoze scenice evidente, dar 
justificate și decurgînd logic .una 
din alta regretăm aceste cusururi 
care s-au manifestat din plin în 
ciuda unei sensibilități autentice 
pe care o dovedește actrița. Tea
trul maghiar orădean trebuie să 
fie mai atent la felul în care sînt 
îndrumați tinerii actori, pentru ca 
aceștia să nu reapeleze la falsul 
patetism, la siropul lacrimogen al 
melodramelor bulevardiere de altă
dată, care dau un insuportabil aer 
vetust înscenărilor de azi. O apa 
riție scurtă, mai mult decît corectă, 
aproape interesantă chiar ; Cosma 
Ludovic. Mișcare justificată, șobră. 
figură expresivă, momente de 
trăire sinceră,

Teatrul hăimăre^n ne-a făcut 
cunoscut un tînar actor foarte bun 
— Ion Lăsăran, și ne-a împrospătat 
cunoștințele cu un tînăr regizor — 
Petre Meglei, căruia i-am fi dorit 
progrese mult mai vizibile în răs
timpul, de cînd nu i-am mai văzut 
spectacolele. Apreciem curajul de 
a fi venit cu o piesă originală, 
premieră pe țară (înviorînd astfel 
repertoriul concursului, supărător 
de sărac și monoton), de a se fi 
bazat aproape exclusiv pe elemente 
tinere în roluri dificile, dar nu-i 
putem ierta naivitatea aproape 
puerilă cu care au fost rezolvate 
unele momente „tari" (întîlnirea 
Maria-Lixandru și apoi Maria-

La Praga, în ajunul campionatelor 
europene de box...

Peste cîteva zile în Capitola
R. Cehoslovace vor începe 
campionatele europene de 

box. La această ediție pentru cele 
10 titluri de campioni ai Europei 
vor lupta aproape 160 de pugUiști 
din 21 de țări: U.R.S.S., Franța, 
Italia, Anglia, Irlanda, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, Turcia, O- 
landa. Elveția, Belgia, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară, R. P. Polonă, 
Țara Galilor. Austria, Scoția, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Bulgaria, 
Finlanda și R. Cehoslovacă. In 
istoria acestei competiții nu s-a 
înregistrat încă pînă în prezent par
ticiparea unui număr atît de mare 
de boxeri. Timp de aproape două 
săptămîni pe ringul arenei sportive 
„Zimny Stadion' vor evolua cei 
mai cunoscuți maeștri ai boxului 
amator în frunte cu campionii 
olimpici Șatkov și Enghibarian 
(U.R.S.S.), Behrend (R. D. Ger
mană), Metaggart (Anglia), vice 
campionii olimpici Negrea, Mircea 
Dobrescu (R.P.R.), Tiedt (Irlanda), 
precum și Nitsche (R.D. Germană), 
Libeer (Franța), Sitri (Italia), Po- 
tesil (Austria), Zachara (R. Ceho
slovacă) și alții.

Discutînd

votat la O.N.U. împotriva Gre
ciei în problema Ciprului. Nu 
este oare, în asemenea condiții, 
o absurditate să consideri 
N.A.T.O. drept un eventual ar
bitru ?

— Cum privește poporul 
grec alianța cu S.U.A. ?

— Starea de spirit antiame- 
ricană capătă teren în Grecia. 
La aceasta contribuie nu nu
mai politica americană, ci și 
comportarea americanilor ce se 
află în țara mea. Un simptom 
caracteristic îl oferă faptul că 
flota a Vl-a americană și-a a- 
nulat proiectata vizită în insula 
Creta, ca urmare a protestelor 
ce s-au manifestat în rîndurile 
populației și care și-au găsit 
răsunei și în ziarul local al 
partidului liberal.

O altă întrebare;
— Care este atitudinea tine

retului democrat grec în fața 
evenimentelor actuale ?

— Este interesant de semna
lat procesul de concentrare a 
forțelor tinerei generații pe 
platforma luptei pentru intere
sele tineretului și pentru inte
resele patriotice. Mișcarea de
mocratică de tineret a efectuat 
o alianță cu tineretul aparți- 
nînd majorității partidelor — 
excepție făcind cele de extremă 
dreaptă — în lupta pentru au
todeterminarea Ciprului și mic
șorarea taxelor școlare. Taxele 
școlare sînt foarte mari în ra
port cu veniturile populației. 
Nu de mult aceste taxe au fost 
dublate. In aceste condiții, ti
nerii democrați au găsit un 
limbaj comun cu tinerii de cele 
mai diferite convingeri (inclusiv 
cu cei din partidele guverna
mentale) pentru a cere satisfa
cerea unor revendicări concrete 
ale tineretului.

...Întîlnirea cu deputatul grec 
a durat peste două ore. Ea a 
luat sfîrșit în fața ecranului 
de televiziune. împreună, am 
vizionat emisiunea transmisă 
din studiourile bucureștene.

E. O. 

Lixandru-Mihai — actul II), mo
mente în care abundă atitudinile 
teatrale și de o banalitate surprin
zătoare la un regizor tînăr, în care 
totul a fost lucrat pe sentimenta
lism facil, de la tonurile de voce 
sugrumată la mișcările convențio
nale (cînd sună alarma aeriană, 
Maria desprinde în fugă de pe 
perete și strînge la piept tabloul 
în care e mireasă alături de mirele 
ei !). Regizorul a neglijat unii ac
tori cu mai puțină experiență sce
nică (Emil Reus) pînă la a-i lăsa 
să stea, într-un moment dramatic, 
într-o penibilă poziție de drepți, 
cu mîinile lipite de corp și fără 
a-i ajuta să-și găsească gesturile, 
mișcarea firească. Reușitele actori
cești ale spectacolului par a fi re
zultat aproape fără voia regizoru
lui : Ion Lăsăran a fost cald, 
sincer, simplu și e neîndoielnic un 
talent în plină formare. Păcat to
tuși că — poate din cauza tracu
lui, poate neobișnuit cu acustica 
noii săli în care a jucat sau poate 
din intenția de a „dramatiza" 
rolul — mai mult și-a șoptit re- 
plicele decît și le-a rostit, lipsin- 
du-ne uneori chiar de sezisarea 
conținutului lor. loan Rodica 
Dianu — sensibilă, spontană de 
obicei — a fost de astădată mai 
artificială și de un patetism con
struit, respectînd de altfel întru 
totul linia regizorală imprimată în 
acest sens spectacolului.

