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In întreaga farà au I Iod adunar! pubiâce pentru

Constituirea consiliilor regionale ale
Frontului Democrației Populare
în întreaga țară continuă adu

nările publice de constituire a 
consiliilor regionale ale Frontu
lui Democrației Populare, la care 
participă muncitori, ingineri și 
tehnicieni, intelectuali, activiști 
de partid și ai organizațiilor de 
masă, cetățeni.

La Adunarea pentru constitu
irea Consiliului regional Bucu
rești al- F.D.P., care a avut loc în 
sala de festivități a sfatului popu
lar regional, au fost aleși printre 
alții : Pavel Ștefan, președintele 
Comitetului executiv al sfatului 
popular regional București, Eli- 
sabeta Tianu, muncitoare la țe- 
sătoria Teleorman — Roșiori de 
Vede. Ștefan Nicolae, combiner 
la G.A.S. Mavrodin, Gheorghe 
Doicin, președintele gospodăriei 
colective din comuna Conțești, 
Zizi Iordache, muncitoare frun
tașă la G.A.S. Urziceni, Stelian 
Apostol, medic primar al spita
lului din comuna Periș, Ion Cri- 
siea, directorul șantierelor na
vale Oltenița etc.

Președinte a fost ales Vasile 
Cristache, prim secretar al co
mitetului regional București al 
P.M.R., iar secretar Nicolae Po- 
pescu, vicepreședinte al 
tului executiv al sfatului 
regional.

Alegerea consiliului regional

Comite- 
popular

Cluj 
bătă 
tului 
aleși 
al F.D.P. ca
Vaida, prim secretar al comite
tului regional de partid, iar ca 
secretar Aurel Vasilescu, secretar 
al comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional, Ioan Hiriza, 
maistru oțelar la uzinele Indus
tria Sîrmei din Cîmpia Turzii, 
Iosif Sviștea, cazangiu la Ate
lierele C.F.R. „16 Februarie“ din 
Cluj, Dumitru Ilieș, președintele 
G.A.C. din comuna Gilău, raio
nul Cluj, Ioan Peteanu, fruntaș 
al recoltelor bogate din satul 
Jucu de Mijloc, raionul Cluj, E- 
caterina Vîlcovici, artistă la 0- 
pera Romînă din Cluj, Teodor 
Jarda, compozitor, Sabin Trufia, 
vicarul Episcopiei ortodoxe din 
Cluj, Demeter Ianos,. profesor la 
universitatea „Bolyai“ etc.

In sala de ședințe a Sfatului 
popular regional Galați în ca
drul adunării de constituire a 
Consiliului regional F.D.P. au 
fost aleși printre alții: Alecu If- 
tode, vicepreședinte al sf 
popular regional, Ion Bi 
directorul Teatrului de Stat 
lăți, Dumitru Vădărnanu, 
colectivist din Pechea, Dan Du-

decurs cam așa ! 
fabrici se aplică ini-

„Progre-

al F.D.P. a avut loc sîm- 
în sala de festivități a sfa- 
popular regional. Au fost 
în Consiliul regional Cluj 

președinte Vasile

mitru, marinar, Ștefan Ionescu, 
student. Dumitru Nedelcu, de la 
G.A.S. Panciu, Emil Verdeș, 
strungar la fabrica de piese de 
schimb C.F.R. Galați, Calița 
Scarpete, țesătoare la fabrica 
Textila Galați.

Președinte a fost ales tov. An
ton Stoianovici,' secretar al co
mitetului regional de partid, iar 
secretar Aurel Scorțaru, secreta-

(Continuare în pag, 2-a)

Discuția a
— în cîte 

țiativa tinerilor de la 
sul“-Brăila ?

— în 6—7.
— Unde anume ?
— La „Electroputere“, „7 No» 

iembric“, „I. C. Frimu“...
— Și rezultatele ?
Tovarășul Petre Andrițoiu, se

cretar -cu probleme organizatorice, 
caută într-un dulap. Dar... nimic. 
Iși amintește că „actele“ sînt la 
tov. Ilic Duțu, șeful comisiei mun. 
citoresti.

— Da, da, el le are. Găsești a- 
colo tot ce te interesează.

La tov. Duțu n-am găsit însă 
mai nimic despre această iniția
tivă. Pe niște file erau scrise cî- 
teva cifre reprezentînd economiile 
tinerilor, intr-o dare de seamă cî- 
leva cuvinte despre inițiativă. To
varășul Duțu își amintea cîteva 
nume de gospodari fruntași. Și 
mi-i recomanda cu căldură :

— Brigada lui Buzdugeanu de la 
„Electroputere“ e cea mai bună. 
Și...

Insist.
— Păi în mai toate aceste în-

treprinderi se aplică inițiativa. De 
»e numai aici ?

cite

Nu 
era

dat

— Ar putea-o aplica și ceferiș
tii din atelierele de reparații ?

Tovarășul Duțu se uită nedu
merit.

— Dacă nu ne-a spus nimeni...
— Acolo unde se aplică, 

conturi de economii există ?
— Conturi de economii ? 

mai sînt. S-au desființat. Nu 
„Progresul“...

O întîmplare fericită mi-a
posibilitatea să discut despre apli
carea acestei inițiative și cu tov. 
Mitică Velicu, instructor al Comi
tetului regional U.T.M. pentru 
orașul Craiova. Dînsul m-a asi
gurat :

— La „Electroputere“ inițiativa 
se aplică „în teorie“. Practic nu 
se face nimic. Conturi de econo
mii ? Așa ceva nu există.

După asemenea discuții am 
plecat în întreprinderi. Am vizi
tat uzinele „Electroputere“ și 
„7 Noiembrie“ din Craiova, Șan
tierele navale din Turnu-Severin. 
Și iată ce am găsit.

0 situație care promite

at

Peisaj industrial
PE VALEA

TROTuȘIILU 7$

Comunicat
despre starea sănătății 

tovarășului dr. Petru Groza

Președintele Prezidiului 
Marii Alunări Naționale

Trotușul face meandre în preaj
ma zăcămintelor de țiței și cărbu
ne și, fără ele, ar fi rămas o biată 
apă de munte, care la răstimpuri 
îneacă ogrăzile și duce cu ea coti- 
nețele de porci. Sînt unii bătrini 
care spun că ar fi zărit un balaur 
în Trotuș, atunci cînd apele vin 
mari și răstoarnă totul — dar cum 
anume a fost acel balaur, nu poate 
să spună nimeni ; unii l-au văzut 
cu cap de cîine, alții cu bot de 
șarpe, unii cu urechi de elefant și 
ochii roșii, alții cu ochii verzi și 
rînjet de lup. Istoria însă n-a con
semnat nici un balauț și dacă le
genda s-a născut din jocul forțelor 
naturale, ea pornește tot de la ți
ței și cărbune.

Din timpuri 
străvechi moldo
venii din preaj- 
na locului își 
ungeau carele, 
își oblojeau ră
nile și-și ardeau 
înțepăturile de țînțari cu pă
cură. Păcura aceasta e pomenită în 
„(index Bandinus“ al episcopului 
italian Bandini, în „Descripția 
Moldaviae“ a principelui Dimitrie 
Cantemir, în „Osservazioni storiche 
e politicile intorna la Valachia e 
Moldavia“ — a austriacului Ștefan 
Raicevici, e pomenită de medicul 
Andreas Wolf din Sibiu și de prin
țul moscovit Anatoli Demidov. In 
mai toate țițeiul apare ca medica
ment și unsoare și abia în ultima 
sută de ani trece prin distilerii, 
dind produse derivate.

Industrializîndu-se, Valea Trotu- 
șului rămînea aproape neschimbată. 
Chiar în vîrful producției finan
țată cu bani americani, nu puteai 
ghici că ceva s-a transformat aici, 
decît după hainele nemțești ale 
vreunui țăran, după ceusul Ros- 
\opf, prins la brîu și după rarele 
-iciclete. Dărmăneștiul rămînea 

sat, iar Moineștiul tirg. Florica, a 
lui Conta n-avea decît o brumă de 
zestre, dar lui Costică Prisăcaru îl 
plăcea. A așteptat să vină în con
cediu „de militar“ s-o ceară, în 
1918, dar nici n-a picat să sărute 
fata cum trebuie că a izbucnit 
greva petroliștilor și a luat parte 
la ea. Apoi a plecat din nou mili
tar, a revenit peste un an — și a 
luat parte la greva din 1919. In 
sfîrșit, în 1920, in octombrie, Flo
rica a pregătit sarmale, friptură, 
cofe cu vin Dar pe Costică l-au 
luat la penitenciar și fripturile s-au 
împrăștiat în sat fără nuntă, vinul 
s-a întors la cîrciumar și mirele 
plecă spre Bacău minat de patul 
puștii.

Dărmăneștiul rămînea sat, Moi
neștiul tirg și era greu să-ți dorești 
o fată chiar fără zestre.

•k
Trotușul, la începuturile lui tre

cea prin Ghimeș — sat de ceangăi. 
Acolo oamenii au lucrat la pădure

4 c 
ile 
cu

Șl 
la

și au fost cărăuși multă vreme, 
tuala mecanizare a muncilor 
pădure face inutilă munca lor 
atelajele.

Oamenii aci sînt și țărani, 
muncitori de pădure. Iar mai
vale sînt jumătate țărani și jumă
tate sondori, jumătate țărani și ju
mătate operatori la rafinărie, ju
mătate țărani și jumătate vagone
tari. Un picior îl mai țin pe cele 
cinci prăjini de ogor, iar cu celă
lalt picior urcă scara sondei.

Industrializarea, după 1948, s-a 
desfășurat într-un ritm rapid, ului
tor cite odată. Societățile franceze 
și americane lucraseră cu sisteme 
percutante de foraj, supseseră cit 
putuseră, orbește, năvalnic, secă- 
tuind presiunea straturilor. La căr
bune săpaseră straturile groase, pe

Tovarășii Ștefan Bolcu și Nadu, 
secretari ai comitetelor U.T.M. de 
la „Electroputere“, respectiv Șan
tierul naval, îți vorbesc puțin de 
cifre, deși ele sînt foarte inulte, 
iar practic înseamnă bani. în 
schimb cu greu îi oprești cînd în
cep să vorbească despre oameni, 
despre spiritul lor gospodăresc.

E drept că economii se făceau 
și înainte de a se auzi de inițiativa 
de la „Progresul“, dar fiindcă nu 
se știa care anume erau 
de tineri, 
seama de 
hotărît să 
organizată 
început s-au format colective pen
tru studierea locurilor unde ini
țiativa se poate aplica. La „Elec
troputere“ — în toată uzina, la 
șantiere — deocamdată în secția ti
neretului, iar mai apoi la strun- 
gărie. .Membrii colectivelor au 
vorbit atîta de „Progresul“ îneît 
s-au găsit tineri care s-au „jurat“ 
c-au visat nopți de-a rîndul ini
țiativa.

A cam „scîrțîit“ la început. E- 
conomiștii sectoarelor se plîngeau 
că urmărirea economiilor le dă 
multă bătaie de cap, și mai știu 
eu ce. Practica dovedește însă că 
nu-i greu să contabilizezi 
miile. Direcțiunile celor 
întreprinderi au sprijinit 
aplicarea inițiativei. Și 
inult, la „Electroputere“ 
fost înscrisă chiar în 
tul colectiv pe anul 
niatul 11, litera f spune : „Să 
se sprijine acțiunea pentru 
realizarea de economii inițiată de 
comitetul U.T.M., să se elibereze

nu-și
realizate 

dădeau 
Cînd au

aceștia
valoarea lor.
se pornească o acțiune 
pentru economii, la

bon de restituire la magazie 
materialelor economisite, 
contabilizeze econdmiile, 
stimulați fruntașii“.

Dacă ar Ii să vorbim de 
celor două comitete 
trebui să spunem mai întîi că ele 
s-au ocupat îndeaproape de mobi
lizarea tineretului la aplicarea a- 
cestei inițiative patriotice. Dar 
nu s-au limitat la aceasta. Sub con
ducerea organizațiilor de parti<(, 
au reușit să intereseze condu
cerile sectoarelor și ale secțiilor, să 
primească sprijinul lor. Și cel 
mai mare merit este că și-au în
dreptat atenția spre factorii care 
joacă un rol activ în lupta pentru 
economii.

Primii dintre aceștia sînt preo
cuparea pentru calificarea și cali
tatea produselor. La „Electropute
re“, de pildă, numai la turnătorie 
și-au ridicat încadrarea tarifară în 
urma creșterii calificării în 3 
luni 18 muncitori. La îmbunătă
țirea calității produselor au con
tribuit mult măsurile privind spe
cializarea pe anumite produse, ca 
și întărirea muncii grupului de 
controlori 
utemistul 
cestea au 
procentul 
la 13 la sută la 7 la sută, iar 
transformatori și aparate sub 
la sută.

Fiecare secție are fruntașii 
La „Electroputere“ mi s-a vorbit 
mult de brigada lui Alexandrina 
Buzdugeanu de la mașini rotative, 
în carnetul ei de economii acrie 
68.000 lei.

Am răsfoit și alte carnete de e- 
conomii. Echipa lui Cucu Virgil 
din secția transformatori scrie : 
economisit 20.000 lei etc. Mi-am 
notat mai multe nume. Vîrtineanu 
Marin, Stancu Ilie de la „Electro
putere“, Cîciu Marius și Mihai 
Gușiță de la Șantierul Naval sînt 
cei mai vrednici gospodari.

Ar mai trebui relevat faptul că 
în aceste locuri de muncă s-a 
reușit în bună parte să se formeze 
opinia colectivului față de risipi
tori și chiulangii.