SANDA FAUR

In prezent la Fraga Federația 
cehoslovacă de specialitate 
pune la punct ultimele amă

nunte de organizare a competiției, 
care se va desfășura sub patronajul 
primarului orașului, A. Svoboda. 
Pe stadionul de iarnă a fost in
stalat un ring modern în confor
mitate cu regulamentul A.I.B.A., iar 
în incintă au fost montate 14 ca
bine telefonice rezervate celor 
peste 100 de cronicari sportivi și 
radio-reporteri care și-au anunțat 
sosirea din toate țările europene, 
în vederea acestor campionate au 
fost confecționate 60 de perechi 
de mănuși de box care au înscrise 
pe ele inițialele „M. E. 1957'** 
(Campionatele Europene 1957). în 
ziua deschiderii competiției poșta 
cehoslovacă va pune în vînzare un 
timbru special. Multe dintre întîl
niri vor fi televizate. Pentru an
trenamentele pugiltștilor au fost 
rezervate 6 săli de sport.

Patria, București, Grădina Progresul, 
T. Vladimireseu G. Coșbuc : DRA
GOSTE DE MAMA; Republica: DECA
DA CULTURII R S.F.S.R, DE LA 24 
MAI CRONICA AMANȚILOR SĂRĂCI; 
înfrățirea între popoare. Central. Donca 
Simo, Olga Bancic, ORA H, MUNTE
LE RETEZAT; V. Alecsandri, Al. Po- 
pov: OAMENI FARA IMPORTANȚA ; 
I. C. Frimu: CRONICA AMANȚILOR 
SARAC1; Magheru, ■ Elena Pavel, Alex. 
Sahia. Libertății : FIICA MEA TRĂ
IEȘTE LA VIENA; Lumina. Popular : 
DISPĂRUT FARA URMA; Victoria: 
CHITARELE DRAGOSTEI: Doina. Ilie 
Pintilie, Volga^ CITADELA SFARI-

VOLNOV LA ANGORA, SOLDATUL 
UITAT, ARTA DE A PICTA, O AVEN
TURA LA MUZEU. SPORTUL ROMT. 
NESC; Tineretului: SINHA MOCA; Gh. 
Doja, 23 August, Alianța: DON JUAN; 
Grivița: BALADA SIBERIEI; Vasile 
Roaită, Miorița: PREA TIRZIU; Cultu
ral: CU FAȚA SPRE PUBLIC; Unirea: 
CORABIA VISELOR; Constantin Da
vid: RÎPA DRACULUI; Flacăra, JAN 
ZIZKA; T. Vladimirescu. COASTA LUI 
ADAM; Arta, Moșilor: ULTIMA ÎNTIL- 
NIRE; Munca: ÎN TOIUL LUPTEI; M. 
Eminescu: AL 41-LEA; 1 Mai: INIMA 
CÎNTA; N. Bălcescu: VAGABONDUL 
(ambele serii); Aurel Vlaicu; FERO
VIARUL.

PROGRAMUL U 8.30 Muzică: 9 00 
Muzică de estradă; 9.30 „Ce ți-a plăcut 
mai mult ?”; 10.00 Mari Interpreți ai 
muzicii lui Bach; 10.40 Muzică ușoară; 
12.00 Concert simfonic de muzică ro- 
mînească; 13.05 Muzică ușoară; 13.30 
Muzică vocală; 14 00 Program de mu
zică populară; 15.00 Buletin de știri; 
15.05 Muzică ușoară de Florentin Del
mar; 16.15 Vorbește Moscova I 18.35 
Muzică populară înregistrată pe discuri 
..Flectrecord": 20.10 Muzică de dans; 
21 40 „Decada Culturii R.S.F.S Ruse”: 
Cîntă corul popular din Omsk, diri. 
jor Elena Kalughina; 23.30 Muzică 
ușoară.

PROGRAMUL II: 14.03 Muzică 
ușoară romînească; 14.40 Muzică popu
lară din Regiunea Autonomă Maghiară; 
15.00 No, înregistrări primite din par
tea Radiodifuziunii bulgare: muzică din 
opere; 15 45 Muzică nșoară; 16.20 Ti
neri soliști de muzică populară romî- 
neașcă; 17.15 Curs de limba rusă; 18.13 
„Decada Culturii R.S.F.S. Ruse”: 
„Compozitorul săptăml^!’": Alexandr 
Borodin: 19.00 Muzică din operete: 
19.45 Transmisiune dfn sala Ateneului 
a concertului orchestrei simfonice Ra
ri0; Serg*u Comissiona; 22 00
Melodii ale popoarelor; 23.35—24.00 
Ciclul „Concerte de Vlvaldl”

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vremea continuă să se răcească, rămt- 
nînd nestabilă șl cu cerul schimbător 
mai mult noros Va ploua temporar. 
Vîntul va sufla potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere, noap
tea coboară între 10—12 grade. <ar 
ziua urcă între 18 și 20 grade.

URMĂTOARELE TREI ZILE 
IN ȚARA: Vreme rece cu cer schimbă
tor mai mult noros la început, cînd vor 
cădea ploi Intermitente și averse în
soțite de descărcări electrice. în zona 
de munte lapovltă și ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul nordic, cu Inten
sificări temporare în Moldova, Bără
gan și Dobrogea. Temperatura în scă-, 
dere. Minimele vor coborî între 
grade și 9 grade, Iar maximele^^H 
oscila între 12 și 20 grade. La 
interv-diilui îngheț si brumă
munți și nordul ță-ii. A



Democrate a Tineretului

In sala Cijenselitan, din clădi
rea albei a Sfatului popular po
litic consultativ din capitala ma
rii Chine, se întrunesc de o sap- 
tămînă delegații celor 23 de mi
lioane de tineri, membri ai Noii 
Uniuni Democrate a Tineretului 
chinez. 1473 de delegați, aleși din
tre cei mai buni fii ai Chinei 
popu’.ire, participă Ia acest al 
treilea Congres al Uniunii.

Din timpul „Mișcării de la 4 
Mai", care marchează în istoria 
poporului chinez începutul noii 
revoluții democratice, partea cea 
mai înaintată a tineretului jchinez 
a pașii pe calea luptei de elibe
rare națională sub steagul marx- 

•.ism-le-ninismului. Prima organiza
ție de tineret din China a luat 
ființă mai tîrziu, în anul 1920, 
cînd a fost creată Uniunea Tine
relului Socialist. La al IlI-lep Con
gres al acestei uniuni, în anul 
1925, ea și-a schimbat numele în 
Uniunea Tineretului Comunist. 
Zece ani mai dtîrziu, în noiembrie 
1935, în soopul îndeplinirii sar
cinii principale din acea vreme — 
nimicirea agresorilor japonezi care 
au atacat China — a fost formată 
Asociația* ant^aponeză de tineret a 
salvării patriei, avînd ca bază 
Uniunea Tineretului* Comunist și 
avînd menirea de a uni întregul 
tineret chinez cu vederi anti-japo- 
neze. In anul 1949, în urma schim
bării generale a situației din țară 
și a ivirii unor noi sarcini înain
tea tineretului chinez, a fost în
ființată Noua Uniune Democrată a 
Tineretului.

Lucrările. Congresului care se 
desfășoară acum la Pekin sînt ur
mărite cu atîta interes nu numai 
de tineretul întregii Chine, ci și de 
tineretul democrat de pretutin
deni, O mărturie vie a interesului . . . .
pe care tinerii din multo țări îi -Statutul Uniunii Tineretului Co- 
poarta acestui important eveni- munist din China, 
ment și a dragostei pe care o nu- ’

trește față de minunatul tineret 
chinez o constituie și participarea 
la Congres a numeroase delegații 
străine. Aceste delegații au adus 
cu ele solia prieteniei ce leagă ti
neretul din țările lor de tineretul 
marii Chine.

Congresul are de dezbătut o,se
rie de probleme importante. Se 
discută: schimbarea numelui U- 
niunii, revizuirea statutului, acti
vitatea depusă și sarcinile vii
toare. De asemenea urmează să 
fie ales un nou Comitet Central.

Prima problemă a început sâ 
fie discutată Ia a treia plenară a 
C.C. al Uniunii din septembrie 
1953, cînd s-a adoptat hotărîrea de 
a se schimba numele Noii Uniuni 
Democrate a Tineretului Chinez în 
Uniunea Tineretului Comunist din 
China, întrucît vechiul nume nu 
mai reflecta noile sarcini și ten
dințe ale tineretului chinez. Ace
eași problemă a fost reluată în 
Raportul Comitetului Central al 
Uniunii prezentat la Congres de 
Eu Iao-ban, secretar al C.C. Ra- 
JF)rtul scoate în evidență partici
parea tineretului la marea operă 
istorică pe care o înfăptuiește po
porul chinez, se ocupă de proble
mele învățămîntului politic, de 
întărirea unității tineretului din 
China și de strîngerea legăturilor 
de prietenie ale tineretului chinez 
cu tineretul din toate țările lumii. 
In Raport se subliniază că tinere
tul Chinei trebuie să pună toate 
forțele și cunoștințele sale în sluj
ba înfăptuirii mărețelor idealuri 
ale comunismului.

In zilele care au urmst au avut 
loc discuții po marginea rapor
tului, discuții la care au luat par
te numeroși delegați. La 18 mai, 
Lo I, secretar al C.C. al Uniunii, 
a prezentat raportul cu privire la

Plenara C. C. al Federației 
Tineretului Comunist din Italia

ROMA 22 (Agerpres). — La 
21 mai s-a deschis la Roma ple
nara Comitetului Central al Fe
derației Tineretului Comunist < 
din Italia. Pe ordinea de zi a 
plenarei se află două probleme ;

1. Cu privire la unitatea tine
retului în lupta împotriva înar
mării atomice, pentru slăbirea În
cordării internaționale și cu pri
vire la participarea membrilor 
Federației la cel de-al ' Idea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților;

2. Cu privire la mărirea rîndu- 
rilor Federației Tineretului Co
munist din Italia.

Raportul la primul punct de pe 
ordinea de zi a fost prezentat de 
Piero Pieralli, membru al Secre
tariatului Federației Tineretului < 
Comunist din Italia, care a sub- i 
liniat că o slăbire reală a încor
dării internaționale poate fi ob- < 
ținută numai urmînd calea lichi- < 
dării blocurilor militare opuse, a 
dezarmării treptate și rezolvării 
problemelor europene în spiritul i

unității -șl al înțelegerii reciproce.
Sub semnul activizării continue 

a luptei pentru pace in Italia se 
desfășoară pregătirile tineretului 
italian în vederea celui de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților. In prezent 
în diferite colțuri ale țării au fost 
create comitete de pregătire a 
Festivalului. Multi tineri catolici, 
social-democrați, republicani, li
berali și radicali și-au exprimat 
dorința de a participa la Festival. 
Federația Tineretului Comuiiist 
din Italia cheamă organizația de 
tineret a partidului democrat- 
creștin sâ trimUă o delegație a 
sa la Festivalul de la Moscova.

Festivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților, a spus in 
continuare raportorul, are o deo
sebită importanță pentru tinere
tul muncitor din țările capitaliste 
deoarece el va avea loc la Mos
cova, capitala Uniunii Sovietice

Pe marginea raportului lui 
Pieralli au avut loc ample dis
cuții. ’

Cu îndelungi aplauze au fost 
primiți la tribună delegații tine
retului din diferite țări ale lumii. 
Apariția la tribună a conducăto
rului delegației Comsomolului, V. 
E.' Semiceastnîi, a slîrnit în sală o 
adevărată furtună de aplauze și 
ovații, un puternic val de entu
ziasm. Conducătorul delegației ti
neretului romin, tovarășul VRgii 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M. a fost primit de partici
pant» la Congres cu multă căl
dură. Cuvintele sale care au expri
mat dragostea și admirația tine
retului nostru fată de tineretul 
chinez și fată de marea operă pe 
care o Înfăptuiește împreună cu 
întregul popor chinez, au consti
tuit o nouă manifestare a strinsei 
prietenii care leagă popoarele noa
stre și tineretul nostru.