în curînd tinerii de pe șantier 
vor raporta că economiile lor e- 
chivalează cu prețul de cost al u- 
nei sonde ultrasonice de pe un 
vas pescăresc, iar cci de la „Elec
troputere“ le 
transformatoare 
siune.

să 
să

munca
U.T.M. ar

de calitate condus de 
Grigore Pop. Toate a- 
făcut ca la turnătorie 
de rebuturi să scadă

vor
de

de 
la

1

ei.

de la „Elee- 
echivala cu 
înaltă ten-

econo- 
două 

efectiv 
mai 

ea a 
contrae 

1957. Aii-

★
In cîteva întreprinderi tinerii 

fac economii mari, dar unii acti
viști ai comitetului regional U.T.M. 
n-au extins experiența lor, nici nu 
o cunosc.

Nu e prea tîrziu nici acum să 
se ia cîteva măsuri eficiente : or
ganizarea schimburilor de expe
riență, extinderea aplicării iniția
tivei și în alte întreprinderi.

LIDIA POPESCU

Sesiunea de iarnă

In starea tov. Dr. Petru GroZa 
înrăutățirea s-a accentuat prin 
progresarea fenomenelor ocluzivfe 
și peritoneale, consecințele bolii.

Temperatura 37,4, pulsul cu 
ritm neregulat, 112 pe minut. 
Tensiunea arterială 100 mm hg. 

Continuă 
zător.

tratamentul corespun-
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Acad prof.
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București, 4 Ianuarie 1958

Tractorul 
pierdut

La marginea comunei Valul 
lui Traian din raionul Medgi
dia, un tractor l.A.R. (seria 
de motor 632) n-a vrut intr-o 
zi să mal meargă. Nu se știe 
precis motivul, dar n.a vrut 
să se mai miște nici un metru. 
S-a tras mai la o parte. Intr-un 
șanf, ca să nu încurce circula
ția și-a răsuflat ușurat.

— Ce te doare? De ce nu 
erei să mal mergi ? l-a întrevai 
tractoristul.

— Nu-ml funcționează pompa 
de injecție.

— Și-atunci ce faci?
— Stau tn șanț, nu mă mișc 

de-aicl.
— Bine, atunci să stal in șanf 

plnă te-oi scoate eu — l-a a-

și salopete. Ciobanii deveniră chi- 
rovnici, plugarii învățară să mon
teze turle de sondă.

In zece ani forajul crescu de 
peste șase ori, extracția de treizeci 
și cinci de ori. Cifrele sînt fără 
drept de apel. Se introduseră pro
cedee sovietice : forajul cu turbi
na, forajul dirijat, forajul la son
de în tufă, forajul sondelor geme
ne, recuperarea secundară prin in
jecția de gaze și apă în zăcămînt,

Colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Bucu
rești“ îneepe noul an cu noi realizări în producție. 
In fotografie: muncitorii Ion Bolbaru și Ion Du- 
lica montînd axul și sapele la auteclava instala
ției de aspirină (destinate unei fabrici din R. P. D. 

Coreeană).
Foto: AGERPRES

Vacanță plăcută
pentru studenti

pentru examenul de stat
Ministerul Invățămîntului și Culturii anunță că sesiunea de 

iarnă pentru examenul de stat se va ține în toate Instituțiile de 
invățămînt superior între 25 ia nuarie—10 februarie 1958.

meființat tractoristul. La reve. 
dere!

Și a plecăt.
Asta era pe la jumătatea lu

nii noiembrie. Așa că zilele au 
început să treacă. A început să 
plouă și s-a făcut frig. Niște 
ciori \...............
cerut adăpost 
nopți înăuntru, pe-acolo, coco
țate pe motor, iar o găină a dat 
naștere unui ou alb și frumos 
în cutia de scule, tn 
făcuse cuibul.

Ploua și ningea și 
se topea pe picioare.

Văzindu-l răsturant 
oamenii s.au uitat la el nedu
meriți. Al cui o fi ? Mister. Nu 
știa nimeni, nimeni nu mai ve
nea după el.

Tovarășul Marin Dumitrache, 
președintele sfatului, cu auto
ritate care răspunde de orice 
ființă și lucru aflat in raza co
munei, a mers să-i facă o vizită 
de rigoare. S-a tnvirtit în jurul 
lui, l-a pipăit cu grijă și apoi 
l-a întrebat blînd:

— Al cui ești, puiule?
Colosul hodorogit, jerpetit și 

murdar s-a uitat chlorîș prin, 
tr.un far spart și.a rămas mai 
departe în tăcerea lui bicisnică.

Președintele s-a simfit dator 
să-l anunțe pe directorul 
S.M.T.-ului, Poate o fi al lor.

La rîndul lui. tov. Miliai Po-
I. MlEȘU 

și 1. ȘERBU

năpăstuite de vreme au 
pentru citeva

care iși

tractorul

în șanț,

nemestecate, lăsîndu-le pe acelea 
subțiri. Și totul cu investiții mini
me, rudimentar dacă se putea.

Oamenii veneau în lungi coloane 
de opincari, unii tocmai de pe lîngă 
Ghimeș, alții mai din apropiere, 
cărau prăjinile de fier, tubingurile, 
se speriau auzind gemetele mesei 
rotary și după zece ore de muncă 
se tîrau intr-un bordei săpat în pă- 
mînt. Intr-un ceaun fierbeau mă
măliga, pe jarul rămas frigeau 
pește sărat. Viscolul trecea pe dea
supra, iar ei se chirceau cu genun
chii la gură și 
visau laptele 
curgînd în șișlar.

Cînd, după 48, 
după naționali
zare, Republica 
a trimis mașini 
la Zemeș, Lucă- 
cești, Solonț, 
Moinești, sondo
rul dormea încă 
în bordee săpate 
în pămînt. Vre
me de zeci de 
ani sondele ră- 
săriseră ici și 
colo, îngăduite 
abia-abia de 
peisajul rustic. 
Și deodată Valea 
Moineștiului se 
acoperi de vuie
tul greu, adînc, 
al mașinilor ma
sive, al miilor 
de tone de me
tal prelucrat în 
’48. La Zemeș 
erau 12 sonde. 
Sînt acum multe 
sute. Ritmul era 
uluitor, copleși
tor. Țăranii își 
scoaseră opin
cile, ițarii și în- 
călțară bocanci

fisurarea hidraulică. Pentru u»«u 
era nevoie de muncitori calificați 
și de tehnicieni. Ei se formară din 
mers, finind greu piept creșterii 
producției. Erau oameni din par
tea locului, țărani. Ca să pășeas
că în ritmul cerut trebuită să-și 
desprindă opinca de prăjina de 
ogor. Mulți o ridicară cu totul, 
mulți rămaseră în două luntre.

PETRE VEDEA

Ca șî în alți ani |a cabanele 
așezate în pitoreștile locuri ale 
munților Carpați, numeroși stu- 
denți și studente își vor petrece 
vacanța de iarnă. Intre 1 și 10 
februarie la cabanele Vîrful cu 
Dor, Stîna din Vale, Parîng, 
Leaota, Lacul Roșu și altele vor 
fi organizate pentru studenții a- 
flați la odihnă, concursuri de 
schi și săniuțe.

(Continuare în pag. 2-a)

încă o sondă în foraj«

Antrenori specializați vor iniția 
pe studenți în practicarea schiu
lui. Vor avea Ioc de asemene.) 
concursuri de șah și tenis de ma
să și se vor face excursii.

La cabana Leaota se va ame
naja o tabără specială pentru cei 
mai buni studenți sportivi. La 
această tabără 70 de schiori se 
vor antrena în vederea concursu
lui republican universitar care va 
avea loc în a doua săptămină a 
lunii februarie.

In timpul vacanței studenții 
vor avea la dispoziție toate ma
terialele necesare practicării spor
turilor de iarnă. De curînd au 
mai fost trimise centrelor uni
versitare peste 1200 perechi de 
schiuri, hanorace, bocanci și alte 
materiale sportive.

(Agerpres)

D i n

în pag 4-a

duminică
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V ariațiuni
pe o femă veche

Dl. Dulles este fără îndoială un 
om plin de talente și calități. De 
cîte ori îmi cade în mină vreun 
discurs al domniei sale ori cîte 
un articol — și nu-i zgîrcit nici cu 
unele, nici cu celelalte — desco
păr alte calități și alte talente. 
Acum, urmărind recentul articol 
publicat în „Life** mi-am dat sea
ma că titularul Departamentului 
de stat ascunde cu modestie harul 
de misionar, împletit cu vivacita
tea comis-voiajorului la care se 
adaugă o uimitoare îndemînare de 
prestidigitație. Talent de misionar, 
pentru că rar s-a văzut un om mai 
perseverent în a convinge semenii 
despre ceva iluzoriu, cum sînt de 
pildă, libertățile americane', pe 
care dl. Dulles le invocă la fiecare 
frază. Și cită îndemînare depune 
pentru a nu se băga de seamă 
marfa dubioasă pe care încearcă 
să o vindă pe sub mină. Fiindcă 
articolul suspomenit, apărut sub 
titlul „Cauza noastră va învinge'* 
e un model de împletire a subîn
țelesurilor, de amenințări voalate 
și vorbe dulcege. Procedeul fo
losit este acel al preotului care 
mînca de dulce în postul mare. 
Zisul preot a intrat intr-un han și 
a cerut mai întîi o iahnie de fa
sole după care a comandat frip
tură de porc, limbă cu măsline, 
cîrnați, caltaboși, ca la urmă, in 
loc de desert să mănînce o ciorbă 
de cartofi. Mirării hangiului, cu
viosul i-a răspuns :

— Și dacă se uită domnul și 
dacă privește dracul, vede că am 
ținut postul. Ce-i la mijloc, e 
treaba mea, « tributul pentru po
tolirea păcătoaselor pofte lumești.

Căci așa face și dl. Dulles. La 
început și la sfîrșit invocă cu mul-

ta risipă de cuvinte libertățile a- 
mericane. Pe tonul marelui preot 
el spune :

„Trăim timpuri interesante. Fie
care dintre noi își are rolul său în 
cadrul celei mai spectaculoase 
drame ce s-a jucat vreodată în 
timp de pace. Spun fiecare dintre 
noi, întrucît în țara noastră fiecare 
cetățean contribuie la determina
rea rolului jucat de S.U.A. în 
lume“.

Să trecem cu discreție asupra 
sosului cu care e preparată iahnia. 
inlrucit am putea găsi untura 
monopolurilor și „contribuția a- 
cestora în determinarea rolului ju-

cat de S.UA. în lume“. Să in
trăm însă mai mult in fondul celor 
spuse mai departe. Dl. Dulles vor
bește iarăși de „pericolul comu
nist“ care ar amenința, cică, „li
bertatea lumii libere“. Pentru a-și 
întări spusele, pentru a da din 
nou viață acestei gogorițe M. Dulles 
o ia cu perfidie pe de departe, 
căutind să sperie pe cetățeanul a- 
merican cu succesele Uniunii So
vietice. Sună curios în gura d-lui 
Dulles aceste recunoașteri dar ele' 
au o anumită socoteală și dl. 
Dulles nu intîrzie să o arate. El 
lasă să se înțeleagă 
S.U.A. se ' 
sistem de

și de înregimentare a brațelor de 
muncă și de folosire a producției 
în special în scopuri militare și 
pentru purtarea „războiului rece*.

Dl. Dulles își exprimă proaspă
tul său ideal politic inspirat de 
militarismul hitlerist și flutură pe 
sub nasul maselor populare prețul 
obținerii preponderenței mondiale, 
în acest preț se include și un trai 
„sobru*. Ca să fie mai convingă
tor, dl. Dulles invocă traiul dus 
de vechii colonialiști ai lumii noi, 
de pioneri, „...ei practicau virtu
țile simple — munca aspră, fru- 
galitatea, caritatea, autodisciplina 
și autocontrolul**. Ce frumos ar fi 
din partea clasei muncitoare ame
ricane dacă ar face și ea acest 
gest de „bunăvoință**. Prin urmare 
dl. Dulles predică ascetismul. 
După adoptarea formulei „tunuri 
în loc de unt** era firesc să ur
meze și predica ascetismului. A- 
ceasta predică dl. Dulles o înso
țește de un noian de fraze, jumă
tate calomnii antisovietice și ame
nințări agresive, jumătate sirop 
pseudo-democratic despre răspun
derea individului, libertatea colec
tivă și individuală. Iar finalul e 
plin de patetism : „De aceea gu
vernul vostru vă cere, în țară și 
în străinătate, manifestări indivi
duale de o libertate atît de semni
ficativă, atît de dinamică, atît de 
pătrunzătoare, îneît să constituie 
pentru toți oamenii un simbol de 
speranță**. O, domnule Dulles, nu 
era nevoie de atîtea flori de stil

AL. G.

că pentru 
impune adoptarea unui 
concentrare a industriei

S.UA


OBLIGAȚI
NEGLIJATE LUMINA OCHILOR
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t» activitatea artistica a tineri

lor din urinele „I. C. Frimu“ Si
naia se așteaptă o „cotitură“.

Iată ce-mi relatează Marcel Gu- 
rănescu și Nicolae Savu în legă
tură cu așteptata „cotitură“.

Uzinele „I. C. Frimu“ sînt de 
fapt unul din pilonii de bază ai 
industriei noastre. Aici lucrează 
peste 800 de tineri. Zece tineri 
dintr-o sută fac parte din forma
țiile artistice de amatori. Puțini ? 
Nu, n-ar fi deloc puțini dacă a- 
fceștia ar activa într-adevăr. Dîn- 
du-mi date, cei doi utemiști au în
cercat să defalce numărul artiștilor 
amatori pe formații : cincizeci la 
cor, atîția la teatru, atîția la dan- 

.suri, treisprezece în orchestră, 
doisprezece în brigada artistică de 
agitație. La „bani mărunți“ însă 
lucrurile se cam încurcă. Aproape 
toate aceste formații sînt prezente 
doar pe hîrtie. Ultimele spectacole 
‘date de tinerii de la „I. C. Frimu“ 
sînt atît de depărtate în vreme in
cit memoria abia de ne ajută să 
le amintim data. în curînd, pare-se, 
prin februarie 1958, aniversăm un 
an da cînd tinerii din formațiile 
de teatru, dansuri, orchestră și 
brigadă artistică de agitație n-au 
mai apărut pe scenă. Cauza ?

— N-avem instructori, se plîng 
membrii comitetului U.T.M.

— Atunci cum veți face „coti
tura“ ? întreb eu spre o 
lămurire.

— La cor, vom face-o 
Avem un dirijor tînăr, 
Cezar Mârculescu. Chiar 
începe repetițiile.

— Dar la celelalte formații ?
— La celelalte....
Curînd m-am convins că într-a

devăr la celelalte formații „cotitu
ra“ va mai întîrzia. Să vedem de 
ce ?

E în uzină un tînăr strungar, 
Ion Ciuntu care s-a ocupat multă 
vreme de echipa de dansuri. Nu

precis, 
pasionat, 
azi vom

Peisaj industrial
PE VALEA

TROTUȘULUI

marmeladă 
niciodată, 
cel 

în
Biletele de 
imediat și 

suprapreț. 
bordeie de 

plite aragaz 
librăria din 

Eluard fi 
ale lui Ap-

nou 
haine

(Urmare din pag. l-a) 

plecînd de la sondă în toiul mun
cilor agricole. Apăru expresia : 
„schimb-schimbat“ : unul lucra 
pămîntul celuilalt, cu condiția ca 
celălalt să-i facă și schimbul lui 
la schelă. Numai naivii iși în
chipuie că țăranul devine munci
tor, ținînd o floare între dinți și 
murmurînd o doină.

Apoi dispărură colibele și apă
rură barăcile. Apoi dispărură ba
răcile și apărură blocurile. Totul 
în șase ani, în patru ani pe a- 
locuri. In sat pătrunse studioul, 
reșoul, lampa de pat, aparatul de 
radio. Comunele deveniri orășele. 
Era nevoie numai de recunoaște
rea lor „de jure“.

In 1954 a sosit la Dărmănești o 
echipă de șoc, de ziariști, din cei 
care asistaseră la nașterea și înce
puturile hidrocentralei „Lenin“. 
Erau înfrigurați, au intrat în 
restaurantul „principal“. N-au 
avut pe ce să stea — erau nu
mai mese. Au cerut țuică. Li s-a 
servit în borcane de 

■— pahare nu fuseseră 
Acum, la restaurantul 
oamenii vin îmbrăcați 
bleumarin și negre, 
teatru se epuizează 
deseori se vînd cu 
Locuitorii fostelor 
pămînt gătesc pe 
cu trei ochiuri și la 
centru se epuizează 
„Războaiele civile“ 
pian. Gazul de sondă a fost in
trodus în case — mai întîi „fu
rat“ din conducta principală, 
cînd nu era îngăduit, fiind gaz 
nedezbenzinat — apoi, oficial cu 
taxă de 10 lei pe lună, adică trei
zeci și trei de bani pe zi — ca să 
te încălzești ca în cuptor.

La Dărmănești, nu departe de 
noile rafinării șt nici prea de
parte de birourile carboniferei, 
se ține „școala de urs“. E o 
școală neobișnuită de pantomi
mi și balet popular, un soi de 
bufonadă carnavalescă, specifică 
acestor locuri. Profesorii 
țărani, textele sînt orale și 
tele cîntecelor nu le-a 
meni niciodată. Bat 
piele de cline, întinse 
curbat de joagăre și 

de un 
ursarul, plugar 

de oaie neagră.

lanf un urs dus 
Ursul e om, iar 
mascat cu blană 
Și cîntă :

,,Bucuroși,
Nebucuroși
Bine v-am găsit sănătoși...
Sînt obiceiuri vechi, ct 

parate, deosebit de plastice, 
încolo unii repetă „Jianu“. 
tonajele sînt 
două, cu roluri 
difie orală.

La cinci sute 
instalațiile de 
jinăriei aduse

văzut 
tobe

pe 
joacă în 

ursar.

vreo douăzeci 
invăfate prin 

de metri 
cracare ale 
din Uniunea

ins- 
din

se pricepe la coregrafie, dar dacă 
cineva îl ajuta, îi arăta la început 
odată, de două ori, detaliul miș
cărilor care, armonizate, compun 
dansul, înțelegea cu ușurință și, 
luînd conducerea, nu se lăsa pînă 
nu punea dansul în scenă așa cum 
trebuia. Acel cineva era un 
tructor de la Casa de cultură 
Sinaia, pe nume Ion Barbu.

— Și acum unde-i ?
— Tot acolo, la Casa de 

tură, dar vedeți 
s-a cam „boierit“

cui-
dumneavoastră

- îmi spune un

Formațiile artistice 
de amatori din între' 

prinderile orașului 
Sinaia așteaptă 

ajutorul activiștil or 
Casei de cultură

tînăr. L-am invitat să ne ajute să 
punem pe picioare echipa. A ve
nit. A venit de două ori. Nu știu 
cum s-a făcut însă că a doua oară 
l-a prins ploaia pe drum. Asta era 
pe vară. Necăjit foc a zis că nu 
mai dă prin uzină pînă nu-i pu
nem la dispoziție mașină. Ori dacă 
nu, să ne ducem noi, dansatorii, la 
dumnealui.

în privința modului cum Casa 
de cultură din Sinaia îndrumă și 
sprijină activitatea artistică a ti
nerilor din uzinele „I. C. Frimu“ 
am aflat mai tîrziu o stare de fapt 
care trebuie remediată imediat. 
In primăvara anului 1955 con
ducerea Casei de cultură a propus 
conducerii uzinelor 
culturală de aici să 
colaborare. Casa de 
uzinelor instructori 
tirea echipelor artistice de ama- 

ca activitatea 
fie dusă în 

cultură va da 
pentru prega-

vietică. La tabloul de comandă 
al lui CT2 — cadrane indica
toare de presiuni, nivele, tempe
raturi, debite — stă maistrul 
Gheorghe Coșararu, fost gaterist 
și alături e Gheorghe Bortoș — a- 
jutorul de maistru, fost muncitor 
de pădure.

După instalațiile de cracare sînt 
cele de distilare, apoi birouri, 
blocuri, cinematograf. Ce-a fost 
înainte aici ? Nimic. Și mai în
colo ? Un heleșteu de pește (sub 
actualele birouri), porumb, iarbă. 
Și mai încolo, și împrejur, și mai 
înainte ? Ce se auzea în afară de 
vuietul vîntului ?

— Bună ziua boieri mari
— Ce vrei tu măi opincari ?
Și mai depare e carbonifera, șo

seaua, Moineștiul.
Și mai departe e clubul — 

noul oraș Lucăcești, cu multă 
lumină și multe blocuri, și apoi 
sondele. Și mai departe, în jos 
pe Trotuș e o termocentrală, și 
apoi o fabrică și altă fabrică, 
bat tobele de piele de 
și se repetă ,Jianu“, 
haiducul. Și speranța care stră
bate cîntecul vechi despre ciocoi 
se integrează de minune, se în
crustează în arabescul acesta in
dustrial, enorm, metalic, prin care 
trece cărbunele și gîlgîie țițeiul, 
benzinele. Dărmăneștiul, Asăul, 
Solonțul, Lucăceștiul, centre mun
citorești, vor fi orașe. Trotușul va 
trece prin preajma 
dustriale.

Și 
cline, 
Jianu

unor orașe in-

tori, în schimb tinerii strungari să 
prezinte, cînd va fi nevoie, progra
me artistice în fața celor veniți la 
odihnă. Acest lucru s-a și petrecut. 
Dar numai o scurtă perioadă de 
vreme.

Cu timpul, creîndu-și formații 
artistice proprii, Casa de cultură 
a renunțat să se mai ocupe de e- 
chipele din uzine. Ba mai mult, 
tinzînd spre profesionism în acti
vitatea artistică de amatori, acti
viștii Casei de cultură au dezorga
nizat pur și simplu deseori echipe
le artistice ale uzinei. Dispunînd 
de fonduri ei au atras pe unii ti
neri care vădeau ceva talent în ca
drul formațiilor Casei de cultură, 
nu ca artiști amatori ci ca sala- 
riați.

Avînd un specific oarecum deo
sebit, Casa de cultură din Sinaia 
are în atenția sa una din principa
lele sale sarcini : organizarea 
timpului oamenilor veniți la odih
nă în mod plăcut și instructiv. Tot 
atît de importantă e însă și sarcina 
sprijinirii muncii culturale în u- 
zinele și instituțiile orașului.

Tovarășii de la Casa de cultură 
nu recunosc că unii dintre ei și-au 
uitat atribuțiile de activiști și ins
tructori culturali. Ei argumentează 
că nu toți tinerii de aici sînt sa- 
lariați, că în echipele artistice ale 
Casej de cultură activează destui 
artiști amatori din întreprinderi 
și că îndrumîndu-i își duc în acest 
fel cu prisosință sarcinile la înde
plinire. într-adevăr inulți tineri 
muncitori din întreprinderi vin în 
zilele de repetiții la Casa de cul
tură. De la uzinele „I. C. Frimu“ 
vin aici doisprezece tineri. în uzi
nă însă, așa cum am notat undeva, 
mai sus, muncesc și trăiesc peste 
800 de tineri. Mulți dintre ei nepu- 
lîndu-se duce la Casa de cultură 
doresc să activeze în echipele 
artistice ale uzinei. Dar ei au ne
voie de sprijinul și ajutorul Casei 
de cultură și instructorii culturali 
de aici trebuie să le satisfacă a- 
ceastă cerință. Membrii echipei de 
dansuri din uzină nu pot veni pen
tru repetiții la Casa de cultură la 
dispoziția instructorului. Nici tine
rii din echipa de teatru, nici cei 
din brigada artistică de agitație 
nu pot face acest lucru. Clubul u- 
zinelor e aproape, lîngă ei, le e 
mult mai la îndemînă și la urma 
urmei oricît ar fi de „subțiri“, 
instructorii Casei de cultură, nu 
pot pretinde să se mute gara lîngă 
tren.

Ar fi de dorit ca secția culturală 
a Consiliului Central al Sindicate
lor să amintească instructorilor 
Casei de cultură din Sinaia sarci
nile ce le au ca aceștia să nu mai 
ignoreze activitatea artistică de 
masă

în 
tura“ 
„I. C 
lor artistică s-ar 
vărat.

activitatea 
în întreprinderi, 
felul acesta credem că „coti- 
dorită de tinerii din uzinele 
Frimu“ Sinaia în activitatea 

produce cu ade-

V. BARAN

(Urmare din pag. l-a) 
pescu, directorul stațiunii a ve
nit și el să reconstituie cada, 
vrui. I-a cercetat culoarea pie
lii, a ochilor, cicatricele rămase 
din copilărie și restul semnal
mentelor personale, ajungind 
piuă la urmă la ■ concluzia că 
tractorul nu e al lor. Și dacă 
nu e al lor, doar n-o să și-l ia 
belea pe cap, mai ales că arată 
ca un cline hămesit care a tre
cut printr.o apă. Dacă-l iau la 
ei, vine pe urmă proprietarul și 
pretinde c-a fost mai bun de- 
cît nou. Așa că să stea acolo cit 
i-o place.

Au mai trecut apoi zile șl 
săptâmîni. Vremea mergea îna
inte, tractorul ședea pe loc, în 
Șanf.

Intr-o zi a trecut cineva pe 
acolo și văzînd tractorul sin. 
gur, lipsit de orice apărare, s-a 
dat mai aproape de el și, ca un 
hoț de buzunare, i-a șterpelit 
vgntilele de la roți, care s-au 
desumflat ca o gogoașă furioa
să. Pînă să se desmeticească

La școala de 7 ani diti comuna Almașu, raionul Huedin, învață 
împreună copii rom îni și maghiari.

STUDENȚII
PE SCENA

Simultan, pe două scene bucu- 
reștene, s-a reprezentat la sfîrșitul 
anului trecut piesa „Acolo, de
parte...“ de Mircea Ștefănescu. O 
intrigă melodramatică conferă 
acestei lucrări de tinerețe a pre
țuitului nostru dramaturg, patina 
vremii. Cu toate acestea, dincolo 
de facilități romanțioase, din bro
deria poetică a replicii străbate 
pînă la noi patriotismul sincer, 
puritatea morală a eroilor, înalta 
misiune a artei cu rădăcinile în
fipte adine în pămîntul tării. Ceea 
ce scriam la început devine ast
fel întrutotul semnificativ : două 
scene (Teatrul Nottara și Ansam
blul Casei de Cultură a Studen
ților), cu posibilități de montare 
diferite, în sfîrșit, cu distribuții de 
la care, cum este firesc, 
să avem pretenții diferite, 
dus în luminile rampei 
progresistă prin țelurile 
demult uitată. Dacă totuși Stu
dioul Nottara ar fi putut foarte 
bine să-și completeze repertoriul 
cu una din piesele mai recente 
ale dramaturgului Mircea Ștefă
nescu, în schimb, Casa de Cultu
ră a Studenților a făcut o alegere 
cît se poate de nimerită. Studen
ții noștri de astăzi, tineri dintre 
care mulți nu cunosc decât din 
povestirile părinților tragedia exis
tenței și haosul spiritual al perioa
dei antebelice, pot trage prețioase 
învățăminte din reconstituirea cău
tărilor lui Silviu, eroul piesei 
„Acolo, departe...“. O coresponden
ță de vîrstă, elanuri și preocupări,

trebuie 
au rea- 
o piesă 
ei, insă

A
•f

amărîta victimă, individul dis
păruse. Hoțul însă a fost to
tuși zărit de cineva. Acest ci
neva (dacă l-am ști), indignat 
de fapta antefăptuitorului s-a 
gindit că n-ar fi rău să șterpe
lească și el dinamul. L-a luat 
și s-a dus. Căzut intr-o aseme
nea stare de ruină și decădere, 
susnumitul tractor a început 
să se descompună treptat. I 
s-au luat și valvele, magneto. 
ul, farurile (după care victima 
a închis ochii la tot ce se petre, 
cea cu el) prelatele, capotele și 
— culmea — chiar și scaunul.