<r
PEKIN 2:2 (Agerpres). — în șe

dința din 21 mai a celui de-al 
IlI-lea Congres al Noii Uniuni 
Democrate a Tineretului din China 
au continuat dezbaterile pe mar
ginea raportului de activitate al 
C.C. al N.U.D.T.C. și a raportului 
cu privire la proiectul noului statut 
al Uniunii.

O serie de delegați la Congres 
și-au consacrat cuvîntările succe
selor tinerilor care lucrează la va
lorificarea pămînturilor înțelenite, 
au vorbit despre participarea largă 
a tineretului chinez la mărirea su
prafețelor verzi.

Răspunsul guvernului sovietic 
la memoriul guvernului 

japonez
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la 9 mai a.c., I. F. 
Tevosian, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S, 
in Japonia, l-a vizitat pe primuî 
ministru al Japoniei, N. Kiși, și 
i-a remis un memoriu în proble
ma unui apel comun al guverne
lor U.R.S.S. și Japoniei către gu
vernele S.U.A. și Angliei cu pro
punerea de a se înche’a un acord 
cu privire la încetarea imediată 
a experiențelor cu arma nucleară.

La 10 mai a.c., Ono, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al 
Japoniei, i-a remis lui I. F. Te 
vosian răspunsul guvernului ja
ponez la memoriul Uniunii 
vietice.

La 22 mai, I. F. Tevosian, 
basadorul U.R.S.S. în Japonia, 
a remis guvernului japonez răs
punsul guvernului sovietic la 
memoriul guvernului japonez din 
10 mai 1957.

In răspunsul său guvernul 
sovietic constată cu regret că 
propunerea sa făcută Japoniei de 
a se adresa în comun guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii cu pro
punerea de a se realiza un acord 
privitor la încetarea experiențelor 
cu armele atomică și cu hidro
gen nu a găsit înțelegere din 
partea guvernului Japoniei.

Guvernul sovietic, se arată în 
continuare în declarație, nu poa
te fi de acord nici cu declarația

So-

am-

că un apel comun al Uniunii So 
vietice și Japoniei adresat S.U.A. 
și Marii Britanii nu ar fi opor
tun, nici cu propunerea ca Uni 
unea Sovietică să înce.teze unila
teral experiențele cu armele ato 
mică și cu hidrogen, în timp ce 
S.U.A. și Marea Britanie să con
tinue aceste experiențe.

Încetarea experiențelor cu ar
mele atomică și cu hidrogen de 
către Uniunea Sovietică ar pune 
U.R.S.S. într-o situație inegală 
față de celelalte puteri care efec
tuează experiențe cu această 
armă, ceea ce ar aduce prejudicii 
intereselor securității sale.

In răspunsul său, guvernul so
vietic își exprimă încăodată ati
tudinea față de problema așa nu
mitei înregistrări a experiențelor 
cu arma nucleară. Printr-o ase
menea înregistrare nu s-ar rea
liza nimic, deoarece ea nu micșo
rează cîtuși de puțin primejdia 
legată de consecințele continuării 
experiențelor cu arma nucleară.

Dacă guvernul japonez ține cu 
adevărat să contribuie la rezol
varea problemei încetării expe
riențelor cu armele atomică și cu 
hidrogen și la încheierea în acest 
scop a unui acord internațional 
corespunzător nu poate — fără 
a contraveni declarațiilor sale — 
să nu sprijine măsura pe care 
guvernul sovietic a considerat po
sibil să o propună în memoriul 
său din 9 mai.

Criza de guvern din Franța
PARIS 22. Corespondentul A- 

gerpres transmite : In urma res
pingerii de către Adunarea Națio
nală Franceză cu 250 de voturi 
contra 213 a încrederii cerută de 
Guy Mollet, primul ministru a 
prezentat mărfi noaptea președin
telui Republicii demisia guvernu
lui său.

Miercuri dimineața, președintele 
Republicii, Coty, a început con
sultările în vederea formării nou
lui guvern. Pînă acum el a avut 
întrevederi cu președintele Adu
nării Naționale Le Troquer, cu 
președintele Consiliului Republi
cii, IMonnerville, cu Președintele 
Adunării Uniunii Franceze, Albert 
Sarraut, și cu președintele Con-

avut în- 
Waldeck 
grupului 

Robert 
grupului

siliului Economic al Republicii, 
Roche.

După-amiază Coty a 
trevederi separate cu 
Rochet, vicepreședintele 
parlamentar comunist, 
Verdier, președintele
parlamentar socialist. Antoine Pi
nay, șeful independenților, Robert 
Lecourt, președintele grupului 
parlamentar republican popular și 
Edouard Daladier, președintele 
grupului parlamentar radical so
cialist mendesist. La sfîrșitul în
trevederii cu președintele Repu
blicii. Sarraut a declarat că „cri
za se anunță a fi de lungă du
rată și greu de rezolvat".

KIEV. La 21 mal a sosit la 
Kiev o delegație culturală din 
R.P.R. condusă de Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului 
învățămîntului și Culturii al 
R.P.R.

Oaspeții romini vor rămîne ci- 
teva zile in Ucraina unde vor 
vizita orașele Kiev, Lvov și Har
kov.

BONN. Agenția DPA anunță că 
președinții asociațiilor de Cruce 
Roșie din U.R.S.S. și R.F.G. au 
semnat la Munchen o convenție 
cu privire Ia repatrierea cetățe
nilor germani și sovietici.

După căderea guvernului Mollet Cu ce ce ocupă 
americanii in Indonezia

MOSCOVA. După cum a co
municat Ministerul Sănătății al 
U.R.S.S., de la 1 august se reduc 
prețurile cu amănuntul la nume
roase antibiotice, preparate endo
crine și alte preparate medicale.

PEKIN. Răspunzind invitației 
Asociației pentru studierea reia 
(iilor internaționale din Republi
ca Populară Chineză, la 22 mai 
a sosit la Pekin Edgar Faure, 
lost prim-ministru al Franței.

CAIRO. Guvernul Egiptului a 
lichidat concesiunile societății en
gleze de radio-telegralie „Mar
coni Radio Telegraph" și societății 
„Eastern Telegraph".

BUDAPESTA. La Budapesta a 
fost dat publicității comunicatul 
oficial al Direcției centrale de 
statistică din Ungaria cu privire 
la victimele rebeliunii contrare
voluționare. In comunicat se ara
tă că in timpul rebeliunii contra
revoluționare au fost ucise 2700 
de persoane, dintre care 1945 la 
Budapesta.

începînd de la 23 octombrie și 
ptnă la sfîrșitul anului 1956 in 
instituțiile sanitare a1e (ării au 
fost îngrijite 20.000 de persoane 
rănite în timpul rebeliunii con
trarevoluționare.

HOTARIREA PLENAREI
C. C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Cea de-a IX-a plenară a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez a adoptat o hotărîre cu 
privire la situația din partid și 
la sarcinile principale ale partidu
lui.

La început, în hotărîre se arată 
importanța celei de-a Vlll-a ple
nare a C.C. care a trasat un pro
gram de acțiune pentru o perioa
dă îndelungată. După cum se a- 
rată în hotărîre, acest program 
este important pentru că el rupe 
cu denaturările în metodele de 
exercitare a puterii și trasează 
calea justă de construire a noii 
societăți împreună cu masele, bi- 
zuindu-se pe eforturile conștiente 
ale acestora și respectînd în mod 
consecvent democrația socialisră 
și principiile leniniste ale egali
tății în drepturi în relațiile cu ta
rile socialiste frățești.

Programul trasat de partid la 
cea de-a Vlll-a plenară a C.C., 
se spune în continuare în hotă
rîre, se înfăptuiește pas cu pas 
în condițiile situației politice 
complicate și greutăților econo
mice.

In document se arată în con
tinuare că după cea de-a Vlll-a 
plenară în jurul partidului și al 
noii sale conduceri împreună cu 
clasa muncitoare s-a strîns ma
joritatea covîrșitoare a poporu
lui.

Elementele reacționare nu au 
renunțat însă la lupta împotriva 
puterii populare, împotriva socia
lismului. Ele și-au îndreptat lo
vitura principală împotriva parti
dului, ca forță conducătoare a 
statului popular. De aceea f'e- 
care pas pe calea înfăptuirii di
rectivelor celei de-a Vlll-a ple
nare reclamă contra-măsuri 
partea partidului 
siunii exercitate 
reacționare.

In hotărîre se j 
dul se orientează 
dezvoltarea 
liste, dar se opune folosirii liber
tăților democratice pentru o ac
tivitate împotriva puterii popu
lare, se opune oricăror încercări 
de a readuce la viață partidele 
și organizațiile burgheze și în
cercărilor de infiltrare în parti
dele politice aliate a forțelor os
tile socialismului.

Cerînd în cadrul celei de-a 
VII l-a plenare respectarea de
plină a suveranității Poloniei 
populare și alegînd calea con
struirii noii orînduiri socialiste, 
corespunzătoare condițiilor Polo
niei, partidul a 
această poziție 
lismul proletar, 
năzuințelor și a 
țărilor socialiste . r , 
unității lagărului socialist. Parti
dul respinge cu hotărîre interpre
tarea naționalistă a lozincii su
veranității, adică interpretarea 
după care noțiunea de suverani
tate este în opoziție cu solidari
tatea internațională a statelor so
cialiste și cu alianța polono-so- 
vietică. Poziția partidului nu are 
și nici nu poate avea nimic co
mun cu așa-zisul „comunism na
țional** născocit de propaganda 
imperialistă pentru dezbinarea ță. 
rilor socialiste.

Partidul luptă împotriva stă
rilor de spirit șovine, antisovieti- 
ce. împotriva încercărilor de a 
ațîța în țară un antagonism na
țional de natură să submineze 
unitatea maselor de oameni ai 
muncii și interesele vitale ale 
statului popular.

In hotărîre se spune că partidul 
a luat inițiativa să reabiliteze și 
să absolve de acuzații false per
soanele care în trecut au căzut 
victime ale unor bănuieli nedrep
te și persecuții. El trebuie însă

Cu privire la situația din partid ți la sarcinile 
principale ale partidului

să împiedice tn mod hotărît în
cercările de a reabilita ideologia 
dușmănoasă și organizațiile care 
au luptat împotriva puterii popu
lare, devenind adesea o unealtă 
a forțelor imperialiste străine în
dreptată împotriva Poloniei popu
lare.

Subliniind că P.M.U.P. se si
tuează neclintit pe pozițiile mar- 
xism-leninismului, care constituie 
arma sa ideologică științifică în 
lupta pentru victoria socialismu
lui, plenara C.C. al P.M.U.P. în
drumă partidul la luptă împotriva 
tuturor denaturărilor din practica 
mișcării muncitorești și a con
struirii socialismului : împotriva 
dogmatismului și sectarismului și 
împotriva celeilalte extreme — 
revizionismul șl contestarea ba
zelor științifice ale ideologiei 
marxiste.

In situația actuală, se spune în 
hotărîre, revizionismul reprezintă 
principala primejdie ideologică în 
partid. Un element hotărîtor pen
tru înlăturarea lipsurilor din via. 
ța internă de partid este dezvol
tarea consecventă și aplicarea 
în practică a principiilor demo
crației interne de partid. Partidul 
trebuie să-și educe cadrele în spi
ritul de înaltă răspundere față 
de mase.

Hotărîrea subliniază că parti
dul trebuie să fie unit, să lichi
deze toate cauzele care îi slăbesc 
puterea, să pună capăt tuturor 
rămășițelor de grupăriși luptei 
interne de partid din perioada 
care a precedat cea de-a VlII-a 
plenară. Partidul nu va tolera ca

în sinul lui să existe grupuri 
fracționiste și va lupta Împotriva 
oricărei activități de grupa, indi
ferent de caracterul ei.

Scopul principal al politicii e- 
conomice a partidului, se spune tn 
hotărîre, este îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii pe măsura dezvoltă- 

. rii construirii socialismului.
In condițiile actuale sarcina 

principală a politicii, economice a 
statului este să asigure echilibrul 
pe piață și să împiedice creșterea 
costului vieții.

In hotărire este precizată apoi 
poziția partidului față de consi
liile muncitorești, consiliile popu
lare și autoadministrarea țără
nească.

O importantă sarcină de politică 
generală, se arată în continuare 
în hotărire, este întărirea Frontu
lui Unității Naționale în care ac
ționează în comun toate forțele 
patriotice socialiste progresiste ale 
societății, membrii de partid și 
oamenii fără de partid.