Nu se știe ce se va întîmpla 
mai tîrziu. Intrigați de situația 
prezentă, pionierii au început 
să-i dea tircoale suspicioși. 
Dacă nu e al nimănui îl iau 
el și-l dau la fier vechi... Si
tuație tragicomică!

In sfîrșit pînă acum toate.s 
rele. Dar cum rămlne cu pro
prietarul ? Trebuia totuși aflat 
al cui e nefericitul tractor pă. 
răslt.

După investigații serioase, 
care au cerut o cantitate ma- 

stabilită cu finețe de către autor, 
avantajează orice distribuție cu 
interpreți studenți. In cazul de 
față, Ansamblul Casei de Cultură 
al Studenților a dispus de o ex
celentă interpretă a rolului femi
nin. In pauză, am făcut cunoștință 
cu Ioana (Mariana Popovici) și 
ne-am convins că expansivitatea 
ei sinceră, gestul poetic și farme
cul neafișat o caracterizează ori
unde și oricum. Studentă la filo
logie și, în secret, concurentă fără 
a dezamăgi la examenul de ad
mitere la Institutul de teatru, 
Mariana Popovici este un real 
talent. După succesul dobîndit pe 
scena studențească așteptăm — 
cu emoția pe care ea o desfide 
atunci cînd pășește la rampă — 
apariția pe afișul unui teatru ade
vărat.

Am fi nedrepți însă dacă n-am 
da prețuirea cuvenită și altor in
terpreți poate mai puțin izbutiți 
ca dicție, mimică, joc, dar trăind 
pe scenă, cu toată ființa lor, fio
rul amar al vieții tinerilor de odi
nioară. Nicu Ionescu-Mălai (Sil
viu) cu alură sobră dar însufleții 
pînă la convingere în scenele de 
dragoste, Cheorghe Gh. Dinică 
(Le Pemod) admirabil într-un rol 
dificil de compoziție, Adrian Gri- 
goriu (Irtncu) expresiv la chip și 
grijuliu cu dicția, Fredy Berger 
(Boscot) născut parcă pentru co
medie, în sfîrșit, I. Păcuraru (An
gliei) A. Alberg (Pompei) Gh. 
Ceacîru (Barbu) și Sibil Benun
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raionul

sivă de energie fizică și inte. 
lectuală, s-a descoperit proprie
tarul. Este gospodăria de stat 
Făgăraș-Dăieni din raionul 
Hirșova. Tractorul fusese trimis 
la reparajie generală la I.M.U. 
Medgidia. După ce a fost repa. 
rat capital și definitiv, tracto
ristul ulemist Gheorghe Corco
del a plecat cu el spre gospo
dărie. Pe drum, la Valul lui 
Traian, tractorul — excelent re
parat și pus la punct, cum am 
spus — s-a stricat. Gheorghe 
Corcodel l.a abandonat in drum 
fără nici un pic de milă. Ce s-a 
tntimplat apoi, s-a spus, mal 
sus. Trebuie doar adăugat că 
reparația 
furate se 
sumă de 
plăti, se 
cînd i se 
această
Corcodel, care l-a avut în sea
mă. Trebuie să le aducem a. 
minte celor care uită tractoarele 
pe drumuri că ,,amnezia" e o 
boală care se vindecă și, în ca
zul de fată, se pedepsește.

■

și înlocuirea pieselor 
ridică la frumușica 

10,000 lei. Cine-i va 
va vedea mai tîrziu 
va pune întrebări în 

direcție tractoristului

La început, a fost o simplă 
discuție, în fața unui birou. Un 
bărbat cu părul alb, cu o fi. 
gură energică, povestea. Des. 
pre ochi. Despre ochii oameni
lor. Nu erau cuvinte romanțioa. 
se, sentimentale. Vorbea despre 
leziuni, glaucom, cataracte, boli 
ale retinei, examene goniosco. 
pice, plastii... Termeni științi
fici, preciși.

Am cerut interlocutorului meu 
permisiunea de a asista la 
operațiile din ziua următoare.

...L-am găsit pe profesorul 
M. S. Miron — directorul cli
nicii — împreună cu încă doi 
doctori, tovarășii Aurel Rosin 
și Mihai Pascu. într.un coif, 
surorile . pregăteau instrumen- 
tele...

M-am apropiat 
masa 
lucru 
nar: 
mele

cu sfială de 
unde se infăptuia acel 
obișnuit, dar extraordi- 
redarea luminii. în pri- 
minute n-am îndrăznit să

(Violeta) fără trocuri ori stri
dențe.

Ceea ce însă a lipsit spectacolul 
lui (regia: Dan Alexanarescu) al 
fost o contopire organică a caii-] 
tăților de detaliu și individuale,! 
pe roluri, cu acel crescendo im-i 
pus de text. Nu descoperim o nou-] 
tate scriind cele de mai sus (doar 
fiecare piesă cere gradație spre' 
deznodământ) dar, subliniindu-le, 
atragem atenția asupra unei anu-i 
me categorii de drame în care' 
eroii dispar succesiv, de la act la\ 
act, tocmai pentru a lăsa în scena i 
finală doar pe cel dator să-și is-' 
pășească greșelile. Construită pe] 
această arhitectură, piesa „Acolo, 
departe...“ prezintă și avantaje și' 
dezavantaje. Eli. '.inarea pe parcurs t 
a eroilor pretinde un joc atît dei 
nuanțat îneît plecarea lor din' 
scenă să lase o urmă distinctă,\ 
neștearsă și pilduitoare, creîndi 
spre final proiecția de perspectivă' 
a experienței cîștigate de eroul\ 
principal și, implicit, de spectatori, i 
Această proiecție presupune o dez-1 
voltare la scară simbolică a pro-\ 
porțiilor fiecărui gînd, fiecărei ati-i 
tudini, fiecărui gest. Or, tocmai' 
aici se vădește caracterul de reci
tativ monoton pe care-l are Bar
bu, Pompei și pe alocuri chiar 
Silviu, eroi insuficient dotați re
gizoral cu răspunderea pentru va
loarea de ansamblu a replicii lor. 
Că niște amatori nu știu întotdea
una să pronunțe în așa fel îneît 
să transpire pînă în fundul sălii 
clocotul lor interior, nu putem 
vinui pe nimeni atîta vreme 
ei nu sînt absolvenți ai unui 
stitut de teatru. Dar că Barbu 
știe ce să facă cu mîinile, 
Pompei simulează o timiditate slu
garnic—infantilă, că in sfîrșit Sil
viu se pretează la repetarea infi
nită a acelorași gesturi — toate 
acestea privesc regia acestui spec
tacol.

E de dorit ca amatorii de tea
tru de la Casa de Cultură a Stu
denților bucureșteni să înțeleagă 
prietenește sfatul nostru și să 
lucreze cu ritma de pînă acum la 
desăvîrșirea unui spectacol care 
are de pe acum multe merite. Ar 
fi spre cinstea lor și spre bucuria 
unui public numeros, după câte 
știm, entuziast dar întotdeauna 
foarte exigent.

SORIN ROIBU

in
cit 
in- 
nu 
că

n
‘tOZî

NICOLAE MEIANU — Bucu
rești

Poezia dumitale „Se scurse un 
deceniu“ este in mod evident 
izvorîtă din bucuria de a fi fost 
contemporan cu victoriile acestui 
deceniu. Publicăm un fragment 
din ea :
Se scurse un deceniu 
De freamăt și de lupte 
In frunte cu partidul 
Pe căile abrupte 
Urcă în pas năvalnic 
Poporul spre lumină. 
Fu greu și lunga cale 
De piedici ii fu plină 
Dar el urcă spre piscuri 
Pe-ntreg cuprinsul gliei... 
Și se înalță ca-n basme 
Pe întinsul Romîniei 
Uzine noi, palate, 
Atomice-nceputuri 
Și spre înălțimi ca vulturi 
Urcă fără-ncetare 
Pe calea leninistă... 
Bătrîna Romînie... 
Neînfrîntă... socialistă !

Mai trimile-ne I
IONEL PRUNOIU-Craiova.
Versurile 

nesc într-o 
Alături de părți care dovedesc 
un anume meșteșug, o tehnică 
promițătoare (poate sub influen
ța lecturilor) întîlnim banali
tăți de genul acesta : „frumuse
țea ei nemaivăzută“, „ochii tăi 
blajini" etc. Problema esențială 
e, însă, alta. Fără a încerca 
să-ți sugerăm teme pentru 
poezii, e necesar să-ți arătăm 
că veșnicele- toamne cu cocori 
pribegi și brumă, oricît de în- 
demînatic versificate, nu pot da 
naștere poeziei dacă autorul nu 

d-tale descumpă- 
oarecare măsură.

urmăresc mina chirurgului. 
N-aveam curajul să privesc cum 
lucrează bisturiul la ochi.

în cele din urmă mi-am în
vins teama. Miini albe mî- 
nuind mici instrumente. Mă li
pesc de perete. Nu mă copleșe
ște vederea ochiului tăiat, ci 
calmul și siguranța doctorilor... 
Fără voie, repet în glnd : să a- 
peri ca lumina ochilor... înte. 
leg acum întreg sensul acestor 
cuvinte.

încep să mă obișnuiesc, aș 

de șase

incurabile

ori. 
lui.

se pare o 
vorbise de 
de 18 ani, 
Consemna, 
redată ve-

savantului 
transplan.

vrea să pătrund înțelesul aces
tui lucru care mi 
taină. Doctorul îmi 
Artenie Culina, fata 
care nu mai vedea, 
sem faptul că-i va fi 
derea. Dar acum stau lîngă ea 
și aș vrea să se termine mai 
repede. Știu că nu simte dure- 
rea, ci numai emoția. îmi este 
și mie transmisă cu toate că 
știu că pensele, bisturiile, foar- 
fecile doctorilor vor face ochii 
să renască.

Lucrul acesta se petrece aici 
zilnic, de cinci, ..... 
Profesorul și colaboratorii 
operează cu mult succes.

★
2000. Aceasta e cifra aproxi

mativă a operațiilor care se fac 
anual la clinica de oftalmologie 
din București. Ar fi destul de 
complicat de descris nenumă
ratele cazuri care se rezolvă, 
unele pe drept cuvlnt se pot 
numi extraordinare. Pe doctori 
îi va amuza poate acest cuvlnt. 
Pentru ei a devenit ceva obiș
nuit. Sînt vindecate chiar șl 
dintre cele mai grele boli ale 
ochiului, socotite 
pînă mai deunăzi.

Vestita metodă a 
sovietic Filatov, de 
tare a corneil, a găsit adepți 
entuziaști la clinica oftalmolo. 
gică. Oamenii își pot recăpăta 
vederea aici prin transplantarea 
de cornee, după grave acciden. 
te, sau boli care au dus la pier
derea transparentei acestei fe. 
restre a ochiului.

Una din problemele impor. 
tante ale clinicii este tratarea 
tuberculozei oculare. în acest 
scop, clinica dispune de un

Constituirea consiliilor 
regionale ale F. D. P.

(Urmare din pag. l-a)

rul comitetului executiv al sfatu
lui popular regional.

Partitipanții la adunarea care 
a avut loc în sala mare a sfa
tului popular al Regiunii Auto
nome Maghiare au ales în consi
liul regional F.D.P. pe tovarășii 
Bugyi Pal, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular 
regional, Ioan Bațaga, secretar 
al comitetului regional de par
tid, Urmuisi Gyula, protopop uni
tarian din Sf. Gheorghe, Maria 
Vlaicu, colectivistă din Batos, ra
ionul Reghin, Domokos Albert, 
colectivist din Călimănești, raio
nul Sîngeorgiu de Pădure. Ma- 
the Rebeca, profesoară din Tg. 
Mureș, Ioan Niculean, inginer la 
termocentrala Sîngeorgiu de Pă
dure, dr. Csogor Lajos de la 
I.M.F., David Lazăr, preot orto
dox din Tg. Mureș, Ioan Suciu, 
mecanic de locomotivă.

Ca președinte a fost ales tov.

a avut ceva de comunicat (versu
rile d-tale finale: „Și mă cu
prinde-o bucurie mută / Că su
făr pentru vara ce-a murit“ sînt 
mai mult o cochetărie, destul 
de banală, decît o adevărată 
idee poetică).

In concluzie: cît mai multă 
lectură, un studiu _ _
poeziei și mai multă sinceritate 
în scris, mai multă preocupare 
pentru ce spui, nu numai pen
tru cum spui.

serios al

Leonida Stoica — București, 
Vlad Marin — București, Ro- 
meo Caterig — Reg. Aut. Ma
ghiară, Căp. Tănase Mihai — 
Timișoara, Silvia Boiangiu — 
Craiova, Beluș Sergiu — Timi
șoara, Susnea Emil — Bucu
rești, Scurtu Ion — București, 
Gh. Alamberti—Constanța, Pe- 
trache Marin—București, Obadă 
Nic.—Suceava, Ștefan Constan
tin — Ploești, Elena Ștefan — 
București, M. Megieș — Bicaz.

Conținut de idei în general 
Just exprimat însă, foarte plat, 
nu poezie ci constatări rimate, 
într-un fel aproape identic la 
diferiți autori. (Unul dintre co
respondenți cîntă ziua de 7 
Noiembrie astfel: „Octombrie, 
ce mîndru ești / Gătit de sărbă
toare / Ca o zînă din povești / 
Octombrie ești plin de soare“ 
iar altul „O zi de sărbătoare / 
O zi cu mult elan / Ce are loc 
sub soare / In fiecare an“). 
Stil, de cele mai multe ori pro
zaic, de material documentar.