Subliniind că linia trasată de 
partid este singura linie justă, 
reală, a politicii Poloniei populare 
care duce țara spre socialism, 
spre întărirea independenței, secu. 
rității și sporirea cuceririlor oa
menilor muncii, Comitetul Central 
cheamă clasa muncitoare, pe toți 
oamenii muncii din Polonia, să-și 
strîngă rîndurile în jurul partidu
lui, să îndeplinească cu perseve
rență sarcinile pe care partidul le 
trasează tn fața țării.

din
împotriva pre- 
de elementele

spune că parti- 
i hotărît spre 

democrației socia-

legat indisolubil 
de internaționa- 
de comunitatea 

telurilor tuturor 
și de principiul

Puterile occidentale încearcă să exercite 
presiuni asupra Egiptului în problema 

Suezului
— Lucrările Consiliului de Securitate —

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 mai Con
siliul de Securitate a continuat 
să discute problema Suezului im
pusă Consiliului de către puteri
le occidentale care încearcă să 
exercite presiuni asupra Egiptu
lui și să obțină de la acesta con
cesii în ce privește administrarea 
și folosirea Canalului de Suez.

Primul a luat cuvîntul repre
zentantul Australiei, Walker. 
Căutînd in mod vădit să țină iso. 
nul delegatului englez, Walker a 
declarat că guvernul său nu re
cunoaște ca legală naționaliza
rea Canalului de Suez de către 
Egipt.

Reprezentantul Columbiei, Ur
rutia, a susținut 
egipteană are 
vizoriu*.

Reprezentantul Irakului a de
clarat că guvernul său salută de
clarația egipteană care dovedeș
te că guvernul egiptean dorește o 
rezolvare echitabilă în problema 
Suezului.

Reprezentantul Irakului a sub
liniat că reluarea discuțiilor în 
problema Suezului nu poate decît 
să împiedice îndeplinirea rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
13 octombrie 1956. El a cerut 
Consiliului să nu ia nici un fel 
de măsuri de natură să îngreu
neze reglementarea definitivă a 
problemei Suezului.

că declarația 
„un caracter pro-

Reprezentantul Suediei, Jar
ring, a declarat că țara sa nu 
este satisfăcută pe deplin de de
clarația egipteană. Dar, a spus 
el, înainte de a lua o hotărîre 
definitivă cu privire la sistemul 
stabilit pentru folosirea 
lui, acest sistem trebuie 
labil verificat.

Reprezentantul S.U.A., 
a susținut că declarația -„r - — 
nă „nu corespunde pe deplin*4 ce
lor șase principii ale Consiliului 
de Securitate.

După ce au luat cuvîntul repre
zentanții Franței și Egiptului care 
au răspuns vorbitorilor, ’ * 
care prezida ședința, „a 
bilanțul** discuțiilor 
ma Suezului care a 
zile.

Acest „bilanț" nu 
cît o enumerare a _________
occidentalilor fată de Egipt re
feritor la „lămurirea*4, „clarifica- 
rea“, la „asigurări*4 și „îmbună- 
tătiri*4 ale declarației guvernului 
egiptean din 24 aprilie.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, a arătat că „bilanțul44 
făcut de Lodge nu oglindește pă
rerea tuturor membrilor Consi
liului și reprezintă numai păre
rea unor membri ai acestui for. 
La propunerea reprezentantului 
Franței, sprijinită de Lodge, Con
siliul a hotărît ca problema Sue
zului să fie menținută pe ordi
nea de zi.
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nr-yTBACOVIA I
Așadar guvernul Mollet a demisionat. Cerînd al 

34-lea vot de încredere în 15 luni și 19 zile, gu
vernul Mollet nu l-a mai primit. Ceea ce trebuia 
să se întîmple unei politici pline de meandre, de 
călcări în picioare a promisiunilor făcute cu gura 
plină de trădări, s-a întîmplat. Consecința a per
manentelor concesii făcute celor mai reacționare 
cercuri, demisia cabinetului Mollet deschide o criză 
de guvern grea și plină de pericole.

După alegerile din ianuarie 1956, guvernul Mol-a 
let avînd sprijinul partidelor de stînga, a promis 
să rezolve problema algeriană, să creeze o situație 
economică stabilă, să realizeze cîteva reforme so
ciale de primă urgență. Nesocotind însă aceste pro
misiuni și pentru a rămîne la putere, guvernul 
Mollet a făcut dreptei concesii mari. în loc 
să găsească mijloace pașnice pentru rezolvarea pro
blemei algeriene, guvernul, pentru a fi pe placul 
cercurilor colonialiste a început acțiunea de „paci
ficare** : teroare, vinarea patrioților, război. Urmă
rind satisfacerea intereselor cercurilor financiare 
reacționare guvernul Mollet a antrenat Franța în 
aventura de la Suez, aventură care, pe lîngă imen
sele pagube economice produse, a zdruncinat pres
tigiul Franței pe plan internațional.

Operațiunile militare de tip colonialist din Alge
ria și agresiunea împotriva Egiptului, consecințele 
sale economice c?. și perspectiva aderări* la 
„piața comună" și la „Euratom", au clătinat 
zdravăn mult prea firavele finanțe ale Franței. 
Anemiate de un deceniu de război colonial, finan
țele au suferit noj strangulări, din pricina înarma- 
rilo" și a măririi efectivelor aflate sub arme și tri
mise în Algeria.

Căutînd o cît dc slabă îmbunătățire a stării fi
nanțelor, în scopul de a afla noi mijloace pentru 
satisfacerea cheltuielilor militare, guvernul Mollet 
a încercat să obțină mărirea și extinderea impozi
telor Aceasta a dus la nemulțumirea unor mase 
largi de contribuabili care vedeau, pe bună drep
tate ir. măsurile guvernului un nou atentat la ni
velul lor de trai. Cum și pe viitor cea mai mare 
parte a cheltuielilor urmau să fie înghițite de ar- 
ir.ati in dauna reformei învățămîntului, în dauna 
sin iuții publice și a culturii, guvernul Mollet și-a 

' alias șl nemul'umirea cercurilor universitare și a 
i osesllcr de cultura. Ch'ar în sinul partidului său, 
■rtkt irrprTL să întîmpinc opoziție. La recentul 

a N^fcczl al 5.F.I.O.. pclitica guvernamen- 
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; aftfbaK). la decembrie Moliei avusese împotrivă 
aaaaa S* de vctvri și dsar 70 abțineri.

Cawu.'*—ra* s e cu o săptămînă în urmă cu 
ițelor partide ce n-eu voit 
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a pe Ioc de

președinte. Dar cercurile de dreapta, cărora guver
nul Moliei n-a obosit să le tacă concesii, nemul
țumite insă că aceste concesii n-au fost pe măsura 
dorințelor lor, au răsturnat cabinetul francez, 
neacordindu-i încredere, lncercind.să navigheze In 
ape tulburi, Mollet s-a Împotmolit în mîiul viscos 
al concesiilor, pertractărilor și trădării. Dacă ar 
fi rtmar pe pozițiile de stingă, in numele cărora l 
s-a acordat încredere, dacă ar fi răspuns dorințe
lor clasei muncitoare franceze, Mollet ar fi putut 
avea u" guvern unitar și stabil în stare să asigure 
creșterea prestigiului internațional al Franței.

Criza de guvern e deschisă. Consultările pe care 
Ie-a avut in cursul zilei de ieri președintele Coty 
ca și comentariile presei pariziene, dovedesc că 
cercurile de dreapta, ascunse sub firma de „inde
pendenți" manevrează pentru obținerea puterii. 
Pronosticuri sînt greu de dat in ceea ce privește 
persoana noului premier, dar părerile observato
rilor converg către Pinay, (independent), Pleven 
(independent), sau Pfiîmilln (M.R.P.).

Opinia publică franceză cere însă un guvern de 
stingă care să fie expresia votului exprimat anul 
trecut, in stare să pună capăt războiului din Alge
ria, 
sele

să ducă o politică în conformitate cu intere- 
poporului francez. *

AL. GIRNEAȚA

Un „marș ai foamei**
De cufund, pe șoseaua Cassia —* 

unul din marile drumuri imperiale 
folosit cu milenii în urmă de le
giunile romane — unde odată cu 
venirea primăverii începe un dute- 
vino al mașinilor turiștilor din mai 
toată lumea, s-a desfășurat un 
spectacol cu totul neașteptat. Pe 
o porțiune a șoselei ^staționau pu
ternice forțe polițienești înarmate 
cu scopul de a bara drumul unei 
coloane de cîteva sute de șomeri, 
în cea mai mare parte tineri, care 
au organizat un, „marș al foamei" 
spre orașul Siena în scopul de a 
atrage atenția autorităților asupra 
mizeriei lor.

In acea zi, poliția a reușit în- 
tr-adevăr să oprească cu forța 
„marșul foamei". Ea n-a reușit să 
ascundă cauzele care au stat și 
care stau încă la baza manifesta
țiilor organizate de populația din 
regiunea muntelui Amiata și Ma- 
remma. In aceste părți șomerii se 
numără cu miile și viața lor cîl 
șl a "Celor care reușesc să lucreze 
în minele de aci, este insuporta
bilă.

După cum anunță presa în- 
doneziană, recent autoritățile 
militare indoneziene au ares
tat un american care desfă
șura o activitate subversivă 
în regiunea insulei Ternata. 
Americanul arestat, care se 
dădea drept om de știință 
lingvist, purta asupra sa apa
rate pentru fotografierea to
pografică.

La închiderea ediției

Demisia guvernului finlandez
HELSINKI 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : Tratativele care 
au avut loc in ultimele zile in 
Finlanda cu privire la soluționa
rea unor probleme legate de pro
gramul de stabilizare, mai ales 
cu privire Ia problema salariilor.

In regiunea a- 
mintită se află 
numeroase mine 
de pirită, lignit 
și mercur a că
ror productivita
te. ar permite, 
dacă patronii nu 
s-ar opune, in
troducerea unei 
canizări care să 
cit munca oamenilor. Patronii nu 
sînt dispuși însă să renunțe chiar 
la o sumă minusculă din profitu
rile lor care să ducă la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ale mi
nerilor. Așa dar e explicabil de ce 
în ultimul timp, grevele minerilor 
de aci se succed cu regularitate. 
Lupta ihinerilor din regiunea Ma- 
remma și Amiata găsește aproba
rea întregii opinii publice italiene 
care vede în revendicările acestora 
singurul mijloc de îmbunătățire a 
situației lor materiale. Încă din 
luna februarie, 4.000 de mineri de 
la Ribolla, Gavorrano, Niccioleta 
și din alte centre miniere luptă 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor.

Cu toate că producția șl odată

nu au dus Ia nici un rezultat. In 
legătură cu aceasta, la 22 mai 
primul ministru Fagerholm a fă
cut o vizită președintelui Repu
blicii și i-a înaintat cererea de 
demisie a guvernului.

asemenea
ușureze cit de

cu ea profiturile, cresc din lună 
în lună, patronii societății „Mon- 
tecatini" care controlează cele mai 
importante mine din acele locuri 
au refuzat pînă acum să satisfacă 
cererile minerilor de sporire a sa
lariilor și îmbunătățire a condiții
lor de muncă. După palculele 
efectuate, reiese că societatea 
„Monte cătini" realiza în 1950, de 
pe urma fiecărui muncitor, un 
profit lunar de 39.000 lire, iar în 
1955 de 73.000 lire.

Nu încape îndoială că în ma
joritatea cazurilor această creștere 
a profiturilor patronilor se dato- 
rește intensificării exploatării mi
nerilor. Ritmul de muncă este de 
o asemenea factură încît nu per
mite încetiniri sau întreruperi în 
procesul de producție și adesea 
minerii ies din schimb fără să fi

avut timp să se atingă măcar de 
pachețelul de mincare pe care și 
l-au luat. In fiecare dimineață mi
nerii, împinși de supraveghetori, 
sînt siliți să înceapă lucrul în si
tuații insuportabile, cînd fumul 
exploziilor din mină nu s-a îm
prăștiat încă.

Este și firesc ca un astfel de 
ritm de muncă să ducă la înmul
țirea accidentelor, nu rareori fa
tale. Pe de altă parte silicoza yi 
bronșita cronică sînt boli de care 
suferă peste 25°/q din mineri.

In ziua în care cerințele juste 
ale minerilor noștri vor fi îndepli
nite, nu va mai fi nevoie de po
liție pentru a opri pe șoseaua 
Cașsia „marșul foamei".