Nu trebuie să confundați 
poezia cu astfel de versificări 
in care singurul element legat 

preventoriu la Bran unde stnt 
trimiși bolnavii după ce au fost 
tratați în spital.

în ultimele luni au fost ope
rați aici cinci orbi din naștere, 
copii între 2 șl 12 ani. Aceasta, 
în afară de operațiile curente 
de cataractă, glaucom, plastii 
(refacerea de pleoape, de orbite 
la accidentati) care stnt făcute 
cu multă măiestrie de medici ta
lentati ca dr. David, Stănescu 
P., Vișan Ana.

La spitalul nr. 22 problema

glaucomtilui, ,,apa neagră" cum 
se spune în popor, constituie 
de mai mulți ani una din pre
ocupările esențiale. Cu ajutorul 
aparatelor extrem de fine cu care 
este dotat spitalul, se fac cer
cetări privind diagnosticul tim
puriu al bolii, făcîndu-se cerce, 
țări asidue asupra cauzei aces. 
tei boli, care dă în momentul 
de fa(ă numărul cel mai mare 
de orbi. Bolnavilor li se aplică 
cele mal noi tratamente pentru 
a li se reda vederea. în acest 
scop în spital funcționează un 
dispensar unde stnt urmăriți 
bolnavii de glaucom spre a se 
putea lua la timp măsuri in 
caz de înrăutățire a bolii. Ex
periența acestui spital este larg 
răspîndită apoi în toată tara. 
Astfel, anul acesta a avut loc 
la Iași o conferință asupra 
glaucomului, unde au fost pre
zentate numeroase lucrări ale 
acestui colectiv.

în spital există laboratoare 
bine utilate de medicină expe. 
rimentală, anatomie patologică, 
biochimie, fiziologie oculară în 
care, în afară de lucrările cu. 
rente ale spitalului, se fac cer
cetări științifice. Unele din lu. 
crările prof. Miron, precum și 
ale colaboratorilor săi (dr. Wil- 
lenz, Brucăr, Bălăceanu Stol, 
nic) stnt astăzi cunoscute și 
peste hotarele patriei noastre.

Spitalul de ochi nr. 22 din 
București este cel mai mare de 
acest gen din tară. Munca en. 
tuziastă a colectivului de aici 
și.a arătat roadele in numărul 
mare de bolnavi vindecați, ca și 
în cercetările științifice deosebit 
de valoroase înfăptuite aici.

F. SCHNABEL

al

a 
al

Csupor Lajos, prim secretar al 
comitetului regional de partid, 
iar secretar tov. Radu Ștefan, se
cretar al comitetului executiv 
sfatului popular regional.

La adunarea de constituire 
consiliului regional Bacău 
F.D.P. au fost aleși printre al
ții : Dumitru Berezițchi, prim se
cretar al comitetului regional de 
partid, Arghira Dinu, muncitoare 
fruntașă la fabrica „Proletarul“, 
Lebnida Cazacu, electrician la la
minorul Roman, Marica Plrjo- 
leanu, țărancă colectivistă din ra
ionul P. Neamț, Ion Niculescu- 
Brună, actor etc. Ca președinte a 
fost ales tov. A- Calimandric, se
cretar al Comitetului regional 
Bacău al P.M.R., iar ca secretar 
Romeo Lăzqscu, secretarul comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional.

Adunări pentru alegerea consi
liilor regionale F.D.P. s-au mai 
ținut la Iași, Baia Mare, Craio
va, Deva, Suceava, Oradea și 
alte orașe din țară.

î

fa.sa).
de poezie este rima (și aceea 
extrem de săracă sau fals.i). 
Veți descoperi adevărata poezie 
citind opera poeților de seamă 
clasici și contemporani — lucru 
pe care vi-1 recomandăm cu in
sistență.

LUCIAN PA VEL — București. I
Despre natură se scrie de sute f 

sau mai bine zis, de mii de ani. X 
Repetarea lucrurilor spuse de i 
atîtea ori (ca, de pildă, că luna * 
e „regina nopții“ că „revarsă aur X 
peste sate“) nu mai poate, deci, i 
trezi nici o emoție. Valoarea jj 
unei asemenea poezii o pot da | 
numai impresiile, observațiile I 
personale, proaspete ale poetu- | 
lui, transfigurarea poetică a ma- i 
terialului pe care i-l oferă na- 5 
tura. Studiul poeziei noastre îți A 
va lămuri mai bine acest lucru, ț

P. GHEORGHIȘAN — Craiova.
Dacă simți într-adevăr chema

rea de a scrie versuri (poeziile 
au o anume muzicalitate) e pă
cat să te irosești în imitații după 
vechile romanțe. Decorul și at
mosfera din poezii sînt împru
mutate, „Melancolia“ cu iluzii 
spulberate și abuz de lacrimi 
este, evident, o poză. Renunță la 
poeziile inspirate din lecturi și 
scrie numai cînd ai ceva de spus, 
despre propriile dumitale stări 
sufletești, simplu, firesc, fără 
afectare.

r
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clștldâ tot mal mult teren in lume
Acum este momentul potrivit

WASHINGTON. Cunoscutul ju
rist R. B. Fosdick, fostul preșe
dinte al Fondului Rockefeller, a 
publicat în săiptămînalul „New 
York Times" un articol cu privi
re la perspectivele politicii exter
ne a S.U.A. Situîndu-se în fond 
pe pozițiile propagandei america
ne. care. încearcă să arunce asu
pra Uniunii Sovietice vina pentru 
actuala încordare în relațiile in
ternaționale, autorul critică totuși 
politica externă rigidă și rutinară 
a S.U.A. și cere tratative pașnice 
cu Uniunea Sovietică in proble
ma reglementării problemelor in-

Ce trebuie 
să fie limpede

BERLIN. — Ziarul vestberlinez 
„Wirtschaftsblatt" se pronunță 
entru tratative între guvernul 
.F.G. și guvernul R.D.G. pe baza 
ropunerilor Camerei Populare a 
• D.G. cu privire la crearea unei 

zone denuclearizate în Europa. In 
pofida intențiilor și dorințelor noa
stre, R.D.G. îșî consolidează pozi
țiile, și bunele sale intenții sînt 
cunoscute de multe popoare. De. 
aceea nici noi, nici Bundestagul 
nu trebuie să trecem cu vederea 
ce spune Camera Populară din 
cealaltă parte a Germaniei".

Pentru toți trebuie să fie lim
pede, scrie ,.Wirtschaftsblatt", că 
înzestrarea cu armament atomic și 
cu rachete a trupelor care se află 
in Republica Federală, poate trans. 
forma cele două părți ale Germa
niei in două state dușmane, care 
nu numai că nu se vor înțelege 
tntr.un viitor apropiat, dar nici nu 
vor putea să ducă tratative.

ternaționale, pentru a se pune ca
păt pericolului de război și a se 
asigura pacea în lumea întreagă.

„Imnurile de pace pe pămînt 
pe care le cîntăim acum, d!e Cră
ciun, și toate asigurările de bună
voință față de oameni — scrie 
autorul — sînt în flagrantă con
tradicție cu activitatea noastră 
îndreptată spre căutarea unei ar
me de distrugere totală..."

Autorul arată cît de periculoa
să pentru cauza păcii este cursa 
înarmărilor atomice și cu arma 
rachetă. „Mai mult decît atît — 
scrie el — se apropie repede

0 cuvîntare a

timpul cînd această armă de ex
terminare în masă va apare, nu 
numai în Rusia, S.U.A. și Anglia, 
ci și la multe alte state. Numărul 
butoanelor va spori în proporții 
foarte periculoase și poate că la 
un moment dat, undeva, vreun 
funcționăraș speriat, cuprins de 
panică, sau în urma unei infor
mații greșite, va lua o hotărîre 
pripită, care odată pusă în apli
care, nu va mai putea fi îndrep
tată. Dacă într-adevăr intențio
năm să punem sub control aceas
tă armă, cred că acum este mo
mentul potrivit...“.

lui Macmillan
LONDRA 4 (Agerpres).—TASS 

transmite:
In seara zilei de 4 ianuarie pri

mul ministru englez Macmillan a 
rostit la postul de radio Londra o 
amplă cuvîntare consacrată prin
cipalelor probleme ale politicii 
externe a Angliei. Macmillan a 
încercat în fel și chip să justifice 
politica externă dusă de guvernul 
englez.

Macmillan a trecut sub tăcere 
propunerile constructive îndrepta
te spre slăbirea cît mai rapidă a 
încordării internaționale și spre 
lichidarea primejdiei unui război 
atomic, conținute în recentul me
saj primit de el din partea lui 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului . de Miniștri al U.R.S.S.

Macmillan a asigurat însă pe 
auditorii săi că guvernul englez 
intenționează „să năzuiască și în

viitor spre realizarea unui acord 
cu rușii". Spre menținerea păcii 
în întreaga lume, a continuat 
Macmillan, duc două căi — calea 
întăririi puterii N.A.T.O. și calea 
tratativelor cu Uniunea Sovietică. 
„Am putea începe, a declarat 
Macmillan, cu încheierea unui 
pact solemn de neagresiune. Așa 
s-a procedat în trecut. Aceasta nu 
ar pricinui nici un rău și ar pu
tea chiar aduce foloase.

Trebuie să realizăm un acord 
în ce privește experiențele cu ar
mele nucleare, folosirea și canti-

tatea acestora. Trebuie »ă avem 
de asemenea în vedere așa-numi- 
tul armament clasic. Forța nu 
poate fi însă îngrădită prin vor
be. Avem nevoie și de fapte".
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Exemplul 
portului Țuruga

TOKIO. — Semnarea tratatului 
comercial șl a acordului cu pri- 
vlre la schimbul de mărfuri și 
plăți dintre Japonia șl Uniunea 
Sovietică a exercitat o influență 
favorabilă asupra multor orașe 
portuare de pe litoralul de vest al 
Japoniei.

Ziarul „Sun Siasln Sinbun" pu
blică un fotoreportaj despre unul 
din aceste orașe portuare — Țu- 
ruga.

După război populația orașului 
s-a redus cu aproximativ 40 la 
sută. In prezent a fost reluată 
activitatea comercială a orașului. 
Din inițiativa autorităților locale 
șl a cercurilor de afaceri se re. 
pară instalațiile portuare. Una 
din fotografiile publicate de ziar 
tnfățlșează o clădire pe care a și 
apărut firma : „Societatea comer
cială japono-sovietică". In școala 
comercială din oraș a fost intro
dus studiul limbii ruse.

Această însuflețire domnește nu 
numai la Țuruga. In acordul so. 
vleto-japonez ișl pun speranțele 
locuitorii și cercurile comerciale și 
Industriale din multe alte orașe de 
pe litoralul de vest al Japoniei.

0 hotărîre a Uniunii Tineretului Liber German

Ecoul Conferinței afro-asiatice 
de solidaritate

Opinia publică mondială și în 
mod special presa din țările afro- 
asiatice sa ută cu căldură hotă- 
rirea Conierinței de solidaritate 
a țărilor Asiei și Africii. Presa 
subliniază că conferința de la 
Cairo a reafirmat dorința de pace 
a popoarelor Asiei și Africii.

Ziarul egiptean „Al Gumhuria" 
numește hotărîrea conferinței „O 
caria a păcii". Ziarul scrie că un 
succes strălucit al conferinței îl 
constituie „victoria istorică a po
poarelor din Asia și Africa care 
au ajuns in unanimitate Ia o 
hotărîre în ce privește scopurile 
și sarcinile lor politice sociale, 
economice și culturale pe baza 
unui program comun de ac
țiune“.

.AI Ahram" scrie că „confe
rința a proclamat voința a 
1.500.000.000 de oameni de a lup
ta pentru libertate, pace și inde
pendență, împotriva războiului, 
imperialismului, pactului de la 
Bagdad și a doctrinei Eisenho- 
wer".

„Al Ahbar“ subliniază că „con
ferința de la Cairo a condamnat 
comploturile imperialiste împotri
va guvernelor naționale și a spri
jinit dreptul popoarelor la inde
pendența și autodeterminare“.

Popoarele din Asia și Africa, 
scrie în încheiere ziarul, „cer cu 
toată hotărîrea să se pună capăt 
odată pentru totdeauna imperia
lismului și colonialismului“

Presa libaneză continuă să pu
blice la loc de frunte apelurile 
și rezoluțiile conferinței.

Ziarul „As-Siasa“, subliniind 
in titlu marea importanță a ho- 
tărîrilor adoptate in cadrul con
ferinței, scrie: „Popoarele Asiei 
și Africii au hotărît să scape de 
finitiv de imperialism".

„Declarația conferinței — scrie 
ziarul „Jour“ — confirmă din nou 
devotamentul participanților la 
conferință față de principiile de 
la Bandung și hotărîrea lor de 
a colabora la menținerea păcii și 
asigurarea bunăstării omenirii“.

Presa siriană a publicat la loc
— o

de frunte sub titluri mari hotărî
rile Conferinței de solidaritate a 
țărilor Asiei și Africii. „Succesul 
strălucit al lucrărilor Conferin
ței țărilor Asiei și Africii", „Pac
tul de la Bagdad și doctrina Ei
senhower amenință suveranitatea 
și independența arabilor" — sub 
aceste titluri a publicat ziarul 
„An-Nasr“ hotărîrile conferinței. 
Ziarul „Al-Djumhur“ subliniază
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că „hotărîrile țărilor Asiei și A- 
fricii sînt îndreptate spre lichi
darea definitivă a colonialismu
lui".

Popoarele Asiei și Africii, scrie 
ziarul „An Nuhr“, declară că 
doctrina Eisenhower și pactul de 
la Bagdad’ sînt arme ale imperia
lismului menite să asuprească ță
rile Orientului Mijlociu. Confe
rința cere independența pentru 
toate popoarele Asiei și Africii.

într-un articol consacrat con
ferinței de Ia Cairo, ziarul ira
nian „Tadjaddode Iran“ scrie: 
Această conferință va contribui 
fără îndoială la întărirea păcii 
generale și la realizarea politicii 
coexistenței pașnice, a cărei bază 
a fost pusă ca rezultat al lucră
rilor încununate 
Conferinței de la

Presa indiană 
larg rezultatele

de succes 
Bandung“, 
comentează 
Conferinței

ale

Pe 
de

cii ținută la Cairo. Ziarul „Am- 
rita Bazar Patrika“ consacră edi
torialul său Conferinței țărilor 
afro-asiatice arătînd că „noul an 
a început prin două evenimente 
de seamă : o luare de poziție ho
tărîtă a țărilor din Asia și Africa 
împotriva discriminării rasiale și 
colonialismului și un mișcător 
apel pentru o conferință la cel 
mai înalt nivel a marilor puteri".

Ziarul „Hindustan“ adresează 
conferinței felicitări pentru spri
jinul acordat Indiei în problema 
teritoriului Goa și Indoneziei în 
problemele Irianului de vest.

BERLIN 4 (Agerpres). — Zia
rul „Junge Welt" a publicat ho
tărîrea celei de.a 19-a plenare a 
Consiliului Central al Uniunii Ti
neretului Liber German care a a- 
vut loc recent, cu privire la dez
voltarea continuă a activității 
politice și ideologice a Uniunii 
Tineretului Liber German.

In această hotărîre Consiliul

Central al Uniunii Tineretului Li
ber German trasează căile îmbu
nătățirii muncii ideologice în 
rîndul tineretului. Hotărîrea ridi
că probleme importante, printre 
care participarea tineretului ger
man la lupta pentru pace, Ia con
strucția socialistă, la întărirea 
primului stat german al muncito
rilor și țăranilor.

Tînăra Wooster învață balet la Leningrad
LENINGRAD. —Anna Wooster 

din orașul Cambridge este prima 
tînără din Anglia care a fost pri
mită ca elevă la cea mai veche 
școală rusă de coregrafie — 
— Școala „Vaga-nova“ din Lenin
grad. Tatăl ei este un cunoscut 
fizician-cristalograf și profesor 
La Universitatea din Cambridge.

„Am dorit foarte mult, a spus

tînăra Wooster, să vin la Lenin
grad și să învăț la școala unde a 
studiat și Galina Ulanova. Acum 
visul meu s-a împlinit“.

Tînăra fată, în vîrstă de 17 ani, 
învață în prezent la școala so
vietică de dansuri clasice, sub 
conducerea unei cunoscute bale
rine.

Situația din Indonezia
* Continuă preluarea întreprinderilor olandeze * Un avion 

a parașutat arme rebelilor * Bandele Dar UI Islam și-au intensificat 
activitatea

DJAKARTA 4 (Agerpres). — In 
Indonezia continuă acțiunile pen
tru preluarea întreprinderilor olan
deze de către administrația indo- 
neziană. Agenția France Presse 
relatează că la Makassar — capi
tala insulei Celebes, 17 întreprin
deri olandeze au fost preluate de 
administratori indonezieni numiți 
de guvern. La Bandung s-a anun
țat că o serie de întreprinderi olan
deze ca de pildă brutării, farma
cii, hoteluri, vor fi transferate săp- 
tămîna viitoare unor comitete de
semnate de autoritățile centrale. 
Agențiile de presă anunță că au

fost preluate de guvern cinemato
grafele din partea de vest a insu
lei lava.

★
DJAKARTA 4 (Agerpres). — 

Puterile imperialiste continuă ac
țiunile de diversiune în Indonezia. 
Intr-o cuvîntare radiodifuzată, 
Sudibjo, ministrul Informațiilor al 
Indoneziei, a anunțat că un avion 
de naționalitate „necunoscută“ a 
parașutat recent arme rebelilor 
din regiunea Kupang, capitala in
sulei Timor. Ministrul Informații
lor a amintit că diferite elemente 
subversive și în special bandele 
Dar UI Islam, subvenționate de

imperialiști, și-au Intensificat ac
tivitatea în diferite regiuni ale 
țării, mai ales în partea de vest 
a insulei Java, în Borneo și Cele- 
bes- In urma parașutării de arme 
la Kupang autoritățile au operat 
numeroase arestări. Ministrul In
formațiilor a cerut poporului in
donezian să rămînă vigilent în 
fața acțiunilor dușmanilor țării 
care vor să torpileze măsurile gu
vernului în vederea consolidării 
politice și economice a Republicii.

TELEGRAME
Cu prilejul Zilei independenței 

Sudanului, dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne 
a trimis următoarea telegramă 
președintelui Consiliului Suprem 
de Stat al Republicii Sudan, Ah- 
med Mohamed Saleh.

Excelenței Sale
Domnului AHMED MOHAMED 

SALEH
Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan 
Khartum

Cu ocazia sărbătorii naționale 
vă rog, Excelență, să primiți din 
partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne și a mea personal felici
tări și cele mai bune urări de 
fericire și sănătate pentru dv. și 
urări sincere de noi succese po
porului sudanez pentru progresul 
și înflorirea Republicii indepen
dente Sudan.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

La aceasta s-a primit următo
rul răspuns:

Excelenței Sale
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
Mulțumesc călduros Excelenței 

Voastre și poporului romîn pen
tru felicitările amabile adresate 
cu ocazia, zilei independenței 
noastre.

Colegii 
exprimăm 
poporului 
urări.

AHMED MOHAMED SALEH 
Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan

mei împreună cu mine 
Excelenței Voastre și 

romîn sincerele noastre

In anii primului cincinal producția 
crescut cu 132,5 la sută. Producția de oțel a 
de la 1.350.000 tone în 1952 la 5.240.000 tone 
cărbune a crescut în aceeași perioadă de 
122.440.000 tone, iar producția de energie 
milioane kwh, la 19.030 milioane kwh.

In fotografie: Centrul industrial de cărbune și petrol 
din Fușun.

lndustrlală din China a 
crescut de asemenea 
în 1957. Extracția de 
la 63.530.000 
electrică de

tone la 
la 7.260

sintetic

Succese ale oamenilor 
de știință sovietici

TeSaviziune la studierea ghețarilor
, MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
> TASS transmite : Aviația pola-
• ră sovietică a făcut experiențe 
( în legătură cu folosirea televi- 
. ziunii pentru studierea gheța- 
’ rilor pe traseul Marelui drum

maritim de nord.
. De pe bordul unui avion care 
’ se găsește la înălțimea cea mai 

propice pentru observații —
■ 600 m. deasupra mării, se în- 
’ dreaptă tubul cilindric al in- 
( stalației de televiziune cu un
• unghi de observație de aproxi- 
’ motiv 45 grade. Pe ecranul te-

levizorului instalat pe pasarela
• de comandă a spărgătorului de

Noi mecanisme

gheață apare imaginea a tot ce 
se întîmplă pe traseu. Căpita
nul vasului vede în ce direcție 
se deplasează gheața, cît de 
compactă este etc. Un dispozi
tiv special indică chiar tempe
ratura suprafeței apei și a ghe- 
ței. Lățimea fîșiei proiectate de 
pe avion — aproximativ 5 km. 
— este suficientă pentru alege
rea celui mai bun drum prin
tre ghețari.

în prezent în U.R.S.S. se ela? 
borează fabricația în serie a u- 
nei instalații stabile de televi
ziune care să poată fi folosită 
în aviația polară.

carbonifere
STALINO 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: Prima mină 
carboniferă din care cărbunele 
este extras cu ajutorul unui 
jet de apă la mare presiune a 
fost dată în exploatare în 
Donbas (Ucraina). Capacita
tea ei prevăzută în proiect 
este de 500 de tone de cărbu
ne în 24 de ore.

In subteran și la suprafața 
acestei mine s-au instalat un 
sistem de hidromonitoare, o

mașină pentru concasarea căr
bunelui, instalații pentru as- 
pirarea și deshidratarea căr
bunelui, precum și pompe pu
ternice. Acestea asigură extra
gerea și transportarea cărbu
nelui din abataj la suprafața 
minei la o înălțime de 240 m. 
Aceste mecanisme sînt deser
vite de opt mineri — de patru 
ori mai puțin decît la folosi
rea tehnicii obișnuite.

Spre un „7 iunie“ și mai larg

2 MARTIE: zi deluptă 
pentru interzicerea 

armei nucleare
39 MARTIE: ziua Algeriei

CAIRO 4 (Agerpres). —- Con
siliul permanent de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii, înfiin
țat in cadrul Conferinței de la 
Cairo a hotărît să declare ziua 
de 2 martie Zi de luptă pentru 
interzicerea armei nucleare.

De asemenea s-a hotărît ca 
ziua de 30 martie să fie declara
tă Ziua Algeriei — în sprijinul 
luptei de eliberare a poporului 
algerian.

r--,uîng‘l!‘

solidaritate a țărilor Asiei și Afri-

VARIATICI pe o temă veche L
Ban the Bomb I Interziceți armele nucleare I Acesta este mesa- I 

jul de pace care a fost scris de un grup de partizani ai păcii j 
australieni pe crucișătorul „Queensborough“ ancorat în portul j 
Adeliaidia.

(Urmare din pag. l-a)

pentru că noi cunoaștem larga, di
namica și pătrunzătoarei! libertate 
atît „in țară cit și în străinătate“. 
Știm că e „largă“ pentru că mi
lioane de negri n-au drept de vot. 
Știm că e „dinamică“ pentru că in 
Japonia o femeie a plătit cu viața 
dinamismul lui Girară, că în Ger
mania occidentală soldații ameri
cani au luat țara in pradă, pentru 
că în Coreea au făcut pîrjol. Știm că 
se vrea „pătrunzătoare“, pentru că 
asta a încercat să facă în Orientul 
Mijlociu, pentru că așa a făcut in 
Guatemala, pentru că încearcă să 
pătrundă în Tunisia și in Sahara. 
Știm toate astea și se pot întocmi 
liste interminabile cu libertățile 
largi, pătrunzătoare și dinamice. 
Să nu-i fie teamă d-lui Dulles că 
„băieții“ domniei sale, le-au făcut 
destul de cunoscute. Nn sini ei. 
oe-i drept, prea numeroși, flăcăii

dispuși să răspîndească „larga, pă
trunzătoare și dinamica libertate 
americană“ dar au reușit de mi
nune. Atît de bine incit multora, 
chiar dintre cei ispitiți cândva de 
demagogia democratică americană 
și mai "Ies de mirosul dolarului a- 
merican, le-a cam trecut pofta. In 
Franța s-au înmulțit glasurile ce
lor care doresc o politică indepen
dentă de S.U.A.- în Anglia și Ja
ponia de asemenea. Piuă și in 
Germania occidentală, chiar in 
cercuri guvernamentale, in acele 
cercuri născute și răsfățate de De
partamentul de stat, se aud gla
suri potrivnice americanilor și se 
exprimă tendința de a urma o po
litică mai elastică și mai puțin de
pendentă de dl. Dulles.

Și de aceea predica 
sale sună în pustiu și nu 
presionează întocmai ca 
placă de gramofon uzată.

VA sNEfrRMAMjȚÎ

domniei 
mai im- 
o veche

CAIRO. — Comitetul național al 
partizanilor păcii din Egipt a or
ganizat la 3 ianuarie o întâlnire 
între delegații la conferința de 
solidaritate a țărilor Asiei și Afri
cii de la Cairo și participanți ac. 
tivi la lupta pentru pace din ță
rile arabe și din celelalte țări ale 
Asiei și Africii, printre care Siria, 
Iordania, Irak, Liban, Uniunea 
Sovietică, India, Camerun, Zanzi- 
bar. Sudan, Kenya. Nigeria. Ugan. 
da etc.

CAIRO. — Agenția Men relatea
ză că Ministerul Agriculturii al 
Egiptului a elaborat un plan de 
perspectivă pentru dezvoltarea a. 
grlciilfuri! țăr*i pe armatorii 10— 
15 'ani. Planul prevede valorifica
rea de noi păminturl, dezvoltarea 
sistemelor de irigație și alte mă
suri.

Multe sînt faptele din ultima 
vreme care demonstrează cu 
prisosință opiniei publice că 
actualul guvern italian, Zoii, ac
ționează sub îndrumarea secre
tarului partidului democrat- 
creștin, Fanfani, ca un guvern 
amic al dreptei conservatoare, 
dispus să arate din ce în ce 
mai multă simpatie neofasciști
lor.

Atenția opiniei publice ita
liene a fost atrasă de un episod 
grăitor în această privință. Este 
vorba de adunarea partizani
lor. Cu citva timp în urmă 
Asociația Partizanilor din Italia 
(A.N.P.I) a propus membrilor 
săi să se întâlnească la Roma, 
la 20 octombrie, pentru a-ți 
reafirma fidelitatea față de spi
ritul Constituției născută din 
războiul de eliberare, și pentru 
a răspunde campaniei de deni
grare a Rezistenței.

Imediat însă fițuicile fasciste 
au început un tărăboi nemaipo
menit, cerînd guvernului să in
terzică întâlnirea partizanilor, 
amenințînd cu dezordini și a- 
tentate. Cîteva zile după acea
sta, dînd urmare cererilor fas
ciste, chesturile de poliție din 
toată Italia au interzis preșe
dinților A.N.P.I. din diferitele 
provincii să organizeze pleca
rea, mergînd chiar atât de de
parte îneît au interzis proprie
tarilor de mijloace de transport 
să dea partizanilor mijloace 
pentru

In 
jocul
tele Consiliului de 
impus o serie 
pentru întâlnirea 
lor (nu puteau
Roma mai mult de 3000 de per
soane, cortegiul putea defila 
numai la periferie, numai 5 
persoane aveau voie să pă
trundă in centrul orașului, pen-

tru a depune coroane la mor 
mint etc.). Acestea au obligat 
comitetul de inițiativă să re
nunțe la adunare, denunțînd 
totodată alianța guvernului cu 
fasciștii și invitînd pe demo- 
crați și antifasciști să manifes
teze în întreaga Italie. Acest 
lucru s-a petrecut cu vigoare 
și amploare în toate orașele 
Italiei.