LUIGI P1NTOR 
corespondentul „Scînteii 
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București Plata „Sclntell*. Tel. 7.60.10. Secția acrișori Tel. 76691. TIPARUL Combinatul Poligrafie „Caso ScîcteM 1. V. Stalin'’,

Colaborare 
britanică

pe 
Și 
în 
să

Ziarul „New 
Zealand He
rald" scria că 
Anglia nu a in
format domini- 
oanele despre 
planurile ei în 
legătură cu ex
periențele ato
mice de pe in
sula Christmas. 
Astfel, sublinia
ză ziarul, cola
borarea între 
țările Common- 
wealthului este 
o vorbă goală. 
Primul ministru 
al Noii Zeelan- 
de, Holland, a 
spus că expe 
riența „l-a lilat 
pe nepregătite" 
El a arătat că 
a intenționat să 
vorbească po
porului prin ra
dio despre sta
diul în care se 
află planurile 
britanice în ce 
privește expe
riența cu bomba 
cu hidrogen. 
„Acum, a subli
niat cu amără
ciune premierul 
Holland, acest I 
lucru nu t 
este necesar".

S-a stins din viață In dimineața 
zilei de 22 mai la locuința sa din 
București, poetul G. Bacovia, 
fruntaș al poeziei rominești din 
ultimele decenii.

G. Vasiiiu Bacovia s-a născut 
la 4 septembrie 1881 la Bacău.

Viața lui în anii regimului bur
ghezo-moșieresc a fost un șir de 
privațiuni și aspre suferințe mo
rale și materiale, însoțite încă din 
tinerețe de o boală care avea să-l 
persecute de-a lungul unei jumă
tăți de secol, măcinindu-i treptat 
dar nemilos energia creatoare, 
puterea de a sfîșia definitiv ce
țurile descurajării.

După studiile universitare 
care și le-a făcut la București 
Iași, obținînd titlul de licențiat 
drept, Bacovia a fost obligat
lupte din greu pentru a-și cîștiga 
o existență amară, mereu chinuită 
de grija zilei de mîine.

Oficialitățile vremii au manifes
tat față de poetul și omul Bacovia 
o odioasă nepăsare. De la Emi- 
nescu, încoace, destinul nefericit 
al lui G. Bacovia a fost poate cea 
mai revoltătoare ilustrare a soar- 
tei poetului în inumanul regim 
burghezo-moșieresc. *

Indurind lovituri atît de crunte, 
versurile lui Bacovia sînt mărtu
ria zguduitoare a unui suflet care 
a înregistrat durerea fără strigăt 
pătimaș, cu o sensibilitate surdă, 
dar neobișnuit de ascuțită, de ori
ginală

Critica burgheză a considerat 
poezia lui Bacovia ca produs al 
unei imaginații maladive, bintui- 
te de neliniște, de atracția putre
ziciunii și a morții, caracteristică 
unui individualism exasperat. Dar 
poezia lui Bacovia este ecoul a- 
goniei ur.ei clase și totodată un 
protest împotriva societății bur
gheze, a acelei societăți care prin 
exploatare și asuprire zdrobește 
omul, împingindu-1 pe pragul 
disperării.

Intuind rădăcinile sociale ale 
dramei sale, G. Bacovia a denun
țat lumea burgheză și a deplîns 
suferințele mulțimii ca pe pro
priile suferinți. Jalea i-a împăien
jenit adesea ochii,, i-a încețoșat 
privirea îndemnîndu-l să creada 
că societatea nu poate fi salvată 
din „sînge, nebunie, foame, plîn- 
set mondial". Deprimarea, adîn- 
cită sub influența tendințelor des- 

lesimiste, din lăuntrul 
---------------- l-a urmărit pe 

drumul creației sale. Dar în gea-

matul său, răzbat deseori accente 
de revoltă fățișă, și atunci zarea 
întunecată a poeziei sale se lu
minează cu fulgerările puternice 
ale nădejdii în revoluția prole
tară. menite să răstoarne defini
tiv sinistra domnie a „Zornâitu- 
tului de bani înăbușit*4. Tăria și 
curajul de a înfrunta direct pe 
„hidosul burghez1* și de a-i pre
vesti sfîrșitul i-au fost insuflate 
poetului de contactul său cu idei
le mișcării muncitorești din Ro- 
mînia, de influența luptelor revo
luționare din Rusia, începînd încă 
din 1905, și de întregul climat 
determinat de lupta forțelor de
mocratice din tara noastră. Poe
zii ca „Serenada muncitorului*4 
(1906), reprezintă un omagiu a- 
dus de G. Bacovia eroismului 
proletar. Iar versurile sale de 
îndemn la lupta pentru o lume 
nouă eliberată de durere 
nu-și vor stinge niciodată bărbă
teasca rezonanță în conștiipta ci
titorilor marelui poet. G. Bacovia 
a colaborat la revistele de stînga 
ale vremii. După instaurarea re
gimului democrat-popular în tar^ 
noastră G. Bacovia a scris versu
rile

. curajante, pes: 
maI I simbolismului,

<7A3 3452 - 62

semnificative:
„Mi-am realizat
Toate profețiile

(politice).., 
Sînt fericit..."

Poetul și-a dobîndit, prețuirea 
meritată, el a fost distins in 1946 
cu un premiu național de poezie 
iar cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani de viață, în 1956 guvernul 
Republicii Populare Romine i-a 
decernat Ordinul Muncii clasa l-a.

La moartea lui G. Bacovia, În
cercăm cu toții marea durere a 
plecării dintre noi a unuia dintre 
cei mai înzestrați poeți și origi
nali creatori ai literaturii noastre.

Uniunea Scriitorilor din R.P.R.
Ministerul Tnvățămintului 

și Culturii
★

Corpul neînsuflețit al poetului 
G. Bacovia se află depus la Casa 
Scrn.orilor Alihail Sadoveanu 
din Calea Victoriei nr 115 unde 
prietenii și cititorii poetului pot 
să-și ia ultimul rămas bun în 
după-amiaza zilei de joi 23 maii 
a.c. orele 16—20, și vineri 24 mai' 
între orele 12—16.

Adunarea de doliu va avea loc 
la Casa Scriitorilor vineri 24,1 
piai orele 16 iar ceremonia tnhu-, 
marii la cimitirul Belu la orele 18v