Se naște desigur întrebarea : 
De ce ia guvernul asemenea 
măsuri odioase, în mod vădit 
anticonstituționale, măsuri care 
trădează ideile de bază pe care 
a fost clădită Republica Ita
liană ?

autonome față de tradiționala 
schemă atlantică.

Faptul că reprezentanții Ita
liei au consimțit la amplasarea 
în țară a bazelor pentru rache
tele americane a provocat ne
liniște și nemulțumire în cercu
rile opiniei publice italiene ; a- 
cestea consideră pe bună drep
tate că luînd această măsură, 
Italia riscă să se expună la 
consecințe catastrofale.

In domeniul problemelor so
ciale, colaborarea guvernului 
Zoii cu dreapta fascistă e și 
mai evidentă : este în curs în 
Parlament, de pildă, o bătălie 
menită să împiedice pe pro-

Corespondență din Roma

a ajunge la Roma, 
cele din urmă făcînd 
neofasciștilor, președin- 

Miniștri a 
de limite 

partizani- 
să vină la

Răspunsul este simplu: sîn- 
tem la începutul campaniei 
electorale și democrat-crești- 
nii din dorința de a-1 repeta 
întocmai pe Adenauer, tind 
spre cucerirea majorității abso
lute în alegeri pentru a in
staura în Italia un regim din 
cap pînă-n picioare clerical. Nu 
se poate de asemenea să nu se 
observe că guvernul Zoii su
feră în această privință și o se
rie de influențe pe care nu-i 
greu să le ghicești că vin de 
peste ocean. De aci decurg o 
serie de acțiuni, printre care 
cele relatate sînt numai cîteva.

Iată un alt fapt care merge 
pe aceeași linie. în cadrul dez
baterilor asupra ultimului bi
lanț al afacerilor externe în 
Cameră, guvernul a acceptat o 
cerere a deputatului fascist An- 
fuvo, fost ambasador al Iui 
Musolini la Berlin de a numi 
un ambasador italian pe lingă 
fantoma din Taivan, Cian 
Kai-și. In același timp, au fost 
abandonate pînă și cele mai ti
mide tendințe în favoarea sta
bilirii unei politici externe mai

prietari să aibă deplina liber
tate de a izgoni pe țărani de 
pe pămîntul lor, fără „o cauză 
justă“ stabilită de lege. Dcmo- 
crat-creștinii s-au aliat cu 
dreapta pentru a înlătura ga
ranția „cauzei juste“, dsnd ast
fel latifundiarilor deplină liber
tate, ca la orice scadență a con
tractului, să-l anuleze.

Această evoluție politică a 
democrației creștine — în toate 
domeniile — este dictată în 
mod vădit de Vatican. Ea poate 
fi concretizată în hotărîrile 
luate într-o recentă adunare 
națională a Comitetelor civice 
(organizație reacționară creată 
de aețiunea catolică), cu sco
pul do a coordona activitatea 
politico electorală a tuturor for
mațiilor ce depind direct de bi
serică. Pentru a avea o idee 
mai clară asupra climatului ob
scurantist în care s-a desfășurat 
această adunare, ajunge să ci
tăm o frază, prin care condu
cătorul comitetelor civice s a 
referit la satelitul artificial so
vietic; „Astăzi, a fost el ne
voit să recunoască acesta este

un mare progres în lume, dar 
acest progres tinde să extindă 
frontul Satanei peste tot, pen
tru a aduce comunismul la pu
tere, pentru a realiza peste tot 
domnia diavolului 1“. I’rintr-o 
astfel de interpretare tenden
țioasă, dușmănoasă a succeselor 
sovietice, clericalismul italian 
își continuă rolul. Și dat fiind 
climatul ce se creează campania 
electorală tinde să fie „înfier- 
bîntată" pînă la primăvara vii
toare. Dar propagandei înapoia
te a dictaturii clericale i se o- 
pune rezistența stângii, mai 
compactă și mai 
orieînd. Unitatea dintre P. C. 
Italian și Partidul Socialist Ita
lian tinde să se întărească din 
nou. Aceasta după eșecul lide
rului social-democrat Saragat, 
de a da viață unui partid anti* 
comunist.

Trebuie de asemenea amintit 
că sprijinul tot mai vădit acor
dat de democrat-creștini patro
nilor, a avut ca urmare o ma
sivă reluare a grevelor în ma
rile fabrici și la țară, aproape 
toate proclamate în mod uni
tar de sindicate de toate culo
rile. De asemenea, în toate ul
timele alegeri Confederația Ge
nerală Italiană a muncii a câș
tigat.

Invazia clericală, obrăznicia 
neofasciștilor, atentatele guver
nului Ia adresa Constituției, fac 
ca tot mai multe forțe patrio
tice și antifasciste să se unea
scă în protestul și acțiunea po
litică menită să împiedice de
mocrația creștină să obțină ma
joritatea absolută în viitoarele 
alegeri. Astfel se va deschide 
drumul indicat nu de mult de 
Comitetul Central al P. C. Ita
lian, spre un 7 iunie și mai 
larg. Acest drum va putea fi 
premiza formării unui guvern 
care să țină cont de adevăra
tele interese ale națiunii ita
liene.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ la Roma

hotărîtă ca
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altâdalâ
Spitalul Colțea — cel mai vechi din București — și

a dezvălui multe lucruri interesante.#

* Aerul nu se lichefiază 
cît la — 193°?

* Corpul omenesc este aco
perit de 15.350 cm. pătrați de 
epidermă ?

* In fiecare zi ficatul fabri
că 1 kg. de fiere ?

Capitala țării așa 
„circulatores“, care 

din casă în casă cu cîte 
în care țineau leacurile și 
clienți. Rețetele acestor

• Glandele salivare ale omu
lui produc zilnic un litru 
salivă ?

* Pe întreaga suprafață a 
globului există 350 specii de 
plante cultivabile ?

* Pină acum astronomii 
stabilit că in cosmos există 
150.000 nebuloase.

și leacuri

turnul cu același nume în 1834

noi

NESTEMATE LITERARE Din istoria Bucureștiului

* Cu ajutorul transpirației, 
corpul 
me de

omenesc elimină 2 gra- 
uree pe zi ?

femeie care alăptează* o
poate da aproape 1,300 kg. lap
te pe zi ?

*

dar 
tuși 
are
decit 36.

„calul de 
caută la dinți“? To
că, la 6 ani, 
dinți. Mînzul

Zicala spune : 
nu se 
aflați

40 de
calul
n-are

maxi- '♦ Stejarul de plută dă 
mum de calitate și cantitate în
tre 50-150 ani ?

♦ Prima fotografie aeriană a 
fost făcută la 19 iunie 1885 de 
către echipajul balonului fran
cez „Comandant Rivière“?

♦ Cu fiecare respirație, un a- 
dult sănătos elimină 4-5 litri de 
aer?

♦ Vestitul templu Acropole 
din Atena este situat la altitu
dinea de 178 m.?

15.000
operații 
chirurgicale 
în 30 ani

nuscrise

Hrisov din vremea lui Ștefan cel Mare, 5 iunie 1472

în cărți, în reviste sau în di
ferite tratate ați văzut uneori fo
tografiate manuscrise vechi, cele
bre. Și, poate, v ați întrebat 
tunci : ’ ’ _ ' '
copiile acestor lucrări scrise la lu
mina 
nicele 
de pana pravoslavnicilor călugări 
retrași în singurătatea chiliilor lor? 
Au trecut de atunci sute de ani. 
Le-a distrus tiparul la apariția lui 
sau timpul le-a prefăcut în pulbere 
și cenușă ?

Iată de ce, ne umple inima de 
bucurie vestea că cele mai impor
tanta manuscrise vechi rominești 
„Codicele Voronețean“ și „Psal
tirea Scheiană“ „monumente ale 
limbii remine“ împreună cu alte 
manuscrise prețioase sînt păs
trate in rafturile primei noastre 
biblioteci din țară : Biblioteca A- 
cademiei R.P.R. Aici se află orîn- 
duite lucrări ale cronicarilor Miron 
și Nicolae Costin, ale vestitului 
Ion Neculce (cu pagini scrise de 
mina cronicarului) ale cunoscutului 
Constantin Cantacuzino și Radu 
Fopescu.

„Alexandria“, roman popular în- 
fățișînd isprăvile împăratului Ale
xandru cel Mare se găsește într-o 
copie pitoresc ilustrată în culori. 
Anul copiei : 1790.

Dacă veți avea ocazia vreodată 
să cercetați acesta bogată colec
ție veți afla numeroase documente

a-
unde sînt originalele sau

opaițelor ? Unde sìnt ero
sati letopisețele întocmite

Oculistul sovietic Constantin Ugriumov a sărbătorit 
recent o dublă aniversare : 60 ani de viață și 30 ani 
d<e activitate medicală. Pentru a sărbători acest eve
niment, dr. Ugriumov a efectuat cea de a 15.000-a 
intervenție chirurgicală din bogata sa carieră. De 
astă dată, chirurgul a operat-o pe tînăra Maria Ki- 
rian.ova în vîrstă de 24 ani, care era lipsită complect 
de vedere din naștere. După cîtăva vreme de la efec
tuarea operației, Maria Kirianova a dobîndit pentru 
întîia oară simțul vederii.

'S

LIMUZINELOR
Ce asemănare există între ciudatul vehicul din fotografia noastră 

ți o limuzină modernă? La drept vorbind, asemănare nu prea există 
și mai degrabă o legătură de ...rubedenie. într-adevăr, acest vehicul 
rudimentar este străbunul limuzinelor de astazi, fiind unul dintre 
primele automobile construite în Europa. Anul de fabricație : 1885. 
Vehiculul este păstrat actualmente într-un muzeu din Italia.

Manuscris persan din secolul 
al XlX-lea

în 
în

secolul al XI-lea de o neasemuită 
frumusețe, lucrat în pergament și 
împodobit cu ilustrații colorate 
do factură bizantină.

Dar fondul de manuscrise de la 
Biblioteca Academiei R.P.R. nu 
cuprinde numai documente de li
teratură veche romînească și de 
peste hotare, ci și numeroase și va
loroase manuscrise de dată mai 
recentă.

Opera marelui poet Mihail Emi- 
nescu este reprezentată în aproxi
mativ 50 de manuscrise autogra
fe, de asemenea un număr destui 
do marc de manuscrise rămase de 
la Vasile Alecsandri și Nicolae 
Bălcescu începînd de Ia „Istoria 
romînilor stil) Mihai Vodă Vitea
zul“ și sfîrșind cu lucrările sale 
sociale.

Alături de manuscrisele auto
grafe se pot cerceta jurnalele inti
me și corespondenta Iui Ion Luca 
Caragiale, I.iviu Rebreanu, Geor
ge Coșbuc. Emil Girlcanu.

Fondul foarte bogat de cores
pondență ni se pare cu atît mai 
interesant cu cît el ctinrinde scri
sori ale oamenilor politici, f'ozo- 
filor, artiștilor și oameni'or de 
știintă din Europa. Sînt aci cores- 

.pondențe semnate Leon Gambetta 
Ch. Fourier, Henri Barburse. C’n. 
Darwin. Chateaubriand, Fr. Cop- 
pée, Prospg. Mérimée, Romain 
Rolland, Richard Wagner, J. 
Brahms. Paul Valéry. Thomas 
Mann, II. G. Wells, Bé'a Bartok. 
Jules Michelet, Edgar Qu'net și 
aiți foarte numeroși scriitori și mu
zicieni de peste hoti-e.

Colecția de manuscrise romî- 
nești și străin-' este unică în tara 
noastră prin bogăția și varietatea 
materialului pe care-1 oferă.

GEORGE RICUS

Pe cît de simplu și de firesc i se pare omului zilelor noastre 
să intre într-o farmacie și să aleagă acolo, intre zecile de pro
duse existente, pe’cei care să aline suferința sa, pe atît de 
anevoioasă a fost secole de-a rîndul practica tămăduirii bolilor 
pentru străbunii noștri. Chiar și o sumară trecere in revistă a 
drumului parcurs de medicină din veacul al ll-lea al erei noas
tre, cînd Ia Apulum, în Ardeal, practica medicul roman Titus At- 
tius Divixtus, a cărui pecetă-recla mă a fost găsită prin ruinele de 
lingă Alba lulia, și pină în apropierea timpurilor de astăzi, este 
suficientă pentru

„Medicina“

băbească

Despre „cuno
ștințele“ medi
cale ale babelor, 
tradiția spune 
că s-ar pierde

în noaptea timpurilor. Adevărul 
este că, în lipsa unei inedicini 
științifice, leacurile băbești au 
constituit timp de veacuri unicul 
mijloc de luptă împotriva bolilor, 
dacă se poate vorbi despre așa 
ceva.

La București, „medicina“ bă
bească a înflorit ca nicăeri altun
deva în țară, fapt care-1 remarca 
elvețianul Sulzer trecător prin 
Capitala noastră acum aproape 
200 de ani.

în istoricul Bucureștiului a ră
mas Celebră baba Chira Anastasia 
— „pungită, zbîrcită ca o stafi
dă, cu niște ochi negri care te 
săgetau și din care parcă ieșea 
foc și pară“, care folosea, ca și

multe dintre „consoartele“ ei, o 
formă primitivă de hipnoză pen
tru vindecarea bolnavilor. Leacu
rile de predilecție ale babelor — 
pe lîngă hipnoză — erau descîa- 
tecul, băuturile și alifiile „vrăjito
rești“, argintul viu, „trasul și da
tul în gîl“, farmecul și afumatul. 
Deosebit de folosit era mercurul, 
pe care babele îl administrau une
ori în cantități 
bolnavul murea

uriașe — pînă ce 
din cauza lui.

„Medicina“

călugărească

cu 
bă- 

dez-

ei nu devin permanenți Ia curtea 
domnească din București decît în 
secolul al XV-lea. Cam în aceeași 
vreme apar în 
numiții doctori 
umblau 
o cutie 
căutau 
medici ambulanți nu se deosebeau 
însă prea mult de cele ale babelor. 
Pentru a ne da seama de acest lu
cru este suficient să amintim una 
din aceste rețete — contra cheliei 
— pe care o adusese de la . Vene
ția, doctorul Athanasios Lando : 
„iei un pantof de femeie, rupi tal
pa și tai dintrînsa partea dinspre 
călcîi, o pui pe foc, o prefaci în 
cenușe, o ambesteci cu undelemn, 
faci o alifie și te freci pe cap cu 
ea“. E greu să găsești vreo deose
bire între această rețetă și cele ale 
lui Chira Anastasia 1

La 1648, Paul din Alep se plîn-

pergament eu peceți aplicate 
ceară din secolele : XI-XVIII. 

Sînt aci hrisoave prețioase ră
mase din epoca de glorie a Iui Mi
hai Vodă Viteazul, acte particu
lare și publice, o scrisoare a lui 
Tudor Vladimirescu din furtunosul ! 
an 1821, un document cu data de I 
5 iunie 1472 din timpul lui Ștefan 
cel Mare care impresionează prin 
numeroasele sigilii în ceară ale ce
lor mai mari dregători ai țării.

Documentele istorice, hrisoavele, 
actele publice și particulare scrise 
în limba slavonă, limba oficială a 
cancelariilor domnești, alcătuiesc 
un număr remarcabil de cca. 
300.000 de piese.

Printre manuscrisele vechi romî- 
nești se găsesc și manuscrise pro
venite de Ia alte popoare. Dintre 
acestea ne atrag în nlod deosebit 
atenția manuscrisele orientale: un 
coran și citeva lucrări din hîrtie 
și pergament ornate cu admirabile] 
miniaturi în stilul școlii persane. | 

Cel mai vechi manuscris al co- ' 
lecției este un manuscris grec din

Micuțul Kakinuma. în vîrsta de nu
mai 10 ani. este campionul boxerilor 
, pitici" din Tckio. Meciurile de box în
tre copii constituie o inovație a ma
nagerilor japonezi, care cîștigă sume 
mari de bani de pe urma luptelor în
tre micuții orfani și cerșetori adunați 
de pe străzile capitalei japoneze. Ka
kinuma, botezat și „Tigrul", are la 
activul său 24 victorii prin K. O. pină 
la ora actuală. Ce repercusiuni vor 
avea aceste meciuri asupra Sănătății 
sale și a adversarilor săi, se pare că 
nu interesează pe nimeni.

Djpă aproape 50 de ani
a fost regăsită If y ©u. would b# ro foe4 at 

I you *x> address your reply 
Box «523..

Hoping that a 5*411 find you
Your »«rv«nt.

Paralel 
„medicina“ 
bească s-a 
voltat la Bucu
rești din tim

puri vechi „medicina“ călugăreas
că. Pînă către sfirșitul secolului 
al XVIII-lea, adică pină la veni
rea egumenilor și arhiereilor greci, 
„medicina“ călugărească nu se 
deosebea prea mult 
bească, numai că 
și alifiilor băbești 
nile și ungerea cu 
re. De atunci însă 
luri zarea averilor
„medicina“ călugărească a devenit 
-— cum spune G. Ionescu-Gion 
„un comerț dezgustător și eu atît 
mai nelegiuit cu cît specula cre
dința oamenilor“,

„Medicina călugărească“ a stors 
venituri uriașe din Țările Romîne 

era centrul copier- 
natură.

nu
de cea bă- 

locul băuturilor 
îl luau rugăciu- 
apă tămăduit o a- 
și pînă la secu- 

minasti rești,

0 scrisoare a lui GHINDI 
către TOLSTOI

Deși a trecut aproape o Jumătate de veac de la corespondența 
dintre Tolstoi șl Ghandi, scrisorile lor continuă să facă obiectul 
unor studii amănunțite în numeroase țări ale lumii. Cercetătorii 
trecutului găsesc în aceste scrisori o sursă inepuizabilă de idei 
consacrate prieteniei între popoare, 
iluștri gînditori au prețuit-o mai

prietenie pe care cei doi 
presus de orice.

Corespondența . dintre Tolstoi 
și Ghandi a fost publicată prima 
oară în anul 1925 de prietenul 
și biograful lui Tolstoi, Pavel 
Briukov, în cartea sa .„Tolstoi și 
Orientul“. Prin intermediul cărții 
lui Briukov, corespondența a fost 
adusă la cunoștința lumii întregi. 
Cînd în 1933. Romain Rolland a 
studiat influența lui Tolstoi și 
Ghandi asupra culturii mondiale 
în cartea sa „Viața lui Tolstoi“, 
el a folosit ca documentare a- 
ceastă ediție a corespondenței 
lor, ca și Ștefan Zweig de altfel.

Dar — lucru ciudat — editorii 
și comentatorii acestei
tante corespondențe nu au ob
servat lipsa uneia dijitre cele mai 
interesante scrisori ale lui Ghan
di. Ei au cercetat corespondența 
ca și cum această scrisoare n-ar 
fi existat niciodată, mulțumin-

du-se să se bazeze pe autorita
tea arhivelor lui Tolstoi de la 
Mosqova, unde sînt conservate 
cu grijă cele 50.000 scrisori pri
mite de marele scriitor rus.

REGĂSITĂ DUPA APROAPE 
50 DE ANI

impor-

Astăzi, scrisoarea lui Ghandi a 
fost regăsită. Ea a fost descoperită 
de doi colaboratori ai muzeului 
Tolstoi de la lasnaia Poliana — 
N. Puzin și E. Nașelenko — în 
timp ce cercetau revistele străine 
primite odinioară de Tolstoi. Scri
soarea se găsea între filele unei 
vechi reviste engleze, împreună cu 
o traducere a unui articol din re
vistă. Tolstoi pusese scrisoarea în 
acest loc cu intenția de a răspunde 
corespondentului său, dar îmbol- 
năvindu-se chiar în acea zi, re
vista a fost scoasă de pe masa sa 
de lucru iar scrisoarea s-a rătăcit 
pentru 50 d? ani.

ge că fiind suferind de friguri la 
București, n-a găsit niciun medic 
care să-1 ajute. Abia către sfîrși- 
lul acestui veac apar în Capitală 
medici mai mulți și cu pregătire 
științifică. Intre aceștia sînt Ale
xandru MavrocOrdat, autorul unui 
tratat despre circulația sîngelui 
foarte apreciat în toată Europa, la- 
cob Pilarino, dr. Pantalone, Ion 
Comnenul, lacob Doftorul, Enache 
Doftorul și alții care încap să facă 
și vizite acasă, la cererea bolnavilor. 
In 1700, Pândele Doctorul este an
gajat la curtea domnească eu 1000 
de taleri pe an. Funcția de medic 
la curtea domnească nu era însă 
lipsită de riscuri. In cazul unui 
eșec, mînia domnitorului se revărsa 
cu toată furia asupra medicului. 
Astfel, de pildă, Constantin Raci»- 
viță îl condamnă pe medicul ger
man Stalh — după moartea soției 
sale — să fie adus în fiecare seară 
în fața sa și biciuit, pînă ce nefe
ricitul doctor își dădu sufletul.

Tot pe la începutul veacului al 
XVUI-lea apare la București pri
mul chirurg, francezul Lantier. 
Prima operație menționată în hri
soave datează însă abia din 1733, 
la spitalul Colțea, unde „s-au am
putat picioarele degerate ale lui 
Costin Ologul, care făcîndu-se bine 
mai tîrziu s-a și însurat“.

Cu timpul, numărul medicilor, 
spițerilor și spitalelor din Bucu
rești a crescut. în ciuda greutăților 
întîmpinate sub vechile regimuri, 
școala medicală romînească s-a 
dezvoltat și și-a cîștigat un fru
mos prestigiu. De abia, în anii 
puterii populare apărarea sănătă
ții populației a devenit 
portantă problemă de 
nîndu-se mari succese.

j Pe vremuri, psihologii soco- ] 
I teau că fenomenul uitării s-ar j 
I datora exclusiv încetării exerci- j 
j țiului mintal. Ei considerau că j 
( impresiile lasă anumite „urme“ j 
j în creier și că dacă aceste urme j 
[ nu se consolidează prin repe- j 
j tare, ele dispar cu timpul. Pro- j 
[ cesul uitării era conceput deci j 
f ca un proces pasiv, care se des- j 
j fășoară in timp. !
ț Experiențele recente duve- j 
f dese însă că dispariția urmelor j 
j din pricina lipsei de repetiție j 
[ constituie doar o cauză minoră, | 
( cauza principală fiind un pro- j 
j ces activ. Experiențele au ară- J 
I tat că vechile urme nu dispar | 
( în decursul timpului, ștergerea j 
j lor aparentă datorindu-se doar j 
I suprapunerii unor urme zioi. { 
( în alte cuvinte, cauza uitării j 
( nu o constituie trecerea timpu- } 
ț lui ci acțiunile care umplu a- j 
( cest timp. Pe cale experimen- j 
1 tală s-a dovedit că uităm cu j 
I atît mai repede cu cît după in- j 
( vățarea unui text, procedăm la J 
f învățarea altuia, căci memora-1 
I rea celui de al doilea text im- j 
( piedică memorarea primului. ] 
I lată de ce este necesar ca stu- { 
J dini — de orice natură ar fi — j 
( să se desfășoare treptat, într-un ) 
f ritm normal și nu concentrat | 
j totul în citeva zile. Tot pe cule j 
( experimentală s-a dovedit că J 
( memoria se păstrează cel mai | 

bine in timpul somnului.

însă o ini- 
stat, obți-

c. ORBAN

Aceste

adevărată

cuvinte

in hMltti, î rwmin

pe patul de

Tolstoi la 1 octombrie 
la Londra, unde venise

armatelor roma* 
adevărați apar

iar Bucureștiul . 
țului de aceasta

Ghandi parcurgea rîndu-
Tolstoi era

■.h?--- I.’.*; • ’■ .. ..T-, •; .

to se «t Jobenneebvrg, țț .4.

Medicina

ULTIMA SCRISOARE

VLAD MATEI

SUFERINȚELE INDIENILOR 
DIN TRANSVAAL

se încheie 
corespondență

două 
forme de pseudo- 
medicină au 
domnit multe 
sute de ani în 

unor doctori

Poveste 
rara

București, in lipsa 
adevărați.

După retragerea
, primii medici 

abia în secolul al XllI-lea și al 
XlV-lea ia curțile Basarabilor, ve
nind de Ia Veneția și Genova, dar

Count Leo Tolstoi, 
Yaara Polyan», 

Russia.

Datorită acestei descoperiri, go
lul din corespondența marilor gin- 
ditori a fost umplut. Dar despre 
ce tratează această scrisoare și ce 
loc ocupă ea in ansamblul cores
pondenței ?

Ghandi a trimis prima sa scri
soare lui ’
1909, de
să trateze cu reprezentanții guver
nului britanic situația minorității 
indiene din Transvaal (Africa de 
Sud). Scrisoarea descria amănunțit 
grelele condiții de viață ale popu
lației indiene din Transvaal fi 
Tolstoi a fost puternic impresio
nat de conținutul ei. La 8 octom
brie, el îi răspunde lui Ghandi 
printr-o scrisoare amicală in care 
exprimă toată simpatia sa sinceră 
pentru „frații noștri dragi“ din 
Transvaal.

Marele scriitor aprobă cu a- 
ceasta ocazie intenția lui Ghandi 
de a difuza printre compatrioții 
săi celebrul urticol „Scrisoarea 
unui hindus“, scris de Tolstoi în 
1908. Scrisoarea de aprobare a

lui Tolnfoi sosi la Londra în mo
mentul terminării printr-un eșec 
a negocierilor duse de Ghandi. 
Răspunsul lui Tolstoi îi pricinui 
o excepțională bucurie lui Ghandi, 
care scrise imediat un nou mesaj 
descriind lupta indienilor din 
Africa de Sud împotriva autorită
ților locale. Această a doua scri
soare este tocmai cea care s-a 
pierdut ; Tolstoi îmbolnăvindu-se, 
n-a putut să răspundă coresponden
tului indian.

Tolstoi conținea observațiil 
acestuia.

In timpul acesta, lupta minori
tății indiene din Transvaal se 
intensificase. Sute de familii care 
nu voiau să se supună admi
nistrației rasiale, au fost jefuite 
și lăsate fără adăpost. Pentru a 
salva pe unii din aceștia. Ghandi 
organizează o colonie agricolă 
colectivă, pe un domeniu care 
primi numele de Tolstoi. Luptă
torul indian povesti toate acestea 
într-o scrisoare adresată 
Tolstoi la 15 august 1910.

Corespondența a fost reluată 
cinci lupi mai tîrziu, în aprilie 
1910, cînd Ghandi trimise o nouă 
scrisoare la lasnaia Poliana îm
preună cu lucrarea sa „Guvernul 
autonom al Indiei“. Marele luptă
tor indian îi cerea prietenului 
său să citească cartea și să-i îm
părtășească observațiile sale. 
Scrisoarea de răspuns a lui

Ultima scrisoare pricinui o mare 
satisfacție lui Tolstoi, după cum 
mărturisește in jurnalul său la 
data de 6 septembrie 1910. In a- 
ceeași zi, marele scriitor dictă o 
scrisoare de răspuns, ultima pe 
care avea să o mai trimită prie
tenului îndepărtat. Scrisoarea 
ajunse cu o mare întîrziere și în 
timp ce 
rile ei, 
moarte.

Astfel 
oasă 
iluștri prieteni care 
niciodată prilejul 
mîinile.

această preți- 
a celor

n-au
să-și strîngă
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